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Na de beide delen XII en XIII, waarin veel plaats moest worden ingeruimd voor
Multatuli's talrijke journalistieke bijdragen Van den Rijn, bestaat dit veertiende deel
weer overwegend uit brieven en dokumenten. Ze betreffen opnieuw een paar
belangrijke en bewogen jaren, maar dat is bij Multatuli bijna steeds het geval. De
tragedie van de gezamenlijke tijd in Den Haag kwam ten einde toen Multatuli begin
april 1870 naar Duitsland vertrok en enige weken daarna Tine met de kinderen naar
Italië. En intussen begon er een periode van grote creativiteit: de reeks Ideën werd
voortgezet, de tweede brochure over Vrye Arbeid kwam in druk, de Millioenen-studiën
gingen verschijnen, evenals de Divagatiën over zeker soort van Liberalismus; en
ondanks de teleurstellende ervaringen met deze twee publikaties schreef en
publiceerde Multatuli zijn derde bundel Ideën en de briljante Duizend en eenige
hoofdstukken over Specialiteiten.
Temidden van dit alles heeft zowel de frans-duitse oorlog, die om zo te zeggen
rakelings langs hem heen ging, als het emotionerende en grievende optreden van
de zg. Multatuli-Commissie een incidenteel karakter. Maar essentieel werd het feit
dat er in 1871 een einde kwam aan Multatuli's contacten en contracten met kleine,
niet kapitaalkrachtige en ook niet altijd goedwillende uitgevers. In G.L. Funke vond
hij eindelijk een zakenman die niet enkel begrip had voor de grootheid van zijn talent,
maar ook voor de gecompliceerdheid van zijn karakter, een uitgever die noch als
mecenas noch als weldoener optrad en niettemin zowel in financieel als in
psychologisch opzicht een weldaad voor hem betekende. Daar de gewisselde
brieven door de ontvangers met zorg zijn bewaard, is de correspondentie nagenoeg
volledig intact. Dank zij de grote welwillendheid waarmee Mevrouw J. Funke ons
de handschriften ter beschikking heeft gesteld, is het mogelijk de dokumentatie van
deze unieke verstandhouding tussen uitgever en auteur integraal te publiceren.
In deze jaren begint eveneens de belangrijke correspondentie met de
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radikale koloniale publicist S.E.W. Roorda van Eysinga. Ook die correspondentie
wordt, voorzover ze binnen deze periode valt, in dit deel afgedrukt. Maar hoewel de
brieven áan Multatuli goeddeels in handschrift bewaard zijn gebleven, moeten die
ván Multatuli wel als verloren worden beschouwd. Het is helaas een van de talrijke
gevallen dat dokumenten die aan het begin van deze eeuw nog beschikbaar waren,
inmiddels onvindbaar zijn geworden. Terwijl de brieven van Roorda uiteraard zijn
opgenomen overeenkomstig de handschriften, moesten die van Multatuli
noodgedwongen worden herdrukt overeenkomstig de in 1907 verschenen uitgave
- en dus onder alle voorbehoud.
Tot de verrassingen behoort tenslotte het dozijn brieven aan C. van Helden, de
oorspronkelijke uitgever van Ideën III, van welke moeizame relatie totnutoe nauwelijks
iets bekend was. De authentieke brieven, destijds door Van Helden ontvangen, zijn
niet teruggevonden; maar wat wel bewaard bleef, zijn eigenhandige afschriften van
Multatuli en afschriften in de hand van Mimi. Als dokumenten uit éen van de treurigste
perioden van Multatuli's leven blijken ze onvervangbaar.
Evenals reeds bij deel XIII het geval is geweest, ben ik ook bij het samenstellen
en bewerken van dit veertiende deel op voortreffelijke wijze geassisteerd door Drs.
B.P.M. Dongelmans en mevrouw Alma van Donk. Behalve naar hen gaat mijn
bijzondere dank uit naar de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek die dit financieel mogelijk maakt.
Garmt Stuiveling
Hilversum, zomer 1981
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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.
RvE: Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga.
Uitgegeven door M. Douwes Dekker, geb. Hamminck Schepel. Amsterdam W. Versluys - 1907.
In al deze gevallen waarin geen vergelijking met de autografen mogelijk was, is de
datering voorzien van een asterisk.
Het Multatuli-Museum beschikt over een paar handschriftelijke dokumenten die
betrekking hebben op de jaren 1870-1872:
een Memoriaal, grotendeels van de hand van Multatuli zelf;
een Verslag, in 1871 opgesteld door Mimi, aangaande het optreden van de
Multatuli-Commissie.
Voor uitvoeriger beschrijving worde verwezen naar blz. 15-16.
De aandacht wordt voorts gevestigd op de volgende punten:
Edu: aanduiding van Multatuli's zoon, geboren 1854.
Mimi: aanduiding van Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel, van 1875
af de tweede echtgenote van Eduard Douwes Dekker.
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Multatuli: aanduiding van Eduard Douwes Dekker.
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 ij staat.
Wanneer er gebruik is gemaakt van een authentieke tekst, wordt er geen enkele
eerdere publikatie vermeld.
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Het Multatuli-Museum is in het bezit van een paar dokumenten die met name voor
de jaren 1870-71 van uitzonderlijk belang zijn: een Memoriaal met aantekeningen
van Multatuli en van Mimi, en een Verslag van Mimi betreffende het moeilijke jaar
1870 en het optreden van de Multatuli-Commissie.
Het Memoriaal is een lang, smal, gekartonneerd kantoorboek, formaat 32 bij 11
cm. De onderaan rechts nogal ernstig beschadigde voorkant draagt op een gebruind
etiket in groot rood schrift het cijfer 13. De achterkant heeft aan de binnenzijde een
etiket van de verkoper: ‘M. Roth in Mainz, am Stadthause, empfiehlt sein Lager von
Schreib- und Zeichen-Materialien, Buntpapier, Geschäftsbücher, Kupferstichen,
Spielkarten, Portefeuilles, Schiefertafeln, köl. Wasser und ächter Bremer Cigarren.’In z'n huidige staat bevat dit Memoriaal 166 met rode inkt genummerde bladzijden.
Daarvan zijn de pagina's 103-112, 142-143, 146 en 166 blanco. Tussen blz. 76 en
77 is een blad uitgesneden, op een strook van zowat 1 cm na; blijkens enkele nog
leesbare letters en cijfers is het beschreven geweest. Het is waarschijnlijk niet het
enige blad dat ontbreekt. Op een bepaald ogenblik is het boek in omgedraaide stand
van achter naar voren gebruikt; de bladzijden 160-140, van januari 1873 tot en met
oktober 1875 beschreven, voornamelijk met financiële overzichten, dragen bovendien
in rood de nummering I-XXI.
Het Memoriaal is deels door Multatuli, deels door Mimi geschreven, meest in inkt,
zowel zwart als blauw, vaak ook in potlood, soms zwart, soms blauw of paars; hier
en daar zijn er ook tekens in rood. Talrijke notities zijn doorgehaald, vaak tot
onleesbaarheid toe. Ofschoon het geheel een chaotische indruk maakt, volgt uit de
identiek aangebrachte opschriften Ideën, Nederland en divers op respectievelijk de
bladzijden 1, 55 en 121, dat Multatuli aanvankelijk een systematische opzet voor
ogen heeft gehad ten dienste van zijn toenmalige werk: de derde bundel Ideën die
bij Van Helden zou verschijnen, de Divagatiën over zeker soort van Liberalismus
voor het maandblad Nederland; aparte kopjes voor Millioenen-studiën en
Specialiteiten zijn er niet, maar mogelijk hebben die gestaan op thans ontbrekende
bladzijden.
Het is niet enkel bij eerste aanblik dat dit Memoriaal een chaotisch karakter heeft.
De ontworpen indeling blijkt al gauw te zijn losgelaten: in feite heeft Multatuli dit
boek gebruikt voor de meest uit-
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eenlopende gegevens die hij om welke reden dan ook ter beschikking wilde hebben:
losse woorden, kennelijk het basismateriaal van zijn Ideën; notities inzake de
verzonden hoeveelheden kopij; afschriften van uitgaande brieven; gegevens van
financiële aard; aanhalingen uit buitenlandse tijdschriften; titels van boeken met
auteur, uitgever en prijs; taalkundige, meest etymologische opmerkingen, tientallen
bladzijden lang; notities van een partij schaak; namen met adressen; lange
becijferingen; wiskundige driehoeken, in hokjes verdeelde vierkanten, losse krabbels,
enzovoort.
Veel hiervan draagt een datum of is in betrouwbare mate dateerbaar; maar dit
geldt niet voor alles. Het feit dat het jaartal 1870 aanwezig is op blz. 9-10, blz. 41
en blz. 121 is minder storend dan dat men op tussenliggende pagina's notities vindt
uit de jaren 1877, 1878, 1880 en zelfs 1883 en 1885. Het spreekt vanzelf dat binnen
de grenzen van het mogelijke álle gegevens van dit Memoriaal in dit en de komende
delen chronologisch geordend zullen worden afgedrukt.
Het grootste belang ontleent het Memoriaal aan z'n dokumentatie over de tijd van
medio 1870 tot medio 1871. Het bevat afschriften van meer dan een dozijn brieven
aan Van Helden. Aangezien er totnutoe geen enkele letter bekend was van de
tussen Multatuli en deze uitgever gevoerde correspondentie en er anderzijds wel
aanwijzingen waren voor een ondanks alle teleurstellende ervaringen in stand
gebleven sympathie, betekent dit nieuwe materiaal het opvullen - althans ten dele
- van een ernstige lacune.
Nauwelijks minder belangrijk zijn de brieven aan A.L. baron van Plettenberg, de
delftse student ‘Plet’ met wie Multatuli in 1868 had kennis gemaakt toen hij optrad
voor Vrije Studie, en die nu als intermediair diende bij de delftse uitgever J. Waltman
Jr. De wat problematische relatie die er is geweest tussen Van Plettenberg en de
kortstondig opgetreden Multatuli-Commissie, verhoogt nog de betekenis van deze
gegevens. Maar ook in alle overige opzichten is het Memoriaal een opmerkelijk
dokument: méer dan iets anders biedt het de mogelijkheid om Multatuli van nabij
aan het werk te zien, soms haast van dag tot dag. En de allergrootste verrassing is
wel de minieme, bijna cryptische notitie op blz. 121, waaruit voorgoed blijkt dat er
een veel concreter en acuter motief is geweest voor Tines tweede vlucht naar Italië,
dan men totnutoe heeft geloofd en beweerd.-
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Op 23 januari 1871 begon Mimi aan een schrift waarin ze wilde vastleggen wat er
in de laatste maanden van 1870 en de eerste weken van 1871 was gebeurd. Dit
Verslag is dus minder een dagboek dan een overzicht: wat zij op 23, 24, 27 en 30
januari 1871 schreef, ging over zaken uit een nabij verleden. Toen Mimi in 1895
Brieven IX uitgaf, nam zij daar op blz. 25-61 dit verslag vrijwel woordelijk in op; bij
de herdruk, Brieven WB IX, bleef het op blz. 24-44 gehandhaafd, met toevoeging
op blz. 27 van een titel: De Multatuli-Commissie. De tekst van dit Verslag bestaat
voor een groot deel uit samenvattingen of aanhalingen van brieven die bijna alle
ook in authentieke vorm bewaard zijn gebleven en hierna dus onverkort worden
afgedrukt. Van enkele uitgaande brieven die niet zijn teruggevonden, moest de
samenvatting uiteraard aan dit Verslag worden ontleend. Aangezien de geschreven
tekst nogal eens gebruik maakt van afkortingen die in de druk zijn gecompleteerd,
is terwille van de leesbaarheid aan de gedrukte versie de voorkeur gegeven bij het
ontlenen. Men bedenke echter wel dat het hier niet gaat om herinneringen die zijn
neergeschreven op een afstand van een kwarteeuw, maar om aantekeningen die
vrijwel onmiddellijk tot stand zijn gekomen. Ze geven dus niet enkel Mimi's oordeel,
maar stellig ook Multatuli's emoties weer. Deze zijn echter vollediger en
gemotiveerder te vinden in zijn brieven aan Huisman en Roorda van Eysinga.
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Het jaar 1870
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De maand december 1869 was in mineur geëindigd. Van lezingen met een
behoorlijke opbrengst, zoals het jaar daarvoor in Friesland, was niets
terechtgekomen, en er waren geen nieuwe in zicht. Een goedbetaalde en invloedrijke
positie in de journalistiek was niet bereikbaar gebleken. Aan de rubriek Van den
Rijn in de Opregte Haarlemmer had Multatuli zelf een eind gemaakt, geërgerd door
het soms niet, soms verminkt plaatsen van zijn kopij. Ook de Causeriën in De
Locomotief werden niet voortgezet, wel om dezelfde reden. Plannen om voor eigen
rekening uit te geven waren door gebrek aan kapitaal mislukt. Tien jaar na het
schrijven van de Max Havelaar, de vijftig nabij, was hij even berooid als beroemd.
Voor Tine en de kinderen werd de toestand onhoudbaar. Er moet in Den Haag
openlijk zijn gesproken over hun terugkeer naar Italië, getuige Multatuli's brief van
14 februari. Maar in diezelfde tijd schrijft Tine nog aan Stéphanie over Multatuli's
‘démarches chez une personne, qui pourrait le tirer d'affaire’ en op 25 februari over
‘un rayon de soleil qui fait que nous resterons encore.’ Ook ditmaal blijkt hun hoop
ijdel te zijn geweest. Al zijn de feitelijke gegevens uitermate schaars, toch mag men
aannemen dat hij tenslotte nog drie mogelijkheden zag om de huiselijke situatie
enigszins te redresseren: een spectaculaire winst bij de speelbank; het plaatsen
van de door Mimi gemaakte Havelaar-vertaling bij een duitse uitgever; en het
schrijven van de derde bundel Ideën. In de eerste dagen van april vertrok hij mede
om gezondheidsredenen naar Duitsland. Indien hij daar gespeeld heeft - waarvan
overigens ieder bewijs ontbreekt, tenzij men het begin van Millioenen-studiën als
zodanig laat gelden - is zijn systeem mislukt. En ook de plannen met de
Havelaar-vertaling zijn ondanks de lof van engelse critici volstrekt mislukt. Maar
toen hij in april 1870 het besluit nam om niet langer te hopen op eerherstel noch op
een politieke of journalistieke carrière maar te trachten van zijn schrijverschap te
leven, leek dit een even verstandige als veelbelo-

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

22
vende beslissing. Hij had immers al spoedig drie bindende afspraken: met de
amsterdamse uitgever Van Helden inzake Ideën III;
met het dagblad Het Noorden inzake Millioenen-studiën;
met het maandblad Nederland inzake Divagatiën.
Er zijn gegevens die duiden op nog een vierde relatie, en wel met de delftse
uitgever J. Waltman Jr. Er is een kwitantie van f100, - op 1 april 1870 getekend door
Multatuli's bemiddelaar, de delftse student Plet (A.L. baron van Plettenberg); en er
is het contract inzake Specialiteiten, door Multatuli in het Memoriaal gedateerd op
23 mei 1870. Maar dit laatste moet een vergissing zijn: het staat immers vast dat
de wérkelijke relatie met Waltman eerst tot stand kwam in november 1870 en wel
terwille van Nog-eens Vrye Arbeid, en dat Specialiteiten pas geschreven werd in
december 1870 en het begin van 1871. Ook de inboeking van het contract
dienaangaande in het Memoriaal kan enkel in 1871 hebben plaats gevonden:
Multatuli gebruikte de benedenstrook van de bladzijden 40 en 41, links en rechts
naast elkaar, en reserveerde links voor gegevens over Nog-eens Vrye Arbeid, terwijl
hij rechts het contract over Specialiteiten neerschreef. Dat het juiste jaartal 1871
moet zijn, vindt nog een bevestiging in het feit dat dit contract in een brief ván Plet
een einde maakte aan een toen bestaande controverse, en dat een reeds
gereedliggende maar nu overbodig geworden brief áan Plet niet werd verzonden.
Men zal aan de kwitantie van 1 april 1870 dus enkel een incidentele betekenis
mogen toekennen. Dat de oorzaak van Tines tweede vlucht naar Italië armoede is
geweest, was bekend en lijdt geen twijfel. Maar de direkte aanleiding was het niet.
Want op of omstreeks 24 mei ontving zij enig geld van Tersteeg, de redacteur van
het maandblad ‘Nederland’, waaraan Multatuli kopij had toegezegd; het ging blijkens
de brief van 28 mei om een bedrag van f 40. -, en onmiddellijk zond Tine een deel
ervan aan Multatuli in Mainz. Uit zijn lange brief aan Van der Ghinst d.d. 30 mei
blijkt dat hij zowel voor zichzelf als voor Tine de financiële situatie tamelijk gunstig
achtte. En het daarbij ingesloten briefje van Tine, waaruit althans enkele aanhalingen
bekend zijn, is evenzeer vol goede moed. Dat zich inmiddels in Den Haag een ramp
had voorgedaan, kon hij niet weten; een schuldeister uit Frankfurt had kans gezien
Multatuli's haagse adres in handen te krijgen en was nu Tine komen manen. Het
bericht daarvan bereikte hem - blijkens het Memoriaal - op 1 juni, en alles wijst erop
dat Tines vertrek om déze
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reden hem toen de beste uitweg heeft geleken. Dat diezelfde schuldeiser vier dagen
later ook hemzelf in Mainz wist te vinden, heeft hem kennelijk niet verontrust; hij
moet erin zijn geslaagd die man voorlopig op afstand te houden. Het zijn
onmiskenbaar de bijkomende omstandigheden geweest, die hem weinige dagen
later diep hebben gegriefd: het feit dat Tine met de kinderen per boot langs Mainz
was gekomen zonder afscheid te nemen (het verhaal dat Edu haar daarin verhinderd
heeft, klinkt heel waarschijnlijk); een mogelijk verwijtende brief van Tine daarna, uit
Innsbruck (alleen vermeld in een brief aan Vosmaer, dd. 22 september 1874); en
de trieste noodzaak voor Mimi om de inboedel van het verlaten huis die een jaar
tevoren zo'n drieduizend gulden had gekost, inderhaast voor nog geen zeshonderd
van de hand te doen.
De voortvarende uitvoering van het besluit om voortaan van de pen te leven werd
door méer negatieve omstandigheden belemmerd. Objectief gezien was de op 19
juli uitgebroken frans-duitse oorlog daarvan natuurlijk de ergste, maar voor Multatuli
en Mimi persoonlijk had deze geen ernstiger consequentie dan dat zij de vestingstad
Mainz moesten verlaten en voorlopig naar Gustavsburg uitweken. Waarschijnlijk
had het feit dat Het Noorden de publikatie van Millioenen-studiën staakte, ook met
de oorlog te maken. Want al beweerde de redactie dat de lezers er niets van
begrepen, naar Multatuli's mening was het wérkelijke motief de wens om geld en
ruimte te besteden aan actueel frontnieuws. Met de Divagatiën ging het niet beter:
na drie publikaties, ergerniswekkend vanwege de vele drukfouten, werd de reeks
gestaakt; het maandblad Nederland beschikte niet over voldoende fondsen. En ook
Van Helden was niet bij machte aan zijn verplichtingen, althans aan Multatuli's
verwachtingen, te voldoen, en door de trage publikatie verloren de in Gustavsburg
geschreven Ideën alle actualiteit. Het ergste was het gebrek aan contact: Van Helden
beantwoordde haast geen enkele brief en dit maakte de door zijn persoonlijke
omstandigheden geschokte en door de oorlogstoestand klemgeraakte auteur volstrekt
wanhopig.
Medio september was de nood zó hoog gestegen dat Multatuli een beroep deed
op Mr. Herman des Amorie van der Hoeven, de broer van zijn jeugdvriend Abraham.
Die noodkreet ontketende een soort kettingreactie: de bataviase advocaat J. van
Gennep, tijdelijk te Rotterdam, plaatste in de NRC een bewogen oproep om steun
en slaagde
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kort daarna erin een commissie van enkele prominente Nederlanders samen te
stellen. Van het begin af heeft Multatuli het optreden van deze commissie en vooral
het eventuele succes ervan met argwaan bezien. Hij wist uit ervaring dat er van
officieel eerherstel en van een rechtmatige schadevergoeding onder de toenmalige
politieke omstandigheden geen sprake zou zijn; en voorts dat elk blijk van openlijke
bewondering voor zijn werk onmiddellijk een banjir van negatieve reacties zou
ontketenen. Wie nu, op veilige afstand, de correspondentie en het krantegeschrijf
overziet, moet constateren dat de Multatuli-Commissie er kennelijk geen flauw idee
van heeft gehad hoe kwetsbaar en dus hoe prikkelbaar de geniale man was die zij
wilden bijstaan, noch hoe rancuneus de hollandse burgerij en haar journalistieke
woordvoerders zich zouden gedragen, en wel allerminst hoe haastig Van Vloten
erbij zou zijn om hun actie te doorkruisen. Over het meer of mindere gelijk van de
verschillende partijen zal men genuanceerd kunnen denken. Maar zelfs als men
vindt dat Multatuli zich te snel gekwetst en ten onrechte bedrogen heeft gevoeld,
blijft het uitermate beschamend hem behandeld te zien op het niveau van de publieke
liefdadigheid. En het feit dat een vijftal goedwillende prominente Nederlanders in
alle argeloosheid hebben gemeend dit te mogen doen, maakt het bepaald niet beter.
Er kwam nog bij, dat zij zich aanvankelijk gerechtigd achtten ook de opbrengst van
het door de erven Van Lennep verkochte auteursrecht van de Max Havelaar in
ontvangst te nemen. De gehele gang van zaken ging verdacht veel lijken op curatele.
Het enige hartverwarmende bij al deze ellende is de spontane solidariteit van een
stuk of wat doodarme Dageraadsleden in Amsterdam en enkele socialistisch gezinde
arbeiders in Antwerpen en Gent.
Omdat de oorlogsomstandigheden het verblijf in Gustavsburg voor Multatuli en
Mimi onhoudbaar hadden gemaakt, verhuisden ze op 1 november naar het nabije,
vrediger Wiesbaden, waar ook de lucht beter was voor zijn longen. Al was hij daar
de eerste paar dagen ziek, toch voltooide hij er op 9 november de kopij van Nog-eens
Vrye Arbeid - eigenlijk het memorandum voor Rochussen uit december 1867 - en
dank zij de medewerking van de jonge Van Plettenberg zag deze brochure nog vóor
het eind van 1870 het licht. Intussen had Multatuli's positie als auteur zich buiten
hem om ingrijpend gewijzigd: de rechten op de Max Havelaar waren door de
erven-Van Len-
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nep geveild en hadden meer dan f 2000 opgebracht; en de rechten op de eerste
twee bundels Ideën waren verworven door de jonge boekhandelaar-uitgever G.L.
Funke, die onmiddellijk was overgegaan tot het in de handel brengen van een
goedkope herdruk. Maar enig effect op Multatuli's bittere armoede hadden deze
feiten niet. En de man die geacht werd zijn Ideën III uit te geven, doemde hem door
z'n volhardend zwijgen tot werkeloosheid en wanhoop.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[1 januari 1870
Edu wordt zestien jaar]
1 januari 1870
Edu wordt zestien jaar.

[januari 1870
Brief van De Vletter aan Multatuli]
Waarschijnlijk begin januari 1870
Brief van J. de Vletter aan Multatuli. Smal strookje papier, aan beide zijden
beschreven. (M.M.)
Hoewel het woord hier eerder aan Rotterdam of Den Haag doet denken dan aan
Leeuwarden, heeft de slotzin een zo onmiskenbare klank van nieuwjaar, dat deze
de doorslag heeft gegeven bij de datering.
J.Th. Dut.: Joseph Théodore Dutillieux.
's Konings verjaardag: Willem III was 19 februari jarig.
Den Heere D. Dekker. 's Hage Z. West Binnencingel. in handen
Hooggeachte Vriend! De Hr J.Th. Dut. zal hoop ik zoo goed zijn u mondeling met
een voorstel van mij bekend te maken, dat ik ook aan UE rijp verstand in overweging
geef. Ekskuseer mijn knoeijig schrift en papier. - Ik zou ook zoo graag dat men voor
mij alléén een adres op vele plaatsen ter ondert: legde. Ik weet, dat men hier en te
Amst zeer voor mij is, maar het zijn Hollanders (Neder-landers) het moet gekauwd
worden, er moet een adres bij een ijverig levend man liggen. Als gij er lucht op ziet
om iets ten mijnen nutte te doen, twijfel ik niet aan Uw goeden wil. Ik wou wel tegen
's Konings verjaardag een adres hebben. De Direkt te 's Hage heeft toch namens
den Proc Generaal aan de anderen bij 't heengaan gezegd dat ze over drie maanden
maar weer moesten rekwestreeren. Ik blijf steeds vertrouwen op uw verstandige
belangstelling. U gezondh. rust en vrede met de uwen in dit jaar u toewensende
b

J d V.
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[6 januari 1870
Artikel van A. Buijs in Asmodée]
6 januari 1870
Artikel van A. Buijs in het weekblad Asmodée, 1870, nr. 1. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
de Locomotief: zie V.W. IV, blz. 190-201 en 730.
in spem contra spem: hoopvol tegen verwachting (lat.)

Multatuli.
Het is niet alleen uit pligtbesef, maar ook om aan eene wezentlijke en diep gevoelde
behoefte des harten te voldoen, dat mijn eerste woord, 't welk ik in den nieuw
ingetreden jaarkring in 't openbaar wensch uit te spreken, gewijd zal zijn aan een
man, die arm is en toch zoo rijk, die miskend wordt en toch zoo achtenswaardig is,
aan hem, wiens naam ik hierboven vermeld heb, aan Multatuli namentlijk. Allereerst
uit pligtbesef. Men zal zich herinneren, dat ik in dit weekblad, onder dagteekening
van den 16 December, een drietal vragen gedaan heb, waaronder ook deze:
‘Waarom heeft de heer Eduard Douwes Dekker, anders gezegd Multatuli, de man
die zich immers jaar-in jaar-uit voor de belangen der Javanen in de bres gesteld,
en op dien grond mijne ongeveinsde sympathie verworven heeft, - waarom heeft
dezelfde vriend der Javanen zich niet even vurig, even mannelijk in de bres gesteld
voor zijn ongelukkigen landgenoot, den heer Jakob de Vletter?’
Met die vraag heb ik onzen Multatuli grootelijks onregt aangedaan, hetgeen mij
tot mijn schaamte gebleken is uit de Samarangsche Locomotief, die mij, voorzeker
ook in antwoord op de bewuste vraag, dezer dagen door hem is toegezonden
geworden. In twee nommers, respectievelijk van den 23 en 28 September ll., heeft
hij de zaak van den braven de Vletter wel terdege besproken, en dat zelfs op zúlk
een wijze, als alleen een Multatuli dat vermag.
Zonder het minste voorbehoud, beken ik dus schuld op dit punt; en waarlijk, ik
zou vermeenen, mijn pligt als mensch niet weinig te kort te doen, wanneer ik Multatuli
niet langs dezen weg mijne ootmoedige verontschuldigingen kwam aanbieden, voor
de grievende wijze, waarop ik hem door mijne vraag miskend en beleedigd heb. En
laat het mij vergund zijn, op een dag als deze, in 't voorbijgaan mijne
verontschuldigingen aan te bieden aan allen, die zich in den loop des vorigen jaars
door mij, op welke wijze dan ook, gekrenkt hebben geacht. Och, dat men toch
nimmer aan boos opzet of kwade
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bedoeling moge gedacht hebben, want, het zij men mij geloove al dan niet, volmondig
durf ik 't den ultramontaanschen maar overigens even talentvollen als regtschapen
Veuillot nazeggen: ‘In mijn hart is Goddank! geen plaats voor den haat!’
Ik keer terug tot Multatuli, en dan zeg ik nog eens dat ik dit mijn eerste woord aan
hem wil wijden, niet alleen uit pligtbesef, maar ook om aan eene wezentlijke en diep
gevoelde behoefte des harten te voldoen. Zoo iemand, dan vermeen ik sinds bijna
het vierde eener eeuw in een toestand te verkeeren, die mij wel heeft kunnen leeren,
medelijden in den vollen nadruk des woords medelijden te hebben met diegenen
onder mijne broederen, die door hunne medemenschen miskend en mishandeld
worden, en als een derzulken, die bij ervaring weten, wat lijden is, dringt mij het hart
met onweêrstaanbaren aandrang, mijne geschriften kunnen daar getuigenis van
afleggen, om telkens van hem te gewagen, dien ik, al is hij ook mijn tegenvoeter op
godsdienstig gebied, steeds als mijn broeder in de smarte heb geacht en liefgehad,
en die zich zelven zoo te regt den naam van Multatuli heeft mogen geven. O Multatuli,
gij die alles hebt ten offer gebragt uit liefde tot waarheid en geregtigheid, wat moet
gij met uw rijk genie en uw veelomvattenden geest er vreeselijk onder gebukt gaan,
zoo schandelijk te worden miskend en mishandeld, zoo boosaardig te worden
*
geïgnoreerd, en dat in een land waar, sedert 1848 vooral, in den regel mannekens
voor ministers gespeeld hebben, die in 't buitenland ter naauwernood voor de
betrekking van burgemeester op 't platte land, in aanmerking zouden gekomen zijn!
Ja ontzettend zwaar, ik kan mij dit ligt voorstellen, moet uw groote ziel dááronder
gebukt gaan. Maar, wat ik u bidden mag, Multatuli, laten we deswege den moed
niet opgeven, laten we in tegendeel met hand

*

Dat stelsel van ignoreren is inderdaad een helsche taktiek, die men hier te lande in praktijk
pleegt te brengen. Zoo ignoreert men ook dit weekblad, het Stuiversblad en dergelijke bladen,
niettegenstaande ze bijna de eenigsten zijn, waar pit en merg in gevonden wordt... Ja, zoo
ignoreert men alle levende krachten in dit land, en 't gevolg daarvan is? Dat, o regtvaardige
wraak! dat dit geheele land door 't buitenland zoo goed als geïgnoreerd wordt!
De heer Buijs vergunne mij een paar regels hier bij te voegen:
De groote bladen hier te lande ignoreeren ons en onze geestverwanten, daarentegen zijn wij
de eenige journalen waarvan de groote bladen in het buitenland notitie nemen; die ignoreeren
't Handelsblad en consorten. Dat 's een troost!
Red. Asmodée.
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en tand vasthouden aan de schoone leus: in spem contra spem! En laat mij voor
ditmaal eindigen met het woord, dat ook gij, Multatuli, als slotwoord aan de zaak
van onzen ongelukkigen volksman gewijd hebt, met dit even korte als kernige en
verpletterende woord, namentlijk: ‘Waarlijk, indien wij wat meer misdadigers hadden
aan te wijzen van de soort des heeren de Vletter, wij zouden minder laag staan in
de oogen van Europa.’
Utrecht, 1 Januarij, 1870.
BUIJS.

[8 januari 1870
Ideeën van Quintillianus in De Dageraad]
8 januari 1870
e
Ideeën van Quintillianus, nr. CCLXV, in De Dageraad, 2 jaargang, nr. 2, blz. 14.
(I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Quintillianus: Multatuli's vriend Nicolaas Braunius Oeberius.
Ik ben tegenwoordig geweest in een publieke vergadering, uitgeschreven door 't
Bestuur eener te Bolsward gevestigde afdeeling der Maatschappij Tot Nut van den
Javaan.
Als woordvoerder trad op W.J. van Gorkom, geëmployeerd aan 'n Hoogere
Burgerschool, hier of daar.
Op 't einde der lezing werd met 'n enkel woord gewaagd van den Max Havelaar
en diens auteur ‘zich noemende Multatuli, maar te recht genaamd Douwes Dekker.’
Volgens den spreker - dien ik de eer deed te noemen - zou Douwes Dekker ‘zulk
een boek nu niet kunnen schrijven.’ Op een onaangename wijze uit zijn betrekking
geraakt, bezield door een grenzelooze eerzucht en een ingenomenheid met zich
zelven, welke aan zelfvergoding grenst’, wordt hij (D.D.) gekenmerkt door 'n cynismus
en beheerscht door 'n ‘grof sensualisme,’ waardoor hij gedaald is zóó laag iemand
dalen kàn.’
Zóó was - ten naastenbij althans - het oordeel over Multatuli = Douwes Dekker.
Ik weet niet of van Gorkom betaald is voor zijn zeggen, maar ik geloof dat men vrij
algemeen tevreden was over het gehoorde.
Nu heeft die uitval tegen Multatuli als bijzonder persoon, natuurlijk, enkel
beteekenis, in zóóverre men den spreker beschouwt als woordvoerder eener
heerschende meening en als tolk eener partij, waarvan men heil verwacht voor
Nederland!
En om die reden maak ik er melding van.
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[13 januari 1870
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
13 januari 1870
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 48, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Multatuli's brief van 29 december is niet teruggevonden.
Den Heer Douwes Dekker
te 's Hage
Haarlem, 13 Jan. 1870
WelEd. Heer.
De buitengewone bezigheden, die de eerste dag van een nieuw jaar ons
opleverden, hebben de beantwoording Uwer geëerde letteren van 29. Dec. vertraagd.
Hetgeen Gij ons daarin geschreven hebt, doet uwe opregtheid en
onbaatzuchtigheid eer aan, - maar het leidt tevens tot de conclusie, dat wij 't niet
langer van U mogen, en daarom ook niet willen vergen, dat Gij ons ten dienste zoudt
zijn met een arbeid die U mishaagt. Van onzen kant zeggen wij daarbij even opregt
& naar waarheid, dat 't ons spijt dat Gij voor Uzelven geene voldoening kunt vinden
in het voor ons te verrigten werk, en dat wij 't daarom niet meer van U mogen vragen.
Hierbij zijn wij U nog opheldering schuldig, waarom dikwijls niets, of weinig, van
uwe berigtjes geplaatst werd. De reden daarvan was alleen deze, dat het niet
geplaatste reeds een, soms twee of drie dagen vroeger in onze Ct vermeld was
geworden, regtstreeks door onze Redactie geput uit de bladen, waaraan UE. het
ontleendet. En behelsden soms Uwe excerpten iets meer dan reeds in de Ct te
lezen stond, dan was 't niet noodig, of zelfs min gepast, op de reeds vermelde of
behandelde zaak terug te komen.
Uw aanbod, om ons periodieke opstellen van staatkundigen of
staathuishoudkundigen aard te leveren hebben wij in ernstige overweging genomen,
maar - voor 't tegenwoordige verlangen wij niet daarvan gebruik te maken. Mogten
wij later tot een ander inzigt komen, dan zullen we de vrijheid nemen om op dat
aanbod, waarvoor wij U nu dankzeggen, terug te komen.
Wij hebben nu nog te antwoorden op Uwe met zooveel bescheidenheid, wij
gelooven zelfs met ménagement, gedane vraag: ‘of niet juist het verloop der eeuwen
van het bestaan der H.C. (het zijn er tot nog toe slechts twee) tot zekere wijziging
van dat blad zou nopen’ - ons overtuigd houdende, dat die vraag alleen door welge-
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meende belangstelling U in de pen is gegeven. Ons antwoord kan echter kort zijn.
De ruim 200 jaargangen der H.C. toonen het aan dat hare bestuurders steeds
voortgegaan zijn op den weg van verbetering; vooral in de laatste jaren, waarin
trouwens de drang tot vooruitgang 't sterkst was, zijn op dien weg groote stappen
gedaan. Wij willen dien weg blijven bewandelen, wetende dat het ‘to be or not to
be’ daarvan afhangt; doch de H. Ct heeft te veel doorleefd en te veel ondervinding
opgedaan om zich aan luchtsprongen te wagen, - ook zelfs in een tijd waarin
luchtsprongen vaak het meest met handgeklap begroet worden. Daarom blijft
‘verbetering & vooruitgang’ de leus, waaronder onze matrone ook verder haar leven
tracht te rekken, - maar meent zij (misschien uit eene zekere coquetterie) hare
eigenaardige allures - voorzeker niet absoluut de allerbeste, maar waarmede ze tot
dus ver nogal redelijk goed door de wereld gekomen is, - nog maar wat te moeten
behouden. Daarbij blijft elke teregtwijzing, elke welgemeende raadgeving, elke wenk
die tot haar bloei kan strekken, haar welkom; bij al haren ouderdom is zij niet
eigenzinnig, en heeft ze een jeugdig hart.
U dankzeggende voor de ons bewezen diensten, hebben wij de eer, met
hoogachting te zijn,
Uwe dw. Dienaren
Joh. Enschede en Zonen
Wij nemen de vrijheid, de ons teruggezonden f25.,, U weder te doen toekomen.
Uwe onbaatzuchtigheid ontslaat ons niet van onze verpligting om U te doen geworden
hetgeen U volgens de tot dus ver bestaande overeenkomst, over welker gebrekkige
vervulling Gij u op loyale wijze geëxpliceerd hebt, naar onze beschouwing toekomt.
J.E. & Z.

[13 januari 1870
Artikel in de Soerabaya Courant]
13 januari 1870
Artikel van E.F.J.J. van den Gheyn in de Soerabaya Courant, nr. 9. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Demak: lees Lebak.
Dagblad van 's Gravenhage: voor Multatuli's artikel zie V.W. XIII, blz. 674.

Gewogen maar te ligt bevonden.
Toen de geniale schrijver van den ‘Max Havelaar’ niet alleen Neder-
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land maar ook het oplettend geworden Europa van de kreet deed weergalmen ‘de
Javaan wordt mishandeld’, verkeerde menig een, met ons, in de onderstelling dat
de gewezen assistent-resident van Demak, een tegenstander der Droogstoppels
en wawelende Slijmeraars eenmaal zitting zoude nemen in 's Lands raadzaal en
daar de zaak van den inlander zoude bepleiten met die kernachtige welsprekendheid,
welke zooveel gloed en leven aan den Max Havelaar schonk.
In het verre verschiet zagen sommige bewonderaars van Multatuli, die zoo stout
voor de waarheid had gestreden, hem reeds zetelen op de troon van Buitenzorg en
Insulinde zich slingeren met vernieuwden glans om den evenaar, als een smaragd,
wiens schitterende eigenschappen des te meer uitblinken onder de geniale bewerking
van den slijper die het minste donker vlekje door volharding weet te doen verdwijnen.
En inderdaad de aandacht der Nederlandsche kiezers was gevallen op een man,
wiens geschiedenis van Saidja den hardvochtigste had getroffen, wiens tintelend
genie in den Max Havelaar door zijne vinnigste tegenstanders niet kon geloochend
worden.
Maar in weerwil van Multatuli's reeds verworven populariteit, niettegenstaande
de faam zijnen roem als denker en schrijver reeds heinde en verre had verspreid,
leed de verkiezing van de Heer Douwes Dekker, schipbreuk op de gevaarlijke klip
der excentriciteit. Het bedaarde, Nederlandsch gezond oordeel had hem gewogen
maar te ligt bevonden.
Sedert dat oogenblik zien wij in Multatuli, die klewangwettende gezangen zou
slingeren te midden van den onderdrukten inlander, zoo Max Havelaar geen recht
verkreeg, indien de Saidja's op Java de slachtoffers bleven der willekeur, het gif
werken der gekrenkte eigenliefde, waarvan men de uitwerkselen reeds kan ontwaren
in het Dagblad van 's Gravenhage, het beruchte orgaan dier mannen, wier streven
het is Java zooveel als doenlijk te exploiteeren ten behoeve van Nederlands
bodemlooze schatkist
Door middel van dat Blad bestrijdt Multatuli het pogen van den Minister van
Kolonien om den inlander eene betere rechtsbedeeling te verzekeren, door scheiding
der administratieve en rechterlijke macht, waardoor de resident niet langer rechter
zal zijn in eigene zaak.
‘Die scheiding’ beweert Multatuli ‘is de doodsteek voor ons bestaan in
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Indië’ en hij constateert ‘dat er aan Havelaars eischen om recht niet wordt voldaan
door het uitzenden van rechterlijke ambtenaren’. Integendeel, dat noemt hij ‘steenen
voor brood geven’.
Heeft de menigmaal zoo schrander denkende Multatuli in zijne ‘ideeën’ menig
tastbaar bewijs gegeven dat óók hem het dwalen eigen is, waarvan trouwens de
grootste geniën niet gevrijwaard zijn; door dat schrijven in het Haagsche Blad geeft
hij de proef op de som dat de publieke opinie hem juist beoordeelde toen ze hem
woog maar te ligt bevond!
Het administratief gezag te ontheffen van eenen werkkring haar niet eigen - de
meeste administrateurs zijn geene meesters in de rechten - is de beste waarborg
dat aan het administratieve betere zorgen kunnen worden besteed, de afdoening
van administratieve zaken geregelder zal plaats vinden maar vooral, dat Vrouwe
Themis in het oog van den Inlander die eerbiedwaardige matrone zal zijn, die niet
te vergeefs met krachtige hand het zwaard der gerechtigheid houdt omklemt. - Eene
betere en spoedige rechtbedeeling zal alsdan een einde maken aan het preventief
gevangenis-stelsel dat op Java de gevangenissen dikwerf met onschuldigen en
schuldigen dermate volpropt, dat de dood den quasi rechter de taak uit de handen
neemt, door het overlijden - gedaan hebben met lijden - der quasi delinquenten.
Maar roept Multatuli uit ‘verdeeling van gezag is vernietiging van gezag en hoe men
zonder gezag het recht kan handhaven is hem een raadsel!’
In de ‘ideeën’, moge zoodanig eene meening effect maken quâ excentrische
originaliteit à la Multatuli, quâ argument is zij zeer misplaatst.
Scheiding der administratieve en rechterlijke macht is geen verdeeling maar
veeleer eene bevestiging van gezag, om de eenvoudige, voor een ieder begrijpelijke
reden, dat daardoor het recht - zonder aanzien des persoons - beter zal kunnen
gehandhaafd worden en tooneelen zoals onlangs te Becassie voorgevallen - zullen
kunnen voorkomen worden.
V.D.G.

[januari 1870
Brief van De Vletter aan Multatuli]
Waarschijnlijk midden januari 1870
Brief van J. de Vletter aan Multatuli. Twee ongelijke velletjes papier, geheel
beschreven. (M.M.)
Het postscriptum staat op het eerste vel bovenaan blz. 1.
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Hooggeachte Heer & Vriend.
Ben zoo vrij van een ekstra gelegenheid gebruik te maken U dezen geheim toe
te zenden. In haast maak 'k er gebruik van. 't Doet me genoegen dat er den 8 in het
Handelsbl weêr een ferm stuk gestaan heeft, want ik vrees dat als men niet tot een
algemeene petitie komt, ze mij lang in den broei zullen houden. Mijns inziens moet
zeer politiek worden bekend gemaakt, dat 't Hof gedwaald heeft (dat kan de beste
gebeuren). Ik heb meermalen a/m vrouw op schrift gegeven wáár in 't vonnis mis
is maar vooral moet ik er op attenteeren dat men getuige Moulijn bedreigd heeft
met gevangenisstraf omdat hij verdacht gehouden werd niet naar waarheid te
getuigen zelfs in een nietige aangelegenheid n.l. of er vóór de deur v/h policieburo
Oranjestraat veel of weinig volk stond, en geheel tegen de regelen van wet en regt
in wordt er geen woord van gekikt dat Manders en de Bie door den komm: Ludolph
e

en zijn bediende ook een agent van 2 kardinale leugens overtuigd, 1 dat ik Ludolph
e

bij de borst zou gegrepen hebben en 2 dat ik uit 't buro ben ontvlugt door 't open
e

schoppen v/buitensten deur. Ludolph en zijn bed. hebben 't eerste ontkend en 't 2
s

heeft L en zijn bed: gezegd, dat hij M zelf last had gegeven mij te laten vertrekken.
s

Vervolgens heeft de Hr Voorhoeve M ook tot leugenaar gemaakt en toch worden
zij nog geloofd. Verder heeft MEN schromelijk de getuigenissen bij een geflanst. Er
is maar één geweest d.i. Dunlop die gezegd heeft van ferm strijden enz. zie vonnis;
daarom hebben zich ook, zoo 'k vernomen heb slechts enkele tot den Hoogen R
gewend om kenbaar te maken dat zij dat niet getuigd hadden, Zie dit weet 't publiek
nog niet. - Ik laat 't aan belangstell over al of niet de strom te roeren. - Ik heb mijn
vrouw verzocht u een afschrift te geven van de instruktie van den burgemeester,
van Cardinaal en van Sterkenburg onderhavenmeester, als ook dat zij dit publiek
aan mij ook zende opdat zoodoende de Kommandant en de Commissie dit onder
de oogen krijge - Gelief mijn vrouw te doen weten dat zij al de stukken nog maar
ter Griffie late in den Haag en dat de Hr Bergsma toch de instruktiën goed bewaart.
Als men te Rott weer wilde adresseeren en ook elders, moest men in 't Fransche
koffijh. ook een stuk leggen met belofte aan de knechts van tot f2,50 voor elke 100
handteeken zoo ook in 't Zuid Hollandsch en te Amst enz. want als t de flauwe
Nederlanders niet onder den neus gehouden wordt dan - Daar onver-
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wachts de okkazie tot corresp: afgebroken is, kan ik niets in 't geheim ontv. Dit svp
mondeling of anders per adres buitenste couvert G.B. 't Hooft Goudsche str te Rott
binnenste enveloppe aan mijn vrouw spoedig. Zoo zij t nog niet gedaan heeft, zende
zij s.v.p. de haar bekende brochures aan H.J. v Riet onder direkteur v/d arbeid in 't
gevangeh enz en aan... Grosjean katekiseermeester in de gevang enz. Heeft ze t
gedaan dan verwacht ik ten teeken voor de eerste achter de W van haar naam in
e

haar eerste open brief twee tittels zoo: W: en voor de 2 achter de J: Ten teeken
dat zij de brieven van 24 Dec en 6 Jan: heeft ontv voor de eerste schrap onder de
e

Vletter voor de 2 schrap onder Kleyweg. Zeg toch dat de kinderen ook telkens op
papier met mij moeten praten en dat zij U en anderen ook tot schrijven aansporen.
- Het voorstel aang mijn kinderen tot handel kan publiek met mij behandeld worden
zonder te noemen wat, maar als een voorstel in den Haag zamen besproken. Dat
't u en de uwen wel ga!! Ik blijf steeds moedig. Als ik aan moedeloosh toegaf, zou
ik dol worden. - Als t zóó na is, dat ik om mijn kleederen schrijf moeten ze niet
gezonden worden ten zij ik een schrap onder mijn naam heb gegeven of telegrafeer
met t woord dadelijk.
Al wat ik 's Hage heb achtergelaten, is met mijn cachet verzegeld. Dit cachet zit
in de tas waarvan 't slot opengaat op 't woord c.a.p.o. Zeker op last v/d proc.
generaal, wil men mijn goed niet afgeven omdat hij denkt dat er door mij geschreven
geheimen in zijn, en die zijn al lang waar ik ze hebben wilde.
Al uw werken zijn er ook in behalve Idéen en Overdrukken die ik meegenomen
had en nu reeds thuis zijn. Stel voor dat men alles nazie in tegenw van mijn vrouw
en dat men den rol papier, die met gom is ingeplakt en waarin ik 3 punten van stalen
pennen heb gedaan om later te kunnen ontdekken of men gesnuffeld heeft, aldaar
te houden tegen hiervoor af te geven bewijs, dan hebben ze nog O.
Ik moet toch nog kort toelichten hoe men zoo algemeen op mij gecharmeerd
e
scheen 1 als voorstander v/h baden, de algemeene bekendh sedert jaren door den
bijnaam v/d zwemmer. wonderen vertelde men er van, ook 't redden v/ drenkelingen
e
werd vergroot. eindelijk de advertentie en 't overal zwemmen. 2 den naam afschaffer.
niemand durfde de zaak zoo aan als ik. Elke gelegenheid nam ik te baat. U vindt
e
een paar belangrijke scènes in mijne verdediging. 3 dat ik overal (zoowel voor balie
als in koffijhuis zangvereeniging en
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op straat alleen 't regt voorstond bij vriend of vijand de wet steeds eerbiedigende al
was ze slecht, zie brochure - Er zou dunkt me door stukken uit 't Weekblad éclat
kunnen gemaakt worden als ook uit de brochure die ik alléén tegen de
kwazie-liberalen niet tegen de aanzienlijken, streed met de wapenen des geestes
zie brochure voorin en achteraan, dat ik de dwaze geldverkwisting v/d gemeenteraad
bespotte bv. baden het afgebroken pand hoek nauwe Kerkstraat en Hoogstraat
tegenover de Groote Markt dat tot een blijvend gedenkteeken al p.m. 10 jaar
onbebouwd blijft, al veel duizende gekost heeft en nog meer kosten kan. Ook 't
Maaswaterprojekt dat p.m. 2 gekost heeft. Zoo een en ander in 't Handelsblad zal
de Amsterdammers bevallen en kostl animeeren maar er moet bij uitkomen, dat ik
als Rotterdammer regt had om zulke dwaasheden aan te tonen, een proces dat ik
tegen de gemeente gewonnen heb. - Dat ik niet alles afkeurde adres Museum
Boijmans, 't versje vóór regenmantels voor de politie nog meer stukken er voor Waarom de N.R.C. en 't Zondagsblad door f1000 gesouteneerd niet nà concurrentie
maar alleen bij préferentie - tegen mij was, zie 't Weekblad. - Dat mijn vrouw den
heer G.D. Verburgh doe weten dat Ds. Réville mij geschreven heeft en bekend
maakt gehoord te hebben rondom zich dat men later als ik goed oppas, zijn best
zal doen van den tijd te zien verkorten. Mijns inziens moet men hiermede nu nog
niet spotten. Of de jongeheer Sichterman, boekhouder van Hoboken, zeer bevriend
met Haastert en Fips van die zijde niet zouden kunnen mêewerken. - Eindelijk dat
ik niet durf gelooven, dat gij mij onbescheiden zult noemen door bij zoo korte
kennismaking zooveel te durven opdragen. Salut!!
Ik hoop dat ze mijn Willem meer met zachtzinnigheid weten te leiden, want 't is een
jongen met een zeer gevoelig hart en die nu nog ligt ternedergeslagen wordt. Gij
herinnert u hieromtrent onze laatste bijeenkomst. Mijn zwager is goed maar stijf en
heeft geen kind noch kraai.
Met een paar woorden is hij op te beuren of te treffen.

[20 januari 1870
Bijdrage van Jhr. F.A. Hartsen in Asmodée]
20 januari 1870
Bijdrage van Jhr. F.A. Hartsen in het weekblad Asmodée, 1870, nr. 3. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Terpstra: advocaat-generaal bij het Provinciaal Geregtshof in 's-Graven-
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hage tijdens het proces tegen Jacob de Vletter. Zie V.W. XIII, blz. 725.
Multatuli's vraag komt voor in Causerie IX, waarvan het middengedeelte werd
gepubliceerd in De Locomotief, 23 september 1869. Zie V.W. IV, blz. 195 en 720.

Multatuli.
Naar aanleiding van het gedrag des heeren Terpstra vraagt Multatuli aangaande
Nederland: ‘Is dat eene natie!’
Wij vragen: Zou het de Vletter beter gegaan zijn, zoo hij in Pruisen, Oostenrijk,
Rusland, Baden of Frankrijk had teregt gestaan? Dat staat nog te bezien. Naar het
schijnt is onze regtspleging slecht. Maar zijn we werkelijk in dit opzigt bij de naburige
landen zoo zeer ten achteren?
F.A.H.

[28 januari 1870
Brief van Tine aan Stéphanie]
28 januari 1870
Brief van Tine aan Stéphanie. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz. 3
beschreven. (M.M.)
Dit is de enige van de 52 door Pée gepubliceerde brieven van Tine, waarvan het
handschrift is bewaard gebleven.
Het portret van Tine vóor in de uitgave van haar brieven aan Stéphanie heeft
ogenschijnlijk een opdracht. In feite echter is dit de door Pée in facsimile toegevoegde
slotzin van de onderstaande brief.
La Haye le 28 Janvier 1870
Zuidwest binnen Cingel 109.
Ma toute toute chère
Je viens te prier de me rendre un grand service. Je veux retourner à Milan et faire
tout mon possible de m'y créer une position. Si je suis en Italie j'écrirai à Monsieur
Potgieter mais pour le moment je ne puis rien faire que de prier ton mari et toi de
m'assister. Il me faut l'argent pour le voyage de nous trois voilà le premier pas qui
me coûte, travailler n'est rien mais demander de l'argent, cela pèse.
Je compte sur votre amitié de tous les deux. je sais que ton mari veut être méchant
avec moi, mais je sais également que son coeur d'or ne me refusera pas ce service.
Ma toute chère ma bonne amie si tu veux me venir en aide je te dirai comment
t'y prendre.
Invite nous tous les trois, écris moi de la manière de le montrer à Dek-
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ker et joins y l'argent pour le voyage jusqu'à Turin. donne moi l'adresse à Turin
Albergo della Liguria via Nuova que je trouverai là des nouvelles de toi.
Je te dirai tout tout mais pour le moment contente toi, que je veux absolument
me créer une position, que je veux être en Italie où je veux réussir cette fois ci pour
de bon. ma santé est bonne. Ce pauvre Dekker a tant de contrariétés. Je puis le
soulager et je ne le ferais pas? mais je dois le faire avec un petit détour, après il
m'en remerciera. Aide moi, ma bonne amie non seulement pour moi mais tu feras
le bonheur de mes enfants, Edou est vraiment charmant et solide, on peut compter
sur lui. Ces jours ci sont horribles, mais à tout une fin. Chère amie t'embrasser, de
t'ouvrir mon coeur, quelle jouissance! et comptez tous les deux sur ma vive
reconnaissance j'attends ta réponse avec une inquiétude fébrile.
Mais en tout cas que ta lettre soit favorable ou pas, Je compte sur votre amitié.
Aime moi toujours ton amie
Everdine

[28 januari 1870
Brief van Edu aan Stéphanie]
28 januari 1870
Brief van Edu aan Stéphanie. Enkel velletje postpapier, tot halverwege de keerzijde
beschreven. (M.M.)
Men mag aannemen dat deze brief in overleg met Tine is geschreven en tezamen
met de hare verstuurd.
La Haye 28 Janvier 1870
Chère Stéphanie!
En recevant cette lettre j'espère que vous vous souviendrez encore de moi, qui
ne vous ai jamais oublié, et principalement ici ou j'ai plus que jamais pensé a vous,
à Monsieur Omboni et à la belle Italie. Oh, si vous saviez combien je regrette de
l'avoir quittée. Je ne puis mieux comparer mon existence ici en Hollande qu'à la vie
retirée et monotone d'un moine. Il n'y a rien ici qui puisse distraire quelqu'un, et
involontairement on devient taciturne et abbatu. Je ne puis comprendre, pourquoi
la Hollande n'a pas toujours été appellée la Siberie de l'Allemagne. Si j'ai raison de
dire que c'est ici un enfer, j'en ai d'autant plus en soutenant que l'Italie est un paradis
terrestre.
Quoique j'ai passé ici une année exécrable, j'ai pourtant employé tout mon temps
à l'étude. Oh, quant à ça, ne vous en étonnez pas, je suis
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bien changé. J'ai étudié de maniere, que si vous auriez la bonté de nous faire venir
en Italie, je pourrais dans l'espace de très peu de temps, être à même de gagner
quelque argent, soit chez un banquier, soit chez un commerçant.
Oh Stéphanie, et vous aussi Monsieur Omboni, si vous nous donniez l'occasion
de retourner en Italie je vous en serais reconnaissant pour ma vie, et ma mère et
Nons aussi assurément.
Dans l'espérance, que vous exhaussiez notre prière, je serai toujours
votre devoué ami
Edouard.
La Haye 28/1 70.

[31 januari 1870
Causerie XVII, eerste deel, in De Locomotief]
31 januari 1870
De Locomotief, Semarang, no. 22, publiceert het eerste gedeelte van Causerieën
XVII. Zie V.W. IV, blz. 276-284 en blz. 734.

[2 februari 1870
Causerie XVII, tweede deel]
2 februari 1870
De Locomotief, Semarang, no. 24, publiceert het tweede gedeelte van Causerieën
XVII, ten onrechte genummerd XVIII. Zie V.W. IV, blz. 284-292 en blz. 734.

[2 februari 1870
Rekest voor J. de Vletter]
2 februari 1870
Rekest van J.Th. Dutillieux in de zaak Jacob de Vletter. Dubbel vel papier, groot
formaat, geheel bedrukt. (M.M.)

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Mijneheeren,
Geeft eerbiediglijk te kennen de Ondergeteekende, JOSEPH THÉODORE DUTILLIEUX,
Taal- en Letterkundige te Rotterdam, dat hij als mensch en als staatsburger zich
verplicht gevoelt, Uwe tusschenkomst in te roepen ten behoeve van JACOB DE
VLETTER. Ten volle overtuigd én van de onschuld diens mishandelden staatsburgers,
én van Uwe bevoegdheid in deze, richt Adressant zich tot U met het vast vertrouwen,
dat JACOB DE VLETTER de vrijheid zal herkrijgen door U, wier goede wil nog onlangs
het willekeurig besluit eens ministers deed intrekken, en een bloot ‘ontslag’ in een
rechtmatig, ‘eervol ontslag’ deed veranderen.
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Is den Koning het recht van gratie toegekend voor misdaad, wanbedrijf en
overtreding; der Volksvertegenwoordiging is het recht voorbehouden de onschuld
in bescherming te nemen, en te waken tegen een verkeerde toepassing der wetten
ook door het Hoogste Rechterlijk Collegie.
‘Niet de Strafrechter,’ zegt BECCARIA, ‘heeft de bevoegdheid de wetten uit te
leggen, ‘maar de Wetgever, de Souverein, d.i. die macht, die aller wilsuitingen in
zich vereenigt.’ De wetten zijn de slotsom der wilsuitingen van het geheele Volk;
het Nederlandsche Volk wordt door U vertegenwoordigd: de wetgeving berust
derhalve bij U.
Al dadelijk wenscht Adress. onder Uwe aandacht te brengen, dat de kwalificatie
aan de Rotterdamsche ongeregeldheden gegeven, in strijd is met een gezonde
rechtsgeleerdheid.
Mr. VAN GIGH heeft het betoog daarvan voor het Prov. Gerechtsh. in Zuid-Holland
geleverd, en de gronden voor den Hoogen Raad nader ontwikkeld. Met verwijzing
naar dat Betoog, wil Adr. van zijnen kant doen opmerken:
o

1 . dat geen verbond of samenspanning van meer dan twintig noch gewapende
noch ongewapende personen heeft plaats gevonden;
o

2 . dat alles daarstelde een reeks van afzonderlijke, alleenstaande feiten van
zelfverdediging tegen gewelddadigheden gepleegd door politieagenten, die daartoe
door hunne superieuren waren aangezet: zoo werd o.a. het inwerpen van een
glasruit aan het Bureau Melkmarkt, in den vooravond van 31 October 1868, door
de politie, zonder voorafgaande waarschuwing, beantwoord door een uitval met de
sabel op een weêrlooze menigte van mannen, vrouwen en kinderen, wier weg dáár,
des Zaterdags-avonds, noodwendig heenvoert;
o

3 . dat het willekeurig beletten van den doorgang, het afzetten van openbare
straten op breede schaal, al licht aanleiding kon geven tot onaangenaamheden, en
ook alle gearresteerden in de richting woonden van die politiebureaux in welker
nabijheid zij gearresteerd werden;
o

4 . dat alle gearresteerden aan elkander onbekend waren, zoodat geen opzet
bestond van de zijde des Volks, en er van die zijde ten minste, geen zweem zelfs
van rebellie aanwezig was;
o

5 . dat, en wel bepaaldelijk in den vooravond, eenige personen van stokken
voorzien waren, maar dat die wapenen alleen dienden om
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vertooning te maken, en niet om te kneuzen of te wonden; want, bij iederen uitval
der politie, week de menigte terug; slechts een enkele die gearresteerd werd, verzette
zich tegen zijne arrestatie; geen enkele gearresteerde werd in bezit van een stok
gevonden; en, waarlijk, twintig met stokken gewapende mannen zouden anders wel
stand gehouden hebben tegen twintig met sabels gewapende politie-agenten.
Al deze gronden toonen duidelijk aan, dat de Veroordeelden, in strijd met de wet,
gevonnisd zijn, waarom zij aanspraak hebben op Uwe bescherming, in welke Adr.
hen dringend aanbeveelt.
Maar, aangenomen dat die ongeregeldheden rebellie van de zijde des volks
zouden daarstellen - hetwelk evenwel door Adr. ten sterkste wordt betwist op grond
van het gezond verstand, dien zekeren gids ook op het gebied der zuivere
rechtsgeleerdheid - dan nog bestaat niet het minste verband tusschen bedoelde
Veroordeelden en JACOB DE VLETTER, en kan deze laatste aan geen aanzetting tot
rebellie schuldig zijn.
Adr. heeft dan ook de overtuiging - en hier staat hij niet alleen - dat de
ongeregeldheden slechts een voorwendsel waren om JACOB DE VLETTER onschadelijk
te maken, d.i. om de stem van dien waardigen staatsburger, welke zich zoo luide
en krachtig tegen willekeurige handelingen van politie en justitie verhief, te smoren
en voor goed tot zwijgen te brengen.
Adr. voegt bij dit Adres de verklaring door zijn broeder, GUILLAUME ALEXANDRE
DUTILLIEUX, als getuige van den Procureur-Generaal, voor het Prov. Gerechtshof in
Zuid-Holland afgelegd. Adr. heeft hiermede de bedoeling om U zoowel den persoon
van JACOB DE VLETTER naar waarheid te doen kennen, als den inhoud van diens
toespraak tot de menigte van uit zijne woning gehouden, in den avond van Vrijdag
30 October; eene toespraak geheel in overeenstemming met 's mans karakter.
Sedert dien avond verliet JACOB DE VLETTER zijne woning niet meer. De daarop
volgende dag van 31 October neigde rustig ten einde, toen des avonds, ten gevolge
der verkeerde maatregelen door de politie genomen, de bewuste ongeregeldheden
plaats grepen, geheel en al buiten toedoen van JACOB DE VLETTER.
Adr. heeft vermeend U op dit punt vooral te moeten wijzen, omdat Acte van
Beschuldiging, Proces en Arrest te verstaan schijnen te
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geven, dat JACOB DE VLETTER werkelijk tegenwoordig was bij de ongeregeldheden,
die des Zaterdags-avonds voorvielen, en door redenen op openbare plaatsen
gevoerd, er deel aan nam of er aanleiding toe gaf. JACOB DE VLETTER was en bleef
in zijne woning, totdat hij er dan den volgenden dag, Zondag 1 November, door
geweld van bajonetten werd uitgesleurd, nadat men zich door inbraak den toegang
had durven verschaffen tot de heilige binnenkamer.
Aan de Acte van Beschuldiging gekomen, wijst Adr. U op den omhaal van woorden,
zonder orde bijeengebracht, zonder eenig verband, blijkbaar geschreven met het
doel om, door de veelheid van woorden, de zwakheid der beschuldiging te bedekken.
Voorts roept Adr. Uwe aandacht in op de Terechtzitting, waar, van de eerste zitting
tot de laatste, de waarnemende Voorzitter Mr. BEELAERTS V. BLOKLAND en de
Raadsheer Mr. FRANçOIS een partijdige houding tegenover Beschuldigde aannamen;
een houding die der aandacht van het publiek niet ontging, en op welke Mr. BERGSMA
in zijne Pleitrede doelt met de woorden: ‘La cour rend des arrêts et non pas des
services.’ Ten bewijze voert Adr. één feit aan. Toen de Opzichter der
Gemeentewerken te Rotterdam, als getuige à décharge verschenen, verklaarde,
dat hij meermalen verbeteringen had doen aanbrengen op aanwijzing des Heeren
DE VLETTER, en dat hij dien Heer steeds erkentelijk was voor diens aanmerkingen
en raadgevingen,... toen voegde Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND Beschuldigde zeer
bits en ongepast toe: ‘Zoo, dan was je ook Contrôleur der Gemeentewerken?’ - en
dit, na Besch. te voren, mede voor een erkend loffelijke daad, op verwijtende toon
de benaming van Contrôleur der Politie naar het hoofd te hebben geworpen. In
plaats van zich de wenk der verdedigers ten nutte maken, in weêrwil der uiting van
den volksgeest, in strijd met de meening van rechtschapen en kundige
rechtsgeleerden, gaf het Hof een veroordeelend arrest. Dit Arrest trof te Rotterdam
vooral, als de bliksem. Vele personen gevoelden zich als verlamd, en sleepten
loodzware beenen voort; er heerschte een algemeene verslagenheid in de woningen.
En, zoo er nog eenige twijfel omtrent de rechtspraak overbleef, namen de
maatregelen door de politie genomen, dien geheel weg: niet dan bij drietallen, en
zelfs bij vijftallen bewogen zich de politie-agenten in de straten. Want, is zedelijke
kracht voldoende het recht te schragen, geweld is noodzakelijk om het onrecht te
steunen.
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Het onrecht was zoo tastbaar, dat Mr. BERGSMA, ook in het belang zijner eer, zich
genoopt gevoelde, zijne Pleitrede in het licht te geven. Waarlijk, een verschijnsel
dat stof tot denken geeft!
Er is wellicht nimmer een proces gevoerd waar zooveel achtenswaardige getuigen
zulk een schitterende verklaring aflegden in het voordeel eens beschuldigden, als
het Proces JACOB DE VLETTER; er is wellicht nimmer eene pleitrede uitgesproken,
zoo gemoedelijk, zoo overtuigend, zoo handtastelijk de onschuld van den
beschuldigde doende kennen, als de Pleitrede van Mr. BERGSMA. Wel nu! men
toetse die verklaringen en de redenen der verdediging aan het Arrest - Weekbl. v.h.
o

Recht, 22 Juli 1869, n 3123 - en, men vindt niets weder. Alles doet blijken, dat de
veroordeeling te voren bepaald was; dat het Hof zich niet heeft afgevraagd: ‘Is
Beschuldigde schuldig of onschuldig?’ - maar dat het a priori het schuldig heeft
aangenomen, en zich verder moeite heeft gegeven om gronden of redenen ter
motiveering te vinden. Rechters en O.M. trekken ééne lijn. Vuig eigenbelang,
baatzucht, zoo heet het, zijn de drijfveêren van Beschuldigde. Uit de verklaringen
van tal van getuigen blijkt, daarentegen, overtuigend een voorbeeldige
belangeloosheid, en dadelijk verandert de aanval, terwijl nu juist die belangeloosheid
wordt aangevoerd, als middel om de volksgunst te winnen, ten einde des te beter
tot oproer te kunnen aanzetten. Getuigen boven alle verdenking verheven, komen
verklaren, dat Beschuldigde, zoowel des Vrijdags-avonds in de straten, als des
Zaterdags-avonds in zijne woning, tot rust en orde heeft aangemaand. ‘Die woorden,’
zegt het Hof, ‘waren te flauw, in vergelijking van de opruiende,’ die N.B. niet
gesproken zijn; immers erkent het Hof zelf, ‘dat die woorden zelven niet opruiend
waren, maar dat de omstandigheden ze ‘opruiend maakten.’ Eindelijk verklaren de
getuigen, dat die aanmaningen krachtig en veelvuldig waren; en nu zegt het Hof,
‘dat die woorden juist het tegendeel beoogden van wat zij te kennen gaven; blijkende
dit daaruit, dat de menigte geen gehoor heeft gegeven aan die aanmaningen tot
rust.’
Ziet, Mijneheeren, zelden zal men in het werkelijk leven de fabel van ‘de Wolf en
het Lam’ met meer juistheid zien toegepast. - Is deze rechtspraak niet waardig een
plaats in te nemen bij de Heksenprocessen, en de Pestprocessen te Milaan in 1630?
(Men zie over deze laatsten, MANZONI en VERRI, Colonna Infame e osservazioni
sulla Tortura.) Is deze rechtspraak niet hatelijker dan de Lettres de Cachet der
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Fransche Bourbons sedert LODEWIJK XIV? Door de ‘Lettres de Cachet’ werd een
staatsburger, die der Regeering mishaagde, zonder vorm van proces, wel is waar,
en in alle stilte, in een kerker geworpen; maar er bleef nog altijd twijfel omtrent schuld
of vergrijp; terwijl hier, bij een openlijk arrest, in wettelijken vorm, waar de onschuld
des beschuldigden klaar als de middagzon blijkt, die beschuldigde - een verdienstelijk
staatsburger - in het aangezicht des volks, dat niets dan vrijspraak verwacht, wordt
schuldig verklaard en naar een strafgevangenis gevoerd, om te boeten voor een
misdaad die hij niet beging.
Behoeft Adr. nog aan te toonen, dat de veroordeeling in naam uitgesproken
wegens aanzetting tot rebellie, in der daad berustte op de Brochure ‘Openbare
Executie, of een koud Bad voor Politie en Justitie, en andere geschriften en
handelingen, waarvan Beschuldigde evenwel was vrijgesproken? - Mr. BERGSMA
doelt hierop in zijne Pleitrede, door te zeggen, ‘dat men door eene achterdeur wilde
binnenslepen, waarmede men langs den koninklijken weg niet heeft durven
aankomen.’ De gang van het Proces toont duidelijk aan, dat de beschuldiging van
aanzetting tot rebellie geen ernst was. Bij zoodanige beschuldiging had de zaak
van JACOB DE VLETTER in de eerste plaats moeten behandeld worden. Men had de
gearresteerden in zijne tegenwoordigheid moeten brengen en hooren; het onderzoek
moest gestrekt hebben om verband te vinden tusschen den vermeenden aanzetter
en de plegers van rebellie. Met één woord, men had moeten voortgaan, zooals men
bij de Instructie begonnen was, met o.a. de knapen der teekenschool te ondervragen.
Maar dit onderzoek werd reeds bij de Instructie gestaakt, omdat van geen verband
tusschen JACOB DE VLETTER en die knapen was gebleken. Men besloot dus deze
wijze van procedeeren bij de openbare Terechtzitting niet te volgen, juist om dezelfde
reden welke VERRI aanvoert ten opzichte van het Proces van den armen barbier
MORA, waar men, door zekeren persoon te ondervragen, de bevredigende oplossing
eener verdachte zaak had kunnen te weten te komen. ‘Men deed dit echter niet,’
zegt VERRI, ‘omdat men vreesde hem niet schuldig te zullen vinden’ - ‘temevano di
non trovarlo reo.’
Het verdient opmerking, dat het O.M., dat door een uitgebreid veld van aanval de
overwinning mogelijk waande, en zelfs de hoop had geuit van vereeniging te zullen
doen blijken, die hoop allengskens zag
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verflauwen, en eindelijk door de verklaring van Adressant's broeder geheel zag
verzwinden; waarna het, als de drenkeling, zich aan een stroohalm vastklampte,
en in zijn repliek duidelijk deed gevoelen, dat geen wetstermen bestonden om JACOB
DE VLETTER te veroordeelen.
Maar het Hof zou daarvoor zorgen, en te kiezen hebbende tusschen recht-loyauteit
en onrecht-zelfveroordeeling, koos dit het laatste.
Te recht noemde Mr. BERGSMA, in zijne Pleitrede voor den Hoogen Raad, dit
Arrest, in edele verontwaardiging, een arrest van willekeur en misbruik van macht,
een arrest, dat geen eervolle plaats kan innemen in de annalen van ons rechtswezen.
Adr. wenscht nu nog even stil te staan bij de behandeling der zaak in cassatie,
en moet U een feit mededeelen dat door al onze Dagbladen en door den Hoogen
Raad zelven onvermeld is gebleven. Zeven getuigen n.l., waaronder vijf van den
Procureur-Generaal, als: H.J. BESSELAAR, G.A. DUTILLIEUX, G.H.F. DE HAAS, P.J.
s

s

HEIJBERG en JOH . VAN DER NOORDT, en twee getuigen à décharge, als: JOH . VAN
APPELDOORN en H. BOEKHOUT, uit het Arrest gezien hebbende, dat men hunne
verklaringen had vervalscht, hebben zich de moeite en kosten getroost om
afschriften, of afdrukken van hunne verklaringen, als zoovele protesten, aan den
Hoogen Raad te doen toekomen; zoodat, voor en aleer dit Collegie uitspraak deed,
elk zijner leden in het bezit dier zeven verklaringen was.
Daar de Hooge Raad geen nota van die stukken genomen heeft, schijnt het met
de rechtsgeleerdheid van dat Collegie te strooken, dat de beëedigde verklaringen
van getuigen, naar 's rechter's goeddunken zoodanig kunnen veranderd worden,
dat die getuigen verklaren wat zij niet verklaard hebben.
Uit het Arrest van den Hoogen Raad blijkt verder:
a. dat de verklaring van één enkelen getuige [testis unus testis nullus] een wettig
bewijsmiddel daarstelt voor den dolus van andere daadzaken, waaraan men is
schuldig verklaard; met andere woorden, de dolus - het hoofdbestanddeel, ja, het
e

wezen der misdaad - kan op onwettige verklaringen rusten. [Verwerping 4 Middel
van Cassatie.]
b. dat men, omtrent een feit, van opzetting tot wederspannigheid kan worden
vrijgesproken, en toch op grond van datzelfde feit, voor opzetting tot
wederspannigheid kan worden veroordeeld.
e

[Verw. 5 Midd. v. Cass.]
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c. dat de bekentenis omtrent een bepaald feit, een wettig bewijsmiddel oplevert als
bekentenis voor een ander feit, geheel daarvan afgescheiden.
e
[Verw. 7 Midd. v. Cass.]
o
d. 1 . dat aanmaningen tot orde en rust kunnen gekwalificeerd worden als te
flauw, en als zoodanig een wettig bewijsmiddel daarstellen voor aanzetting tot
rebellie;
o
2 . dat aanmaningen tot orde en rust, hoewel krachtig van aard, kunnen verklaard
worden als het tegenovergestelde te bedoelen van wat zij te kennen geven, en als
zoodanig een wettig bewijsmiddel daarstellen voor aanzetting tot rebellie;
o
3 . dat aanmaningen tot orde en rust, zonder gevolg gebleven, het bewijs in
rechten opleveren, dat zij ook die averechtsche opvatting bedoelden;
o
4 . dat woorden die niet opruiend zijn, als opruiend kunnen beschouwd worden,
wanneer de rechter door deze beschouwing, die alsdan een wettig bewijsmiddel
daarstelt, eene veroordeeling kan motiveeren.
e
[Verw. 8 Midd. v. Cass.]
Zietdaar, Mijneheeren, de jurisprudentie van den Hoogen Raad der Nederlanden
in 1869; eene jurisprudentie, die - in openlijken strijd met het gezond verstand en
de zedelijkheid - mij, U, ja, allen, kan doen veroordeelen ter zake van al wat den
rechter goeddunkt!
Adr. moet hier onder Uwe aandacht brengen, dat de Hooge Raad, bij de
e
verwerping van het 8 Middel van Cassatie, aanmerkt, ‘dat het voorts tot den Judex
facti behoorde, waarover in Cassatie niet kan worden beslist.’
De Hooge Raad erkent dus, dat de Judex facti verkeerd kan gehandeld of
geoordeeld hebben, maar dat het buiten het bereik van den rechter in cassatie ligt,
dit te beslissen; zoodat het Arrest door den Hoogen Raad bevestigd werd, niet omdat
het rechtvaardig is, maar omdat de Hooge Raad zich onbevoegd achtte, het in zijn
geheel te beoordeelen. Met het oog op dit laatste punt, hebben wij hier dus een
arrest, dat door slechts drie Mrs. in de rechten gewezen, BEELAERTS VAN BLOKLAND,
FRANçOIS en HANLO - en derhalve door niet meer dan een fractie van één Hof - door
den Rechter in Cassatie, wegens diens onbevoegdheid, niet in zijn geheel is kunnen
worden herzien. Adr. vertrouwt daarom te meer, dat dit Arrest, dat in den geest des
publieks reeds vernietigd is, door U in de werkelijkheid zal vernietigd worden, opdat
recht en wet, door dit Arrest tot ijdele klanken gemaakt, hunne
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plaats hernemen in de hoogschatting des publieks, en de eer van Nederland, door
dit Arrest in het oog der beschaafde wereld gekrenkt, hersteld worde.
Adr. vermeent thans de zaak voldoende te hebben toegelicht, en als met den
vingertop de onhoudbaarheid van het Arrest te hebben aangewezen, zoodat hij
gegronde hoop heeft, dat weldra een teederminnend echtgenoot en vader aan vrouw
en kinderen zal worden teruggegeven, en de maatschappij zich weder zal mogen
verheugen in het bezit van een voorbeeldig burger, wiens afwezigheid zij reeds zoo
lang betreurt.
Hetwelk doende enz.
JOSEPH TH. DUTILLIEUX.
Rotterdam, 2 Februari 1870.

[4 februari 1870
Causerie XVII, derde deel, in De Locomotief]
4 februari 1870
De Locomotief, Semarang, no. 26, publiceert het derde gedeelte van Causerieën
XVII, ten onrechte genummerd XIX. Zie V.W. IV, blz. 292-296 en blz. 734.

[7 februari 1870
Brief van Tine aan Stéphanie]
*7 februari 1870
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 85).
Deze brief heeft blijkbaar geen ondertekening; misschien heeft Tine hem snel
willen verzenden en geen gelegenheid meer gehad hem te voltooien.
La Haye, le 7 Février 1870.
Mes chers, mes très chers amis,
Merci mille fois, pout tout ce que vous faites pour nous. Comme vous êtes de
vrais amis. Nous sommes dans une position très difficile. Attendez encore une lettre
de nous; il y a encore question d'une réussite de Dekker. C'est douteux, mais il y a
de la possibilité. Si cela ne réussit pas, j'accepte de grand coeur votre offerte jusqu'à
ce que la position est améliorée. Dekker est au désespoir, le séparation de nous
tous lui coûte trop. Il fera encore des démarches pour nous tirer d'affaire. L'argent
ne sera jamais employé que pour faire le voyage, soyez en sûrs.
Ne m'écris pas, ma toute toute chère; attends une lettre de moi, qui te dira
probablement le jour de notre départ. Nous avons souffert tous horriblement ces
jours ci. Ma toute chère, ma Loutjou, comme
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tu as un mari noble. Crois en ma reconnaissance. Bientôt tu auras de mes nouvelles.
Aime moi toujours comme je vous aime tous les deux. Dès que j'aurai l'argent, je
t'écrirai.
Je suis dans une grande agitation. Oh, les misères de la vie! A bientôt. Attends
une lettre de moi et ne m'écris pas. Les enfants te saluent. Dekker souffre trop;
pauvre homme, il nous aime tant!
Adieu, ma chère, en toute probabilité à bientôt!

[13 februari 1870
Brief van Tine aan Stéphanie]
*13 februari 1870
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 86).
La Haye, le 13 Février.
Ma toute toute chère!
Merci, oh merci de grand coeur pour l'argent du voyage. Je n'ai pas de paroles
pour exprimer ce que je sens pour toi et ton mari, qui est si noble. Tout, tout à vive
voix, des explications, etc.
J'attends encore une réponse d'une personne d'influence, avant que je puisse
dire le jour de notre départ. Celle-ci sert pour te remercier que j'ai reçu l'argent.
Nous prendrons la route que tu as indiquée.
Dekker a fait des démarches chez une personne, qui pourrait le tirer d'affaire.
Nous n'avons pas encore une réponse. Attends encore une lettre. Oh, j'ai à lutter,
je t'assure, et pourtant je crois que nous viendrons bien vite. Je ferai ce que je
pourrai de t'embrasser bientôt. Quelques jours de patience et tout sera décidé.
Attends une lettre qui te dira tout.
Adieu, chère, chère, je t'aime enfin comme toujours.
En grande hâte.
Everdine.

[14 februari 1870
Brief van Multatuli aan Boelen]
14 februari 1870
Brief van Multatuli aan Anton Boelen. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven. (M.M.)
crediteur: namelijk R.C. d'Ablaing van Giessenburg.
De heer Boelen was blijkbaar een vroegere kennis uit Indië, die nu met verlof in
Nederland was.
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den Haag 14 februari 1870
Waarde Heer Boelen, Het doet my waarlyk leed, niet te kunnen voldoen aan Uw,
my overigens zoo aangenaam, verzoek om een portret en ik ben genoodzaakt U te
verzoeken datzelfde antwoord te geven aan den Heer Yzerman, voor wiens
belangstelling ik vriendelyk dank zeg.
De oorzaak is, dat eene vry groote hoeveelheid lithografien die ik naar eene
fotografie, in Brussel, met groote kosten, had laten vervaardigen, door allerlei
verdrietige omstandigheden in handen gekomen is van iemand die beweert myn
crediteur te zyn. Kortom: ze zyn met beslag belegd. Sedert jaren heb ik de middelen
niet, ze te lossen. Ik had die portretten laten maken om aan vele aanvragen te
voldoen, maar zoodra ze te krygen waren, hielden die aanvragen op, zoodat ik niet
eens in staat ben gesteld de voor het maken aangegane schuld aftedragen. Zóó
word ik in Holland door myne vrienden gesteund!
Apropos van iets anders! Voor Ca. 1½ jaar, toen ik nog in den Toelast logeerde,
hadt Gy de goedheid my een Ex. te zenden eener Soerabaya-Courant, waarin een
berigtje voorkwam van Probolingo, over zekere aldaar ten mynen behoeve gehouden
verkoop van boeken. Ik heb van die zaak nooit iets naders gehoord. Dat is toch
zonderling!
Ik had zoo gehoopt, na myn 13 jarig zwerven nu eindelyk eens te kunnen blyven
wonen. Maar dit schynt my niet gegund te zyn. Ik zal myne vrouw en kinderen weder
moeten laten vertrekken, om elders een dak te zoeken, en ikzelf moet ook weer aan
't zwerven
In 's hemelsnaam. Het leven in Holland is niet uittehouden.
Wees intusschen hartelyk gegroet van Uwen heil wenschenden
vriend
Douwes Dekker
Het spreekt van zelf dat ik U
voor Uw vertrek nog hoop te zien.

[15 februari 1870
Causerie XVIII in De Locomotief]
15 februari 1870
De Locomotief, Semarang, no. 34, publiceert Causerieën XVIII. Zie V.W. IV, blz.
297-306 en blz. 734.
Deze Causerie, gedateerd 29 december 1869, is de laatste van de door Multatuli
geschreven reeks.
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[17 februari 1870
Artikel van A. Buijs in Asmodée]
17 februari 1870
Artikel van A. Buijs in het weekblad Asmodée, 1870, nr. 7. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
mijn ‘broeder in 't lijden’: Multatuli; deze had blijkbaar zelf de kranten gestuurd.
Van enige correspondentie tussen Buijs en Multatuli is niets teruggevonden.
Voor de volledige tekst van Multatuli's bijdragen in de Locomotief zie V.W. IV, blz.
247-252 en 269-275, alsmede blz. 732-733.

Een aandoenlijk berigt aangaande een braaf man;
Gisteren ontving ik van mijn ‘broeder in 't lijden’ twee nommers van de Samarangsche
Locomotief, en wel van den 5 en 22 December. Aan 't laatstgenoemd nommer
ontleen ik het navolgende:
‘Want al loochende men den ellendigen toestand des volks, de feiten spreken,
en dat volk zelf begint te klagen op een toon, die ongehoord is in 't lamlendig
Nederland.
Feiten? Herhaaldelijk wees ik op de intensief en extensief toenemende armoede,
op de duurte der levensmiddelen, op de schrale crimineele statistiek, die ten gevolge
der slechte voeding hoe langer hoe meer in 't correctioneele overgaat.
En de toon waarop 't volk regt begint te vragen! Lezer, zie 't Rotterdamsche
volksblad. Wees niet te vies van de straattaal die zich daarin nu en dan lucht geeft
- wondheelers en wijsgeeren mogen niet vies zijn - en zie eens of gij u niet verplaatst
waant in de dagen van Lodewijk XVI?
Niet dat ik oproer verwacht. O neen! De geestkracht tot het nemen van initiatief
ontbreekt. Maar wel zou zich de tot het uiterste gesarde menigte aansluiten aan
eene Europeesche beweging, indien daartoe van buiten's lands het sein werd
gegeven.
Intusschen beijveren zich regeering, stads besturen en regterlijke magt het
smeulend vuur aan te blazen met al de kracht, die plompe onwetendheid kan
beschikbaar stellen voor het kwade.’
Na dit te hebben voorop gezet, wijdt Multatulli eenige woorden aan de
‘onruststokers’, en deelt dan het aandoenlijk berigt mede, waar ons opschrift naar
heenwijst. Ziehier wat hij schrijft:
‘En de hoofdpersoon? Hij is een braaf man. Ik geloof dat weinig nederlandsche
burgers zóó geheel ongedeerd de spitsroeden van
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twee publieke ministeriën zouden doorstaan als Jacob de Vletter. Ik bezocht hem
in de gevangenis en was getroffen door den moed, waarmede hij zijn lot droeg. Ik
moest scherp toezien, om den traan te ontdekken, die zijn oog bevochtigde bij 't
spreken over zijn huisgezin.’
Jacob de Vletter is een braaf man!
Dank, Multatulli, dank voor dat woord, een woord dat u weêr zoo ten volle waardig
is, en gij, de Vletter, blijf gij maar moed houden! Wij blijven ons uw lot aantrekken...
De Nemesis nadert met rassche schreden.
Utrecht. 7 Febr. 1870.
BUIJS.

[25 februari 1870
Brief van Tine aan Stéphanie]
*25 februari 1870
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 87).
La Haye, le 25 Février 70.
Ma toute toute chère,
A la fin des fins je puis te dire que pour le moment il y a un rayon de soleil qui fait
que nous resterons encore. Je ne doute pas ou le moment arrivera que je te dise:
‘Chère, je viens.’ Car je puis compter sur toi et ton mari. Pour moi, je crois que tout
est différé à quelques mois. Soit! J'ai une demande. Confie moi l'argent pour le
voyage encore trois mois. Tu me feras un très grand service. A vive voix je te dirai
tout. Tu ne sais pas quel service que vous deux m'avez fait, car cette invitation,
l'argent comptant, tout cela a donné une pousse à Dekker. Peut-être il réussira, et
alors je vous le dois. Merci, merci pour tout. Oh, ton amitié portera des fruits, non
seulement pour moi, mais pour mes enfants. J'apprécie ta généreuse amitié; serre
la main de ton mari de ma part. Ecris moi si tu veux me confier l'argent trois mois
et alors ou je viendrai ou je te l'enverrai.
Aime moi. Je suis si nerveuse pour le moment; bientôt je t'écrirai amplement. Je
t'aime de tout mon coeur. Edou se prépare pour aller à Java. C'est à dire il doit
apprendre le hollandais correctement. J'ai beaucoup, beaucoup à te dire un autre
jour. Mon coeur est plein de toi, et de ton mari si généreux. Adieu, ma chère. Je
souffre que nous ne nous verrons pas de si tôt, mais patience. Je sais, que j'ai
bonne espérance. Ton amie
Everdine.
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[2 maart 1870
Multatuli wordt vijftig jaar]
2 maart 1870
Multatuli wordt vijftig jaar.

[maart 1870
Brief van De Vletter aan Multatuli]
Waarschijnlijk begin maart 1870
Brief van J. de Vletter aan Multatuli, Dutillieux en Van der Zijde. Twee enkele
velletjes afgescheurd papier, aan beide kanten geheel beschreven. (M.M.)
De datering berust op de vermelding van Multatuli's plan om het land te verlaten;
enige brief van zijn hand aan De Vletter is niet teruggevonden.
Hooggeachte Vrienden Dut: Dekk. & vdZijdeDaar ik geloof dat men mij zoo lang mogelijk v/m vrijheid zal berooven, moet ik u
een plan meêdeelen, dat door mij rijp overdacht is en bij uitvoering zeker zal baten.
Overleg het eens gezamenlijk, bezorg dan (Dutill) nevensg. briefje aan zijn adres
en spreek met mijn vrouw af, wanneer gij a.u.b. gezamenlijk een conferentie met
haar kunt hebbeno

Ik wou dat als er tegen 1 Mei e k nog geen bepaald uitzigt op spoedige verlossing
is, dat mijn kinderen Cato en Willem hiertoe den grond legden. Zij willen zeker gaarne
als 't hun met beleid, dat geen uwer ontbreekt, wordt voorgesteld en als 't door mijn
vrouw niet wordt tegengewerkt uit dwaze vasthoudendheid aan zoogen: fatsoen. Ik
heb nog een reden waarom 'k mijn plan graag zag uitvoeren. Het hindert mij dat,
zoo lang er een ander en beter middel is, mijn gezin van gegeven brood moet leven.
Nevensg papier zal u mijn plan ontwikkelen.
Lees dit en dan hier verder. Zij beginnen altijd bij elkaar in eenvoudige kleeding
maar zoo dat ze geen regen behoeven te vreezen ieder met een glimmend hoedje
op, en stevige brabands linnen kiel, die niet doorregent, met een netten ransel op
de rug en een kleinen voorraad vóór zich geregeld volgens plan de stad te
doorkruisen, geven in een kleine wijk (gedeelte) hun gedrukte aanbeveling af met
de boodschap die morgen te zullen afhalen en 't antwoord te vernemen. Dit laatste
kan er met een handje

opgedrukt staan.

m

Als zij met R klaar zijn, gaan zij naar 's Hage, dan naar Leyden (v L 's avonds
weer n/huis) dan Utrecht evenzoo. Zoo gewennen zij er al spoedig aan en wanneer
zij wegwijs gemaakt zijn in de maandelijkse reiswijzer, waar zij de koopm. logementen
vinden, dan zijn ze
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zamen alléén wel te vertrouwen. Ieder helpt ze gaarne. Ieder houdt klein geld bij de
hand en het groote in een daartoe genaaiden band om 't lijf of liever stuurt het per
m

postwissel n/ R .
Zij nemen beiden patent als reizende marskramers. De handel van Toos stel ik
voor in kant alleen en die v Wim 1. pennen 2. penhouders 3. inkt (nette flaconnetjes
(kleine) à 5 c per stuk adres hiertoe 3. bij J S Ulrich en 1 en 2 bij Bededictus later
zelf uit Engel of Frankrijk papier evenzoo.
De kant kan men het best eerst bekomen bij Ickx Stijger bij de Vlasmarkt. De
zoon van die jufvrouw, die de Groot heet, is een kennis van mij, maar vertrouw
hierop niet. Liever zou ik een Brabands adres hebben. Vraag Quaat eens raad. Zie
nu tegen mijn plan a.u.b. niet te gauw op, want ge zult zien dat het effekt zal doen
en zoo niet dan heeft het de kinderen al spoedig meer ontwikkeld dan 20 jaar tehuis
zitten enz. Zij hebben degelijkheid en fermiteit genoeg en zullen zich bij verwijzing
meer aanéénsluiten. De verkoop kan niet mislukken. Ieder wil wat van mijn kinderen
koopen. Geef s v p nevensg: briefje in envelop eerst dàn als gijlieden een besluit
hebt.
Vraag mijn vrouw om inliggende brief aan zijn adres te bezorgen.

Tweede velletje papier
Geachte Landgen of zooiets
Mijn vader zit gevangen onschuldig voor 10 j.
Hij kan voor ons niet zorgen zooals hij 't blijmoedig en liefderijk deed.
Nu zijn er wel goede menschen die ons en moe zeer liefderijk tegemoet komen
in ons onderhoud, maar dit vind ik niet prettig daar ik een beter middel meen te
weten om in onze behoeften te voorzien. Ik ben handelaarster geworden en reis
blijmoedig rond in 't zeker vertrouwen dat menigeen van mij koopen zal wat ik tot
de billijkst mogelijke prijzen aanbied. Echte Bruss. kant tot de bill. prijzen.
Niet alleen tot mijn vrouwelijke landgen. rigt ik mij, neen, er zullen ook, zoo ik
hoop, vele mannen en jongelingen aangetr worden, die iets willen koopen om het
tot een geschenk te doen dienen voor haar, die zij beminnen.
C.M. de Vletter
En mogt niets van Uw gading hebben, dan heb ik iets dat tot de dage-
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lijkse behoefte behoort en door onze omstandigheden Uw kooplust zeker zal
animeeren. Tot de meest civiele prijzen zal ik zoo vrij zijn schrijfgereedschap van
de beste kwaliteit U aan te bieden
Willem Hugo de V.
Hooggeachte Vriend Dekker Als U eerst met de HH. Dutillieux en vd Zijde, die
zich hiertoe bij U (hoop ik) zullen aanmelden, tot mijn innig begeerd voorstel (zie
boven) zijt besloten en daarna mijn vrouw overtuigd is van de doelmatigheid om
des te eer mijn ellende te beëindigen dan zult U wel in bovenst geest een kort naïf
stukje opmaken.

Keerzijde beschreven in twee kolommen aan weerskanten van de middenvouw.
Amice D.
Ik had eerst geen ander papier.

Mijn oordeel zou zijn om in een kleine nette brochure die à 10 cent denk ik zou kunn
gepresent worden, aan te toonen dat ik in mijn brochure slechts tot strijd? opwek
tegen de kwazieliberalen (en niet tegen de grooten) en evenmin de heerschappij
v/d gemeenen man bedoel. Verder is zonder schimp op 't vonnis wel te bewijzen,
dat ik mij niet met den oploop wilde bemoeijen en die zelfs wou te keer gaan.
U zult dit wel gelezen hebben.
O, ik hoop dat mijn wens vervuld worde en gij in 't land blijft, dan zullen wij, hoop
ik nog genoegelijk en voordeelig zamen werken, terwijl tot heil der menschheid bezig
zullen zijn. Ik heb goede plannen. Als 't eenigz kan blijf hier! Adieu.

[18 maart 1870
Brief van Tine aan Stéphanie]
*18 maart 1870
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 88).
La Haye, le 18 Mars 1870.
Ma toute toute chère Stéphanie,
Comme je bénirai le jour où je pourrai te parler et t'embrasser. Encore un peu de
patience, ma chère amie, ce jour là viendra.
J'ai manqué mon coup d'état pour le bien de tous, mais cela ne fait rien. Pourtant
j'ai gagné beaucoup, grâce à ton aide. Aie confiance en moi, un jour viendra où tout
te sera aussi clair que le jour. Je ne puis
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rien confier à la plume. Ménage toi en m'écrivant car je ne suis pas sûre que mes
lettres ne sont pas interceptées.
J'ai beaucoup souffert moralement (ma santé est bonne), mais en tout je pensais:
quelle consolation, que toi du moins me comprendras! Chère amie, comme l'amitié
vraie a un grand pouvoir! Par elle je me sens souvent forte. Ecris moi, je t'en prie.
Chaque jour je pense: aujourd'hui, j'aurai une lettre de ma toute chère, et chaque
jour je suis cruellement frustrée. Tu n'as pas d'idée de mon existence, ma vie est
remplie de tant de difficultés, qu'on ne pourrait pas le croire, si on ne les avait pas
sous les yeux. Je dirai encore plus fort, moi même je n'en comprends quelquefois
rien. Il y a tant d'émotions à combattre! Je me demande si souvent, à quoi bon tant
souffrir, et qu'on ne sache pas le but de la vie. On tâtonne dans la plus profonde
obscurité. J'envie les personnes qui ont une croyance; eux, ils savent du moins
pourquoi ils souffrent. Moi, je n'en sais rien. Quelquefois j'ai pitié avec moi même,
car mon coeur est si plein d'émotions; je sens tout si vivement et cela ne diminue
même pas avec l'âge. Mon coeur ne vieillit pas. Ma toute chère, je ne doute pas
que tu es très chagrinée que je ne me trouve pas encore chez toi. Mais il m'était
impossible, je devais céder, je ne voulais pas laisser Edouard, qui me priait de rester
avec lui; ou aller ensemble ou rester (pour le moment).
Je vois d'ici que le jour viendra que je puisse te dire: ‘Je viens,’ Patience, ma
bonne amie, moi aussi j'ai de la patience, quoique je brûle d'impatience de te
remercier toi et ton mari de tout ce que vous faites pour nous. Ne me crois jamais
ingrate. Je t'aime de tout mon coeur.
Les enfants vous saluent de grand coeur; ils auraient tant aimé d'aller en Italie.
Edou surtout, il aime ce pays; il voudrait être Italien de naissance. Dekker en est
très jaloux, car si Edou raconte quelque chose de l'Italie, ses yeux prennent un éclat
et il se montre tout enthousiaste. Et moi aussi je dois l'avouer, ik heb 't heimwee
(Sehnsucht). Edou est plus grand que son père. Dekker aime ses enfants à la folie.
Pauvre! Non, je ne puis écrire. Il me faudrait parler. Aime moi toujours.
Nonni est presque aussi grande que moi; elle se développe gentiment. J'espère
que je pourrai t'embrasser en peu de temps. Je suis si nerveuse quand je pense
d'être avec toi, que la plume me danse dans la main. Salue ton mari et Madame
Omboni, et pense à ton amie dévouée
Everdine.
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[24 maart 1870
Multatuli schrijft aan De Vletter]
24 maart 1870
Multatuli schrijft aan Jacob de Vletter. Tekst niet bekend; Zie de brief van De
Vletter d.d. 1 april.

[26 maart 1870
Brief van Multatuli aan Huisman]
26 maart 1870
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier, waarvan bijna
drie bladzijden beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Weyers: de restaurateur in de Kalverstraat die Multatuli en later Tine crediet had
gegeven.
Den Haag 26 Maart 70
Beste Huisman, Ik ben uit de stad geweest. voor zaken, en eerst eergister avend
tehuis gekomen. Dat ik eerst vandaag antwoord is door velerlei drukte en zorg.
Myne vrouw had de bokking grootendeels bewaard en ze smaakten my precies
als toen ik een kind was, dat wil zeggen zeer lekker. Ik heb er zeven in eens van
gegeten. Hartelyk dank. Maar dat is byzaak. De hoofdzaak is dat ik hoop heb op
iets zeer goeds. Loopt het weer mis - in godsnaam, ik kan't niet helpen! Maar ik
denk over 'n dag of 10, eenig geld los te krygen en dan zal ik U terstond daarvan
meedeelen. - 't Is me bitter dat ik tot nog toe zoo weinig voor U deed. Ik heb al den
tyd dat ge niets van my hoordet, vreesselyk getobd. Het smart me dat uwe
gezondheid in de war is. Met geld kan men daaraan regtstreeks wel niets doen,
maar door geld is toch veel te bereiken. Ik heb waarachtig hoop op eenige verbetering
in myn toestand en dan zult gy terstond daarin deelen. Dat verzeker ik U. Op 't
oogenblik tob ik, en vreet my op van ongeduld maar ik moet wachten.
Neem 't my niet kwalyk, als ik U over tien, twaalf dagen weer te leur stel - stel 14
dagen! Dan is 't myn schuld niet. Dit is zeker dat ik hoop heb, U redelyk goed te
helpen in 't financiele, en dan volgt de gezondheid vanzelf.
Antwoord my per ommegaande of het U baat, als ik U crediet bezorg by den
restaurateur Weyers? Ik twyfel niet of hy zoude aan myn verzoek om u goed eten
te bezorgen voldoen. Maar 't halen? Daar gy ziek zyt en niet zelf kunt komen. Bedenk
eens of ge hieraan een mouw kunt passen, dan zal ik aan W. schryven. Ik zit zoo
schraal dat ik niet eens geld heb er zelf voor over te komen wat anders het

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

58
beste was. De vraag is: Kunt ge dagelyks iemand zenden met zoo'n etens machine
(borden &c of levert de restaurateur dat?) en baat het U dat ge daarvoor voorloopig
'n vyftig gulden crediet hebt?
ct

Tegen 75 of f1- daags kan dat veel langer strekken dan ik (naar myn hoop)
noodig heb om U beter en royaler te helpen.
Van Uw schryven in 't St. blad zeg ik vandaag niets. Ik heb m'n hoofd te vol. Er
zyn zulke belangryke dingen op til dat dat byzaak is geworden.
Ik verwacht myn totale ‘opstanding’. Dus houd moed, maar antwoord me over t
eten.
Hartelyk gegroet
t.a.v.
Douwes Dekker

[Bijlage
Vier artikelen van Sentot in het Stuiversblad]
Bijlage
Vier artikelen van Sentot. (Knipsel M.M.)
Het Multatuli-Museum bezit een reeks opgeplakte artikelen van Sentot (schuilnaam
van H.H. Huisman). Op het eerste daarvan staat de aantekening Stuiversblad en
het jaartal 1870. Wanneer en door wie deze aantekeningen zijn geschreven, is niet
bekend; in elk geval noch door Multatuli, noch door Mimi. De veronderstelling ligt
voor de hand dat de stukken verschenen zijn in vier achtereenvolgende nummers,
maar zo lang deze jaargang van het Stuiversblad in geen enkele bibliotheek is
teruggevonden, is het niet mogelijk ze nauwkeurig te dateren. Gezien de opmerking
in Multatuli's brief d.d. 26 maart 1870 mag men aannemen dat ze tot déze tijd
behoren.

De Havelaars-zaak.
Praeludium I.
De Zeekoningen waren een dapper, vrij, krachtvol en energiek volk. Zij hadden het
land dat zij bewoonden, aan den Oceaan ontwoekerd. De vrijheid - de staatkundige
zoowel als de godsdienstige - met hun bloed bevochten en betaald. Zij waren de
koningen der zee. Overal werd hun vlag gezien en - geëerbiedigd!...
De machtigste volken hadden achting en ontzag voor de Meesters der Zee, die
hun land door dijk en dam voor het geweld van het verslindende element wisten te
beveiligen...
Het waren mannen van ijzer en staal, vastberaden en gehard door wind en weêr.
Zij waren geboren onder en opgegroeid in den strijd
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tegen de elementen. De bulderende storm was vaak de wiegezang waaronder zij
insliepen. Zij gingen steeds recht door zee en hun woord was hun zegel. Zij waren
oprecht, edelmoedig, dapper en rechtvaardig...
Dat volk - Neen de grootheid van dat volk ging onder... Hun luister taande. De
roem ging verloren!
Het nageslacht van dat groote volk was... godsdienstig, vroom, braaf en
fatsoenlijk!... Het was trotsch op de glorie der vaderen, op de erfenis die zij...
onwaardig waren.
Dát nageslacht richtte standbeelden op voor de mannen van het voorgeslacht
die zij niet wisten te evenaren, en deden het tegenovergestelde van hetgeen zij
zochten te vereeren.
Dat nageslacht stichtte monumenten voor dwaasheden, om hunne ijdelheid te...
vereeuwigen!
Dát nageslacht was arm aan deugd, en teerde op een roemvol verleden waaraan
het... dood onschuldig was.
Maar dat nageslacht was godsdienstig, vroom, braaf en fatsoenlijk! Ja dat volk
was groot in... den Heere! Het was godsdienstig, het was ultra-Christelijk. Rijk en
arm, oud en jong, allen hadden den mond vol van godsdienst. Overal hing een bord
van godsdienst uit. Iedereen deed... in godsdienst en het was alsof men den
godsdienst verhuurde en verkocht!...
Als de koning een proklamatie of een wet uitvaardigde, dan deed hij dat bij de
gracie Gods! - naar men zegt.
Wanneer de koning de Kamer opende, dan riep hij daarbij de hulp en
tusschenkomst in van den Heer. Eens had hij het - 't is ongehoord - vergeten; maar
een rechtzinnige zieleweger, een die de geesten beproeft, een leuterend
catechiseermeester, merkte den misslag en maakte er de bevoegde autoriteit
opmerkzaam op. Er werd beterschap beloofd en gezegd dat zóó iets niet weer zou
gebeuren...
Zond de koning zijn ministers naar de volksvertegenwoordiging om met gemeen
overleg tot welzijn van het land te beraadslagen, dan geschiedde dit onder...
inwachting van hoogeren zegen...
In de Kamers beriepen sommige leden zich om strijd op hun echt Christelijke
gezindheid... immers, het volk zijne rechten te onthouden, het te drukken en te
versmaden, den Javaan te mishandelen - 't is alles bepaald Christelijk.
In een woord het volk was zeer godsdienstig. Het at, én dronk, én
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ademde niets anders dan godsdienst... naar het uiterlijk. Het leefde van godsdienst
en stierf aan godsdienst - zoo scheen het - want het berstte aan overmaat van
godsdienst!... dat zeide men ten minste. - Dát volk was dus vroom, ja zóó door en
door vroom dat het eeuwig onder elkander twistte en elkaar bij de haren kreeg over
den godsdienst - uit loutere vroomheid voorzeker.
Dát volk was ook heel braaf!... Ja zóó braaf dat het zich volstrekt niet bekommerde
met de zedelijkheid. Plicht doen, verdrukten te beschermen... daar was het veel te
braaf voor. Waarvoor zou anders de braafheid dienen? - De braafheid is een vrijbrief
voor den zondaar, een zalfje voor een onrustig geweten. De braafheid is een wijden
mantel die veel kwaad en ongerechtigheid verbergt...
Dát volk had veel te verbergen, en daarom was het steeds gemanteld gelijk de
rechters van een hof en deden alzoo heel dikwijls denken aan een troep dronken
doodbidders... Ja dat volk was zoo braaf dat ik er van walgde...
Dát volk was ook hoogst fatsoenlijk! De allerfatsoenlijksten waren te fatsoenlijk
om... te werken. Zij leefden ten koste van het zweet en bloed van een vreemd volk
dat zij fatsoenlijk uitzogen... Met de vruchten van de vlijt van dat vreemde volk
betaalde het zijne schulden. Van het uitgeperste zweet en bloed van dat vreemde
volk werden spoorwegen aangelegd, enz. Dat vreemde volk werd door hen
mishandeld, erger en vreeselijker dan vroeger de slaven in de West - die behoorlijk
voedsel ontvingen - daar men het bewuste volk vaak aan den hongerdood prijs gaf.
Onder dat volk stond een groot profeet op. Hij schetste de ellende, waaraan de
arme, de weerlooze Insulindiërs waren overgeleverd. Hij toonde hun de grootheid
aan van de schuld die op hun gemoed lag. Hij bewees de noodzakelijkheid, daaraan
een einde te maken. Hij beriep zich daarbij op het recht en op de uitspraak van het
menschelijk gevoel...
Het volk vond dat die man heel mooi kon... spreken en verzocht hem daarmede
voort te gaan!...
Toen beriep die profeet zich op hun godsdienst, op hun vroomheid, op hun
braafheid en op hun fatsoen...
Het volk juichtte hem nog luider toe dan te voren, maar het wilde geen recht doen.
Dat ging - zoo 't scheen - boven hun begrip!
Toen begreep de profeet, dat alles ijdel was en in zijn verontwaar-
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diging rukte hij het volk den mantel af - en verscheurde dien... mantel.
Dit volk was de Nederlandsche natie - en die profeet... Multatuli!
SENTOT.

De Havelaars-zaak.
Praeludium II
De Hijksen - eenige nomadische herderstammen - bezochten op hunne veelvuldige
zwerftochten ook het land der Farao's. Daar vonden zij in de uitgestrekte welige
weiden een schoone gelegenheid om er hun vee te laten grazen. Vandaar dat zij
er dikwerf heen togen en er vaak langer vertoefden dan wel met de gewoonten van
hun onrustige levenswijze overeenkwam.
Zij leefden van veeteelt, ruilhandel en... roof. De gevangenen - onverschillig van
welk geslacht - werden tot slavernij gedoemd. Hun levenswijze was overigens zeer
eenvoudig - aartsvaderlijk; de oudste van de familie, soms de stamvader, had een
onbeperkt gezag over alle leden van den stam. Dat opperhoofd - de Emir - was de
aanvoerder, de wetgever, de rechter en de eigenaar van allen en van alles. Van
allen en alles, want zelfs de vrijen, de familie-leden en al hetgeen deze bezaten,
1
was zonder eenige uitzondering zijn eigendom.
De rijkdom dier herdervorsten bestond voornamelijk in het aantal leden behoorende
tot de familiestam, de grootheid van de slavenmacht, de talrijkheid der kudden,
wapenen, goud en zilver, kleederen, enz. Die Emirs waren soms zeer rijk en machtig.
2
3
Van Abraham wordt gemeld dat hij zeer rijk was in vee, zilver en goud, en dat hij
DRIEHONDERD ACHTTIEN in den wapenhandel onderwezene MANNEN kon op de been
brengën. Dat zoo'n veefokkende rooverbende gevreesd werd is licht te vatten, en
4
dat koningen enz. met zulke rooverhoofdmannen een verbond van vrede sloten,
zeer natuurlijk.
De Egyptische weiden waren voor de Hijksen zeer aantrekkelijk. Gedurig zochten
zij bij hun rondzwerven die welige landouwen

1
2
3
4

Gen. XXXI:43.
Gen. XIII:2.
Gen. XIV:14.
Gen. XXI:22-32; XXVI:28.
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weêr op en gingen zich eindelijk er voor goed vestigen. De vreedzame inwoners de Egyptenaars - die minder krijgszuchtig waren en die meer de schoone kunsten
en de wetenschap beoefenden, zagen dit met leede oogen aan. De bevolking der
Hijksen nam schrikbarend toe en het was te voorzien dat na verloop van jaren, de
vreemdelingen de beheerschers van Egypte zouden worden...
De Egyptische staatkunde nam, om dit te verhoeden, het middel der verdrukking
te baat. Zij dwongen de Hijksen tot slaven-arbeid in de steen-ovens... doch zonder
eenige vrucht. De indringers namen steeds in getalsterkte toe en het stond te vreezen
dat de verdrukten nu nog spoediger de wapenen ter hand zouden nemen, om aan
die gedwongen arbeid een eind te maken. De Egyptische regeering vaardigde
daarop een bevel uit, dat de pasgeboren kinderen van de Hijksen, die van het
mannelijk geslacht waren, moesten omgebracht worden. Doch dit besluit werd niet
ten uitvoer gelegd. Het bevel werd ontdoken.
Het gevolg der onderdrukking was, dat de Hijksen vroom werden en zeer
godsdienstig hunnen meesters gingen haten.
De Egyptenaars ten einde raad, besloten ten laatste dat slavenvolk, dat zoo
gevaarlijk voor hen begon te worden, het land uit te drijven. Maar de Hijksen hielden
zich voor een zeer godsdienstig volk en meenden dat zij door hun god, Jah. om
hunne verdiensten uit de Egyptische slavernij verlost werden.
Hun aanvoerder of profeet gaf hun in de woestijn de goddelijke wet...
Met die wet trokken de Hijksen naar het Palestijnsche morgenland en hebben
daar de inwoners uitgeroeid!...
Mannen en vrouwen, grijsaards en zuigelingen, alles wat leven ontvangen had,
werd door het uitverkoren volk vermoord!...
De Hijksen waren een heilig, een priesterlijk volk geworden, en de roof en de
moord die zij pleegden, geschiedden uit zuivere Jahsvrucht!...
Het was rooven en moorden ter eere van Jah!... Dat volk was derhalve zeer
Jahdienstig. Het kon bijgevolg geen kwaad doen.
Om Jah, naar zij meenden, te vriend te houden, verminkten de Hijksen hun
lichaam, brachten den Sabbath in ledigheid door en hij, die door eenigen arbeid de
heiligheid van dien dag schond, werd levend gesteenigd!...
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Voor het overige bestond hun Jahdienst in uitwendige, of liever gezegd in
den

lichaamsreinigingen, in het betalen der 10 aan de Jahpriesters en in het brengen
van brand- en slachtoffers aan Jah.
Dat volk was dus zeer godsdienstig of liever Jahdienstig. Uit overmaat van
Jahdienst en vroomheid hebben zij zelfs den zoon van Jah - Chrisma - gekruizigd!...
SENTOT

De Havelaars-zaak.
Praeludium III.
De Europ-Chnezen waren een bij uitstek vroom en braaf volk. Hun godsdienst was
eigenlijk de Chrisnadienst, een verlengstuk van de Jahdienst der Hijksen.
De Europ-Chnezen hielden er een God op hun eigen hand op na... Zij waren een
vroom en braaf volk!...
Die God was zeer welwillend voor de vrome en brave Europ-Chnezen, want hij
heeft - even als Jah voor de Hijksen deed - ten hunnen behoeve vele wonderen
gedaan.
Tachtig jaren heeft hij voor en met hen gestreden tegen de booze Zuidlanders.
Eens heeft hij door een geweldigen storm een vijandelijke - de onoverwinnelijke vloot vernield, en op een anderen tijd, de eb en vloed tot hun voordeel veranderd...
Kortom, die God deed zijn best voor hen, en zij waren ook zeer aan hem gehecht,
dat zeer natuurlijk was. Maar!... zij - de Europ-Chnezen, waren nog meer gehecht
zoo zeggen velen aan Chrisna, de zoon van Jah.
Zij - de Europ-Chnezen - zwoeren alleen bij Chrisna, ofschoon zij juist het
tegenovergestelde deden van hetgeen Chrisna - hun geboden had...
Zij - de Europ-Chnezen - zonden zendelingen naar Oost en West, om de leer van
Chrisna - onder alle volken der aarde te verbreiden. Dit noemden zij de bekeering
der heidenen, en beschouwden dit als het ultimatum van vroomheid!
Die barbaarsche heidenen waren - hoe onkiesch! - naakt, en liepen met bloote
voeten! Daar moest een einde aan komen.
Iedere zendeling kon beschikken... over - hemden en sokken...
Iedere heiden, die zich bekeerde, kreeg... een hemd om zijn naaktheid te
bedekken, en een paar sokken, om er de voeten in te steken!... Daar waren onder
de brave en vrome Europ-Chnezen vele tollena-
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ren - met een kwaad geweten - die geld gaven, om... hun gemoed in rust te brengen.
Ook vond men er vele zondaressen - Magdalena's enz., die aan dezelfde kwaal der
tollenaars sukkelden - die hemden naaiden voor de naaktloopers en sokken breiden
voor de barrevoeters.
Die tollenaren en zondaressen waren vroom... Zij hadden veel lief gehad en
vertrouwden dat hun daarom veel vergeven zou worden. Eenige Europ-Chnezen
gingen naar Insulinde en hielden daar huis, zoo als vroeger de Hijksen in het
Palestijnsche morgenland.
Deze fortuin zoekende Europ-Chnezen waren, naar zij beweerden, zéér
godsdienstig en héél vroom, dáárom - natuurlijk (?) - hadden de Insulindiers veel,
heel veel van hun te lijden. Dat is duidelijk!... Maar!...
De Europ-Chnezen begrepen, dat het zenden van zendelingen met hemden en
sokken, hoe verdienstelijk op zich zelf, toch niet voldoende was om hun innige
vroomheid te vereeuwigen...
Daarom bepaalden zij, dat geen Europ-Chnees in Insulinde een ambt mocht
uitoefenen, of hij moest eerst eens of meermalen, plechtig beloven - beloven, meer
niet! - de Insulindiërs te beschermen. Ook zonden zij er van tijd tot tijd een landvoogd
heen, die ook hetzelfde moest - beloven!...
Men ziet, de Europ-Chnezen waren inderdaad zéér vroom, héél braaf. Maar!...
Onder al die vrome en brave Europ-Chnezen in Insulinde, was er een die niet
vroom en niet braaf, maar een onuitverkoren booswicht was. Hij had de vermetelheid
te zeggen, dat de arme Insulindiërs ook menschen waren, dat zij menschelijk
moesten behandeld worden, en dat men die lieden niet moest berooven en
vermoorden.
Hij beriep zich daarbij - hoe vermetel - op zijn eed, om de Insulindiërs te
beschermen!...
Dat was erg, héél erg, dat konden de vrome Europ-Chnezen niet verdragen; zoo
iets was - ongehoord!...
De landvoogd was een verschrikkelijk braaf man en vreeselijk vroom!...
Hij - de godsdienstige voogd - overwoog het belang der Europ-Chnezen en...
veroordeelden hem tot een langzamen hongerdood!... De landvoogd - die zijn plicht
niet deed - was... GOUVERNEUR-GENERAAL.
SENTOT.
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De Havelaars-zaak.
Praeludium IV.
De Landvoogd - die zijn plicht niet had gedaan - verliet Insulinde en keerde in ruste
naar het land zijner geboorte, tot de Europ-Chnezen terug. Hij werd door de bevolking
met Hozanna ontvangen en verkreeg een eereplaats onder de oudsten en wijzen
des lands!...
De ten hongerdood veroordeelde - de man die zijn plicht gedaan had - volgde
hem met zijn... armoede, en... met vrouw en kinderen...
Hij die wegens plichtsbetrachting onverhoord ten hongerdood veroordeeld was,
was met dat vonnis niet tevreden en appelleerde. Maar men nam er geen notitie
van - en het brave, het vroome volk...? Och, het volk aanbad het gouden kalf. Het
had ‘Hozanna’ geroepen tegen den landvoogd, ter zijner eer klonk het ‘Halleluja’
en men had hem onder de wijzen van het land een plaats gegeven. Men begrijpt,
dat volk had wel wat anders te doen, dan te luisteren naar de klacht van een... armen
drommel die... eenvoudig zijn plicht had gedaan. Hij was... schuldig. Hij had zijn
plicht gedaan en begreep niet dat hij schuldig was - die arme duivel. De ten
hongerdood veroordeelde was... niet praktisch. Hij deed slechts zijn plicht - maar
eet daar eens van, zegt het volk!...
Het sprak van zelf, alles wat die plichtschuldige deed om zich te rechtvaardigen,
was vruchteloos. Het volk was Oost-Indisch doof. Hij beriep zich - hoe dwaas - op
zijn eed, en verklaarde dat hij slechts - hoe gek - zijn plicht, zijn menschelijken plicht
- niets meer en niets minder - gedaan had. Dat was waar!... Maar de Europ-Chnezen
waren veel te vroom en te braaf om op zóó iets acht te geven. Het was zeer natuurlijk,
dat men zich niet kon inlaten met iemand die... arm was.
Het was zijn eigen schuld, waarom was hij zóó nauwgezet geweest en zóó
meewarig?...
Hij had nu - dachten de Europ-Chnezen - het verdiende loon en het zou goddeloos
zijn, die man, die... door iedereen verlaten was, in bescherming te nemen. Dat ging
niet...
Het alleen zaligmakende Credo van de meerderheid der Europ-Chnezen bestond
in een gevulde geldkist, of in een welvoorziene effektentrommel. Zij huldigden de
zinspreuk: Zalig zijn de bezitters, maar vervloekt is de man die niets bezit.
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Dáárom beminde die meerderheid met geheel haar hart en met geheel haar ziel
den rampspoed van Insulinde...
Zij waren veel te godvruchtig, te vroom en te braaf om den armen zwerver recht
te verschaffen... In zijne onnoozelheid had hij gemeend, dat het goede niet geheel
in de menschelijke borst kon gesmoord worden...
Hij is dan ook voor die misdaad zwaar... gestraft geworden.
Die man was MAX HAVELAAR.
SENTOT.

[31 maart 1870
Bijdrage van Jhr. F.A. Hartsen in Asmodée]
31 maart 1870
Bijdrage van Jhr. F.A. Hartsen in Asmodée, 1870, nr 13. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Tropmann: de twintigjarige franse massamoordenaar, door Multatuli in zijn
Causerieën Traupmann genoemd; zie het eerste deel Causerie XIV, gepubliceerd
in De Locomotief 5 december 1869; V.W. IV, blz. 247-252 en blz. 732.
Een tijger is geen tijger: kennelijk schrijf- of drukfout voor: Een mensch is geen
tijger.

Litterarische bombast.
Ook het genie is niet gewaarborgd tegen schermen met hooge woorden. Dit aan
het adres van Multatuli.
In ‘Pruissen en Nederland’, heet het ergens, dat er zijn moet een wapperende
vederbos die vóórgaat, geen slaapmutsen van geachte leden. Multatuli had daar
een dinastieke bui. En Cd. Huet juichte hem toe. Die beeldspraak nu heeft geen
pas. Natuurlijk moet er zijn iemand die voorgaat. Maar of die man een pluim of een
slaapmuts op heeft, doet er niet toe.
Heeft de beeldspraak eenigen zin dan moet ze strekken om te bewijzen dat een
koning per se een wakker man en dat afgevaardigden per se slaperig zijn. Maar het
quod erat demonstrandum blijft uit!
Elders vindt M. goed dat men Troppmann gedood heeft. Een tijger slaat men ook
wel dood, zegt hij. Welk een argumentatie! Een tijger is geen tijger - tenzij in verzen
- en een tijger is geen mensch. Er zijn geen voorbeelden van dat een tijger ooit in
een nuttig lid der maatschappij is herschapen. Maar wel zijn er voorbeelden van dat
een Troppmann onder eene geschikte behandeling in een goed mensch is
herschapen.
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Argumentatie, geen rhetoriec, mijne heeren! genialiteit is mooi. Maar WAARHEID gaat
vóór!
F.A.H.

[1 april 1870
Brief van De Vletter aan Multatuli]
1 april 1870
Brief van J. de Vletter aan Multatuli. Dubbel vel papier, tot onderaan blz. 3
beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Vlak voor de slotalinea zijn twee regels schrift met inkt totaal onleesbaar gemaakt.
Op blz. 4 het adres:
'sGravenhage
Wel Edelen Heere
D. Dekker Zuid-West Binnencingel Spoed? en poststempel: Leeuwarden 4 APR
70
jato's: rotterdams scheldwoord voor politieagenten.
Het woord Spoed op het adres kan enkel betekenen dat De Vletter nauwkeurig
op de hoogte was van Multatuli's voorgenomen vertrek. Uit de verzenddatum, 4
april, volgt dat deze brief hem in Den Haag toch niet meer kan hebben bereikt.
Wel Edelen Heere D. Dekker te s Gravenhage.
Leeuw: 1 April 1870
Zeer Waarde Heer!
Daar mij de gunst bewezen is ook nog aan U E te schrijven hoewel ik reeds mijn
beurt (per 3 maanden) gehad had, maak 'k hiervan terstond gretig gebruik om den
uwen van 24 - met postmerk 27 Maart (s Hage) geleidelijk te beantwoorden in de
hoop dat U die nog voor uw afreis ontvangt.
1 Ik denk heus niet dat ge een lauw vriend zijt, al hebt ge tot nog toe weinig
gedaan. Gij oordeelt 't niet goed, nu reeds veel te doen. Hierin waren we 't te 's
Hage al eens. Ik wou dat ieder zóó dacht. Vindt ge ook niet goed, dat mijn vrouw
een adres inzendt. ik onderwerp dit aan uw gezond oordeel, daar ik thans ‘hors
d'affaires’ ben.2 Ik draag mijn lot standvastig, maar als 'k mij nu en dan wel eens door mijn gevoel
(liefde voor vrouw en kroost en voor 't regt) laat veroveren, dan zou 'k of tegen den
muur kunnen opvliegen of mij dof neêr werpen, daar het handtastelijk is dat 'k zelf
in plaats van de menigte op te zetten mij aan haar ligt overslaande haat heb
blootgesteld door haar zoo krachtdadig tegen te spreken en mij niet aan haar wil
o

prijs te geven door 1 zonder spreken naar een eenzame plaats (Onderlooft) te
o

gaan. 2 haar daar te verzoeken mij niet langer nateloopen en op hare klagt over
mishandeling te zeggen dat zij dán maar
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o

getuigen moeten nemen. 3 In de Boompjes dit te herhalen en zelfs krachtig de
o

overtreding der wet om vuurwerk af te steken tegen te gaan 4 toen weer een groot
eind geloopen hebbende zonder te spreken mij op de vlugt begeven en de wijk
s

genomen in een policieburo, alwaar 'k zou vertoefd hebben, zoo M en de Bie niet
hadden verklaard orde te hebben mij naar 't hoofdburo te brengen (Was hun die
orde dus reeds gegeven vóóruit?) Daar 'k niets misdaan had, eischte 'k nu mijn
vrijheid weer waartoe de Comm: Ludolph last gaf zooals hij voor 't Hof verklaard
heeft met zijn bediende in strijd met der 2 agenten verklaring alsook dat 'k niet
o

geroepen heb: ‘Help me’ enz enz. 5 Vanaf de Wijnhaven door den drang van mijn
gang geen meester meer, kom 'k eindelijk op de Hoogstraat weer in de rigting naar
mijn huis. Dáár wordt ik door een inspekteur en vele agenten tegen gehouden. Ik
zeg hun dat zij mij niet mogen ophouden enz. 't baat niet. 't Volk omringt ons en
daar 'k de irritatie wil voorkomen, verzoek 'k tot hen te mogen spreken. 't Wordt
toegestaan. Ik vertel 't voorgaande en besluit of zij ook rustig n/ huis zullen gaan
als de politie op zij gaat. (Dit is door den HoofdComm en meer voor 't Hof erkend)
De Inspecteur geeft met een Knoop er op zijn tegenzin te kennen, maar eindelijk
geeft men aan drang v/t volk toe. Nu maakt men mij een verwijt dat er geroepen is
door enkelen ‘slaat de jato's maar dood’ maar dit had ik toch niet geprovoceerd. De
inspect verklaart dat hij verboden had mij vast te houden en verscheiden agenten
dat zij mij steeds hebben vastgehouden. Was dit geen wederregtelijke aanranding?
- waarover ik klaagde in mijn ontwerp tot advertentie in de courant? Tehuis gekomen,
zonder verder één woord tot 't volk te spreken, bedank 'k ze daar voor 't roepen van
leve d. V enz en maan ernstig aan tot rustig n/ huisgaan Men schreeuwt weg met
de politie, ik roep: Niet weg enz zie 't vonnis en hef eindelijk een liedje aan: ‘Kom
vrienden 't is tijd om naar huis toe te gaan’ - Sinds ging ik niet meer den geheele
Zaturdag 31 Oct uit mijn woning. en 't volk deed Vrijdags nog niets. Zaterdagsavonds
komt men mij een en andermaal noodigen om met hen te gaan; maar ik weiger en
herhaal telkens dat men rustig naar huis moet gaan (vele getuigen). Men gaat (deze
of anderen, ik weet 't niet) aan 't steenen gooijen enz enz. Dáár is volgens twee
getuigen voor 't Hof door mij aangevoerd een persoon bij, wonende te 's Hage, die
zich beroemt dat dit zijn werk is enz maar
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dit is in den wind geslagen én omdat ik een en ander geschreven heb, 't welk niet
strafbaar wordt verklaard en nu 't een en ander gesproken heb, dat niet opruiend
wordt geoordeeld, wordt ik toch veroordeeld, omdat 't volk niet naar mijn woorden
gedaan heeft enz enz.
Al de bijzonderheden en antecedenten kan mijn vrouw u wel vertellen zoo zij 't
nog niet gedaan heeft. Of men vindt ze in mijn geschrijf en in mijn verdediging. Ziet
velen zeggen wel de Vletter is onschuldig maar ze weten geen grond genoeg er
voor, dunkt mij. Hij is wel genoeg te putten uit 't vonnis zelve; maar de meeste
Hollanders lezen dit niet of verstaan 't niet. - Ja, als 'k zoo vóór die scènes was,
waarom zou 'k dan Zaterdags zijn thuis gebleven? en zoo gesproken hebben?
Waarom heb 'k dan bij de agitatie der groenboeren, toen er zooveel kwaadaardige
o

groenvrouwen enz op de been waren, mij 1 publiek zóó gedragen dat de
onderhavenmeester Sterkenburg als de voornaamste policieman daarbij
tegenwoordig voor den Regter Comm van mij een gunstige getuigenis heeft afgelegd;
maar deze heeft men niet opgeroepen; wel één of 2 agenten, die minder in mijn
voordeel spraken, hoewel er een tamelijk breed water tussen ons was. Waarom
heb 'k dan de groenboeren geraden buiten de gemeente Rotterdam met hun schuiten
te gaan, 't welk zij deden. Waarom heb ik aan den herbergier verzocht de vreemden
te doen vertrekken, toen ik met de boeren raadplegen wilde? Dit heeft de herbergier
en een boer voor het Hof getuigd. Maar genoeg. Ik moet uw brief beantwoorden.
Ik vind 't ferm dat mijn jongen 't Engelse ‘Help yourself’ al zoo vroeg verstaat.
Aardig dat dit volk tevens in dergelijke omstandigheden zoo royaal voor den dag
komt alsof 't dit gezegde niet waardeerde! - Ik hoop dat gij in uw plan slagen moogt.
Ik kan 't ook niet betwijfelen of men zal weldra tot andere gedachte komen en zeg
dus met U Aanvoegende wijs: ‘Dat ik wachte!’ en ‘Dat mijn vrienden wachten!’ Raad
't hun s.v.p. ook aan! - Ik hoop dat uw relatien voor u en mij effekt zullen sorteeren.
Over opvoeding enz ben 'k 't met u eens als ook over 't andere. Wat 't vergif betreft,
hieraan hebt gij en ik mij ook gewend n.l. tabak. Adres verder Bilderdijk. Ik hoop dat
gij mij meermalen uw belangstelling door schrijven zult bewijzen en vooral dat uw
hartewens vervuld worde van mij over eenige weken een kort briefje te zenden, 't
welk mij overtuigt dat men mijn onverdiend leed niet langer dulden kan. - Ik weet gij
kunt mij niet verge-
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ten. - Ik hoop dat gij dezen nog vóór uw afreize in welstand met de Uwen ontvangt,
of dat men u dien toezendt!
Dat uw pogingen om tot een vaste en goede positie te komen, spoedig mogen
gelukken, hoop ik weldra te vernemen, want waarlijk gij hebt uw deel m.i. wel gehad,
zoodat de avond van uw leven rustig en koesterend mag zijn! - Als 't nog niet gedaan
is, gelief dan de portretten van U, Uwe Echtgenote en Kinderen te wisselen met die
der mijnen. Ik heb er van u wel een van voor jaren, maar 'k zou ze zoo gaarn nu
van u allen (te huis) hebben.
Met innig gevoel van hooge achting voor uw simpatie met mij en mijn onschuldig
gefolterd gezin, herhaal ik uw laatste woorden: ‘Nu vaarwel tot ziens in betere tijden’
b

tt J de Vletter.
Gelief regtstreeks of per mijn vrouw den blakende ijver van andere welmeenenden
tot nog toe te kalmeeren
Leeuwarden 1 April 1870
b

J dV.

[1 april 1870
Kwitantie van Baron van Plettenberg]
1 april 1870
Kwitantie geheel in handschrift van A.L. baron van Plettenberg inzake geld,
ontvangen van de uitgever J. Waltman Jr. (M.M.)
Het Multatuli-Museum bezit een negental van dergelijke kwitanties. Zeven daarvan
zijn gedateerd, en wel: 1 april (f100); 12 november (f200); 22 december (f60); 25
januari 1871 (f50); 22 april 1871 (f30); mei 1872 (f40); augustus 1872 (f40); twee
zijn ongedateerd (f30 en f100). Het totale bedrag is f650. Er is geen enkele zekerheid
dat de negen kwitanties een compleet overzicht geven van de financiële transacties.
Dat ‘Plet’ aanvankelijk optrad als vertrouwde van Multatuli, staat wel vast. Ook dat
hij in de winter 1870-71 buiten Multatuli om in nauw contact is geweest met de door
Multatuli tenslotte afgewezen Commissie, en door haar bijeengebrachte gelden
onder zijn berusting heeft gehad.
De gegevens zijn echter te onvolledig om de gang van zaken verantwoord te
kunnen reconstrueren.
sten

Ontvangen op den 31
Maart de somma van honderd gulden voor Multatuli van
den heer J. Waltman Jr.
1 April 1870
ALvPlettenberg
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[april 1870
Multatuli vertrekt naar Duitsland]
Begin april 1870
Multatuli verlaat Den Haag en reist naar Duitsland. Zie zijn brief d.d. 15 mei.
Blijkens het begin van Millioenen-studiën verbleef hij eerst in Wiesbaden, en wel
mede om gezondheidsredenen. (Zie V.W. V, blz. 17-25.)

[12 april 1870
Bijdrage van Roorda van Eysinga in De Locomotief]
12 april 1870
Bijdrage van S.E.W. Roorda van Eysinga in De Locomotief, Semarang, no. 76.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De anekdote over Multatuli en Rochussen kan moeilijk een andere bron hebben
dan Multatuli zelf.

Brieven van Roorda aan de Locomotief.
Afschaffing der doodstraf in Nederland. De publicist Weiss in dienst van
het Fransche Gouvernement. Multatuli en Mr. J.J. Rochussen.Over eenige weken zal de afschaffing van de doodstraf aan de orde komen, waarvoor
de minister Lilaar grooten lof verdient. Voor hen, die den moed of den tijd missen
om de eindelooze couranten-leaders en kamerbreedsprakigheid over dit onderwerp
te lezen, schrijf ik de woorden over van den reeds meermalen aangehaalden Hertog
de Broglie (Ecrits et Discours. Hoofdstuk: Du droit de punir et de la peine de mort.
1828):
‘Hebben wij, zegt hij aan het slot, eenige fundamenteele, radicale, volstrekte, zich
tot alles uitstrekkende billijkheid van de doodstraf in het licht gesteld? Neen, wij
hebben slechts doen zien, dat deze straf elk oogenblik gevaar loopt onbillijk te
worden, dat hare billijkheid, als zij bestaat slechts betrekkelijk, eventueel,
dubbelzinnig is en zijn kan; dat zij in de meeste gevallen het vermoeden tegen zich
heeft; dat het bijgevolg eene slechte, verderfelijke straf is, en waarvan ieder wetgever,
dezen naam waardig, aanhoudend moet streven zijn werk te zuiveren.’
Onze Kamers van Koophandel ijveren voor het herstel van het gezantschap in
China. Onze Tweede Kamer rilt altijd van Westersche begrippen als het uw welzijn
geldt, maar nu er onder een Oostersch, zinnelijk volk behoefte was aan toepassing
van een Oostersch begrip, gedroeg zij zich als een tottok.
Gaan wij over tot Frankrijk. Gelukkig heeft het bericht zich nog niet bevestigd, dat
de uitstekende schrijver Prévost-Paradol, wiens poli-
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tieke dagbladartikelen niet alleen worden herdrukt, maar ook herlezen, tot gezant
te Washington verlaagd is geworden. Eén opstel van hem in het Journal des Débats
sticht meer nut dan honderd diplomatische brieven en nota's. Daarentegen heeft
de verdienstelijke hoofdredacteur van het Journal de Paris, de heer Weiss, zich de
benoeming tot secretaris-generaal bij het ministerie van schoone kunsten laten
welgevallen, en de keurige schrijver Paul de Saint-Victor die tot inspecteur. Vroeger
waren zij iets of juister iemand, nu zijn zij niets, want nu zijn zij ambtenaren, gelijk
duizenden onbeduidende Franschen. De benoeming herinnert mij eene mislukte
onderhandeling tusschen Multatuli en den Minister Rochussen. Deze was door
vrienden of bloedverwanten van den grooten schrijver bewogen geworden hem
eindelijk recht te doen wedervaren, maar meende dit niet beter te kunnen doen dan
door hem weder bij het Indische ambtenarendom in te lijven. Zeer zeker was er in
dat voornemen iets edelmoedigs en tevens iets flinks, waartoe de ministers van de
Putte (die Multatuli voor den gek houdt na zijne denkbeelden geëxploiteerd te
hebben) en de Waal moed noch hart hadden (zij durven hem niet eens een pensioen
toe te kennen, ofschoon van Vloten hun een hart onder den riem stak). Ook is het
verklaarbaar, dat de oud-minister, de oud-gezant, de oud-landvoogd, de minister
van Staat geen hooger geluk of onderscheiding op aarde kent dan ambtenaar te
zijn. Hij ontbood dus den schrijver van Max Havelaar en vroeg hem:
- ‘Wel, Meneer Dekker! welke betrekking in Indië verlangt gij wel te bekleeden?
- Ja. Excellentie! ten minste die van Raad van Indië.
- Kom, kom, Meneer Dekker! dat is nou al te gek.
- En Uwe Excellentie is wel Gouverneur-Generaal geweest.’
De heer Rochussen liep weg, verontwaardigd over zooveel openhartigheid en
zelfgevoel, en liet den miskenden schrijver staan.
Multatuli had evenzeer ongelijk als de heer Rochussen. Immers als de
staatscourant de waarheid had gesproken, zou zij hebben moeten berichten:
‘Het heeft Zijne Majesteit den Koning behaagd:
Te degradeeren tot Lid van den Raad van Indië den heer Eduard Douwes
Dekker, schrijver van Max Havelaar.’
Multatuli zag in dien oogenblik voorbij, dat de heer Rochussen Gouverneur-Generaal
kon zijn juist om zijn gemis van genie, en dat
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hij Multatuli, juist om zijn genie eene onmogelijkheid is in den Raad van Indië, vooral
bij eene staatkunde als de onze.
Onderstel dat hij in dat lichaam gezeten had in Juni 1866 en in de couranten de
woorden van het ministerie van Bosse-van de Putte gelezen: ‘Wij vinden de
koffie-cultuur zoo mooi niet, maar kunnen ze niet missen.’ Gelooft gij niet, dat hij
den landvoogd Sloet zijn hoed in het gezicht zou hebben gegooid en hem
toegevoegd: ‘Gij moogt onder zulke wezens blijven dienen, ik ga heen?’
Onderstel, dat hij later benoemd, in 1869 de beschouwingen van zijn lastgever
over zedelijkheidsgevoel, eerlijk en billijk beheer en batig slot vernomen had, gelooft
gij, dat hij den landvoogd Mijer de waarheid zou hebben gespaard?
Onderstel, dat hij zitting heeft onder een tweede ministerie Hasselman en onder
den landvoogd Haffmans (sinds 17 Sept. 1866 is alles mooglijk), en dat er weder
een kruistocht tegen vrijen arbeid wordt gepredikt, zoudt gij dan nog eenige waarde
hechten aan zijn advies, zoo hij zijne vroegere welsprekende philippica tegen
vrij-arbeiders in even welsprekende officieele taal vernieuwde?
Maar kom, wij zouden hem onrecht aandoen door langer stil te staan bij een
verlangen, dat hij niet ernstig kan hebben gemeend. Hij late zulke baantjes aan
‘hofraderige’ en andere naturen, en schrijve liever nog een bundel ‘Idéen’ of voltooie
de geschiedenis van Woutertje Pietersen. Het nageslacht zal hem huldigen, als
alleen een boekwurm de namen van onze ministers, landvoogden en Raden van
Indië zal zoeken. Zouden het Indische publiek, de Indische pers en het Indische
Gouvernement het Regeeringslid Douwes Dekker minder kleinlich en onwaardig
behandelen dan zij den Adviseur Stieltjes bejegend hebben?
Het bovenstaande is ook van toepassing op den heer Keuchenius. Hij staat als
hoofdredacteur van een blad veel hooger dan als medelid van een' van Rees en
een' Nieuwenhuyzen.

[Bijlage
Mededelingen over Multatuli's verblijf in Mainz]
Bijlage
Mededelingen van Mimi betreffende Multatuli's verblijf in Mainz in de voorzomer
van 1870. (Brieven IX, blz. 13-14; Brieven WB IX, blz. 15). Mainz was destijds een
stad van zo'n veertigduizend inwoners.
Van Helden: de schuld van Multatuli aan deze amsterdamse uitgever dateerde
al uit de jaren 1865-66 en was ten dele verrekend toen Multatuli
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bij hem in februari 1867 zijn polemische brochure over Pruisen en Nederland uitgaf.
Multatuli bleef te Mainz omdat hy er eenmaal was, ofschoon hy zich ook daar alleen
met de grootste moeite kon staande houden, in een hotel waar hy door oude
schuldeischers werd vervolgd. De geheele toestand was zoo ellendig mogelyk. Toch
was er één lichtpunt, namelyk dit, dat hy in de laatste maanden, door nood geperst,
met overwinning van zyn gevoel, het besluit had gevat om in godsnaam schryver
te worden, schryver om den broode. Niet makkelyk was het hem gevallen, thans te
willen wat hy zoolang met hoogheid had versmaad, maar als een schipbreukeling
had hy gegrepen naar de laatste reddingsplank, en hield hy er aan vast, en putte
kracht uit eigen volharding.
Hy was zyn Millioenen-Studiën begonnen te schryven, en wel als feuilleton in het
dagblad ‘Het Noorden’, dat in dien tyd onder hoofdredactie van den heer Straatman
verscheen. Voor elk feuilleton zou hem f20 worden betaald en het was aanvankelijk
zoo geregeld dat zyn vrouw in den Haag die ontvangen zou.
Bovendien had hy aan van Helden geschreven, by wien hy een derden bundel
Ideën wilde uitgeven, half tegen betaling, half tegen afdoening van schuld. Ook had
de heer Tersteeg, toenmaals hoofdredacteur van het maandschrift ‘Nederland’
Multatuli's medewerking aan dat tydschrift verzocht, en Dekker had daarvoor zyn
‘Divagatiën over zeker soort van Liberalismus’ opgezet.

[23 april 1870
Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli]
23 april 1870
Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli. Ontwerp met vele doorhalingen en
verbeteringen, op foliopapier. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.) De onderstaande
tekst volgt zo goed mogelijk de laatste versie, inclusief de spelfouten. Op blz. 1
rechts boven de aantekening: verzonden den 24.
Idee 204: zie V.W. II, blz. 416.
Idee 132: zie V.W. II, blz. 339.
de Muurling's: zie Idee 279-280, V.W. II, blz. 472-478.
Idee 168: zie V.W. II, blz. 390.
Interim fames omnem tèrram etc.: intussen benauwde honger het ganse land.
Vgl. Genesis 41:57.
kapper: drinkglas van ongeveer een kwartliter.
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Triptolum: in de griekse mythologie de koningszoon Triptolemos, die van Demeter
een met draken bespannen wagen kreeg waarmee hij graankorrels op aarde zaaide;
later werd hij als halfgod vereerd.
vae non validis et vae victis: wee de zwakken en wee de overwonnenen (lat.)
Den Wel Edelen Heere Douwes Dekker
bijgenaamd Multatuli
Denker en schrijver
te 's gravenhage
Brugge, den 23 april 1870
Mijn waarde Multatuli
Deze die heden de vrijheid neemt u te schrijven heeft over wat meer dan een jaar
het genoegen gehad met u, te Gent, het noenmaal te nemen. Hij zat met zijne twee
zonen recht over u, en de heer Heremans was aan uwe linkere zijde gezeten. Toen
hij (= ik) om 5½ ure, door ongesteldheid en tijdgebrek gepraamd, de tafel moest
verlaten, heeft hij het geluk genoten, tot afscheidsgroet, uwe edele hand te mogen
drukken. - Uw gesprek aan tafel heeft mij bewezen dat gij een uitnemend goed
geheugen bezit; ik mag dus hopen u niet gansch onbekend te zijn, 't geen mij
verheugt; want zoo als men hier in Vlaanderen zegt: Den onbekenden maakt den
onbeminden.
Uw idée, 204, toont mij dat gij zeer nauwkeurig nota neemt van alles wat u
geschreven wordt en in een ander idee waarvan ik nu het nummer niet vind, zegt
gij dat geen vonk (van waarheid) mag verwaarloosd worden omdat deze vonk in
eene vlam schieten kan, die krachtig genoeg is om het gansche mensdom te
verlichten. Ik meen eene zulkdanige vonk te hebben ontdekt, en daar de waarheid
voor iedere mensch eene behoefte is, (gij zegt ook, idée 132: zwijgen waar spreken
plicht is noem ik misdadig), zoo heb ik sedert lang pogingen gedaan om deze vonk
aan te kweeken. Onder andere heb ik mijne ontdekking? aan een der hoogleeraren
der universiteit van Gent mede gedeeld, die voor de grootste denker gehouden wort.
Hij heeft mij mijn geschrijf wêer gezonden, mij bedankende voor het vertrouwen dat
ik in hem gesteld had, en later toen ik bij toeval bij hem te zijnen huize was, heeft
hij ontweken daar over met mij in gesprek te komen. Ik weet dus niet of hij mij voor
krank- of waanzinnig houdt, ik geloof wel van ja; maar ik zie ook hoe hoog de hoogge-
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leerden, de hoogleeraren, en de Muurling's bij u in achting staan. Groote geleerdheid
gaat niet altijd met gezond oordeel gepaard. Niet zelden kweekt zij vóóroordeelen
aan, die de helderheid van 't verstand verduisteren en doen verwijzen al wat van
het reeds geleerde een weinig afwijkt. Ik heb het vast vertrouwen dat ik niet
vruchteloos mijn toevlucht zal genomen tot U die liefde hebt voor al wie naar waarheid
streeft, tot u bij wie alle vóóroordeelen zijn uitgeroeit, tot u welkers werken bewijzen
hoe onwaardeerbare rijkdommen gij in de woestijn hebt ingeoogst. Gij alleen zijt in
staat te beslissen en gij zult, ten zij de tijd u ontbreekt, de goedheid hebben mij te
laten weten of mijne ontdekking eene waarheid, eene waarschijnlijkheid of wel eene
gekheid is? of deze vonk moet uitgedoofd of aangekweekt worden? of ik een
nietsbeduidend brokje glas of wel een ruwe diamant gevonden heb. Nu, ter zake.
Al wat geschied is 't product van voorafgaande factoren - idee 168.
ber

In 7

ber

of 8

van 't jaar 1858 verscheen er buiten alle verwachting der sterkundigen
ber

eene zeer schoone comeet. Eene maand later, in 9 , las ik in de Independance
dat, in eenige streken van Engeland, men in het midden van een' helderen dag, de
lucht een vreemde kleur had zien aannemen, en dat deze verschijning eenige
minuten lang geduurd had, dat, volgens de berekeningen der sterkundigen, de staart
dezer comeet onze aarde had aangeraakt en dat deze aanraking en de
kleurverandering der lucht op dezelfde oogenblikken geschied waren.
Welken invloed heeft eene comeet op onze aarde in zoo een geval? Dit vraagde
ik mij, want alles in de natuur heeft eene bestemming. De fijne wijnen van 1811
kwamen mij te binnen, waaruit ik moest veronderstellen dat de cometen een' goeden
invloed hebben op de planeten die zij aanraken. De geschiedenis van Josef
versterkte mij in dit gevoelen. Hoe anders had hij kunnen zeven jaren overvloed
gevolgd van zeven jaren hongersnood, zeven vruchtbare waarna zeven onvruchtbare
jaren kunnen voorspellen. Doch alles in dit boek mag niet letterlijk genomen worden.
Als men goed leest dan vindt men dat, in weerwil der graanzolders voor Josef al de
Egyptenaars van honger zouden gestorven zijn indien zij waarlijk met zeven
achtereen volgende onvruchtbare jaren waren bezocht geweest. Immers gedurende
de vruchtbaarheid verzamelde Josef jaarlijks één vijfde (en eerder min dan meer)
van den oogst. Na zeven jaar dat maakt wel

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

77
is waar zeven vijfden; maar de ratten de muizen en de overige graanknagende
dieren hadden het te schoon om dan ledig te blijven, 't zij in eten, 't zij in zich te
vermenigvuldigen. Zoo dat er na de zeven jaren, naar alle waarschijnlijkheid, geen
vijf vijfden in de bergplaatsen van Josef meer waren. 'T is onmogelijk dat men met
deez' eenigen oogst zeven jaren lang niet alleen in Egypte maar ook in de
aanpalende landen zou kunnen geleefd hebben. Interim fames omnem terram
vehementer premebat. - Eén onvruchtbaar jaar was genoeg om al den voorraad
van Josef op te maken, waar uit volg dat de zeven onvruchtbare jaren op één moeten
gebracht worden.
In Egypte zijn er eenige vruchtbare jaren geweest (waarschijnlijk zeven), waarop
één onvruchtbaar jaar gevolgd is. Dezelfde omstandigheid is reeds twee maal in
onze eeuw voorgevallen. In 1811, 't jaar der vermaarde comeet, heeft de
vruchtbaarheid der aarde toegenomen. (t geen voor mij een bewijs is dat deze
comeet of ten minste hare staart onze aarde had aangeraakt) maar eenige jaren
later in 1817 leeden wij hongersnood. - De comeet van 1858 verscheen na den
oogst, en in het volgende jaar, in 1859 zien wij dat de vruchten der aarde nieuwe
levenskracht aannemen. De aardappelen, onder andere, die uitgeleefd scheenen,
verloren hunne ziekte en zijn tegenwoordig zoo gezond als voor 1845. De oogsten
waren op de gansche aarde zoo overvloedig dat Napoleon III in een zijner troonreden
van 63 of 64, den moeilijken toestand der landbouwers aan den lagen prijs der
eetwaren toeschreef. in weerwil zelfs van den langdurigen oorlog der vereenigde
staten van Amerika zag men de prijzen der eetwaren niet oprijzen. 'T verwachte
jaar van hongersnood was dit maal 1867, gedurende het welk Frankrijk zich verplicht
vond voor veel honderden millioenen francs graan te koopen, in onderscheidene
streken van Pruissen en Rusland stierven er mensen van honger maar 't was
bijzonderlijk in Algiers dat de hongersnood ten hoogsten woedde. De vraag is nu
hoe het komt dat de verlevendigende stof der cometen hongersnood of
onvruchtbaarheid kan veroorzaken.
Indien deze stof de eigenschap bezit om vruchtbaarheid en levenskracht aan de
vruchten der aarde te verschaffen dat kan niet geschieden zonder met er tijd eenige
verandering en zelfs eene schijnbare wanorde in onze atmospheer te weeg te
brengen: namelijk onstuimige winden, onmaat van water, hitte, koude alles op
ongewonen tijd. Ja zondvloeden kunnen daar uit ontstaan. Ten andere de groote
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vruchtbaarheid verschaft overvloed van eten aan de vruchtknagende dieren, zoo
als de sprinkhanen, die daardoor zich zoo onmatig vermenigvuldigen, dat zij na
weinige jaren talrijk genoeg zijn om de vruchten van een geheel land en zelfs van
aanpalende landen te verslinden. Dit was ten jare 1867 het geval in Algiers.
Hoe is het Josef gegeven geweest deze vrucht- en onvruchtbaarheid te kunnen
voorzien? Hij moet een zeer vernuftige jongeling geweest zijn aangezien Putiphar
hem met de regering zijns huizes belastte. Hij was ook begaafd met een allerbest
vooruitzicht en vast karakter: alles in dit huis was in zijne magt uitgenomen de
huisvrouw zijns meesters alleen. Het is dus voor zijn goed vooruitzicht en zijn vast
karakter en zeer weinig of niet uit erkentenis of uit gewaande kuisheid dat hij de
uitnoodigingen der vrouw van den besneden Putiphar, zijn' meester, niet heeft
ingewilligd.
Putiphar was een prins van het Egyptische leger, en zijn intendant Josef is in
betrekking met de overige bedienden van het hof geraakt, waaronder de geleerden
of de priesters. Deze zullen de gelukkige begaafdheden van Josef bemerkt, en hem
tot leerling aangenomen hebben. De Egyptische priesters teekenden nauwkeurig
alle gebeurtenissen aan, zoo wel de verschijnsels in den hemel als de jaren van
vrucht- en onvruchtbaarheid. Josef zal deze beide aanteekeningen gezien hebben,
en door zijne uitlegging heeft hij bewezen dat hij zijne leeraren in scherpzinnigheid
overtrof. Men kan niet aanvaarden dat hij niet alleen den koning maar ook de
Egyptische priesters (welk laatste door de geschiedenis schijnt bevestigd te zijn)
met uitleg van droomen zou overtuigd hebben. Deze droomen waren voor 't volk.
Gij zult u wel herinneren, mijn waarde Multatuli dat de levensmiddelen tot in het
eerste der jaren veertig, goedkoop gebleven zijn, 't is te zeggen een dertigtal jaren
na 1811. Indien het gezegde les mêmes causes produisent les memes effets, waar
is, zoo mag men verzekerd zijn dat wij nu nog ten minste zeven achtereenvolgende
jaren van goede vruchtbaarheid te verwachten hebben. De ontijdige regen is alleen
te vreezen. Ik ken hier in Brugge een koopman in graan aan wie ik in de eerste
maanden van 1859 de verzekering gaf dat de aardappelen gezond en overvloedig
zijn zouden, hij geloofde mij niet maar 't jaar daarna voorspelde ik hem dezelfde
vruchtbaarheid, dan heeft hij mij geloofd en vier jaar lang heeft hij veel geld gewonnen
met mijn raad te volgen van gedurig te verkoopen, en van maar te koopen 't geen
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hij verkocht wist. eindelijk ontving ik van hem tot belooning het gezegde: dat niemand
beter dan ik verdiende gedecoreerd te worden! Ik was vergeten dat hij mij
daarenboven met een' kapper bier getrakteerd heeft en indien ik hem wilde uitleggen
hoe ik dit wist, hij beloofde mij nog eens te trakteren.
Men begrijpt gemakkelijk de reden waarom de Egyptische priesters de kennis
van dit voorval voor het volk wilden verdoken houden. Eene gebeurtenis aan
voorafgaande factoren der natuur toe te schrijven, was nooit bij eenig volk de
gewoonte der priesters. Alles wat er gebeurt moet of belooning of kastijding van
hunnen God zijn: was er nog te vreezen dat indien de Egyptenaren geweten hadden
dat de vruchtbaarheid aan de tusschenkomst der cometen was toe te schrijven, zij
verdere navorschingen zouden doen en eindelijk veronderstellen dat ook het leven
voor deze hemellichamen op onze aarde gebragt wordt, 't is te zeggen dat het
bestaan van al wat leeft zoo wel de dieren als de planten aan de tusschenkomst
der cometen te danken is. Indien het volk deze veronderstelling als eene waarheid
aanzag, dan waren de grondslagen waarop de Egyptische godsdienst steunde
gansch uiteen geschud, en het gezag zijner priesters verdween voor eeuwig.
De natuurkundigen bewijzen dat in den beginne onze aarde een vuurkloot was.
Alzoo heeft Mozes mogen zeggen: De eersten dag maakte hij het licht; Men
chicaneert op het woord licht dat hier eene Metonymie is, maar indien hij gezegd
had: hij maakte het vuur deze uitdrukking zou min juist geweest zijn. 'T veel moeilijker
zou kunnen verrechtvaardigen is dat Hij op den derden dag de planten en boomen
doet zaad en vruchten voortbrengen, voordat zon, maan en sterren bestonden.
Aangezien in den beginne onze aarde een vuurkloot was, niets van al wat leeft
bestond op onze aarde. Het leven is dus van elders moeten komen, en daar er geen
hemellichaam, uitgenomen de cometen, dank aan hun schijnbaar ongeregelden
loop onze aarde kon tegenkomen of genaken, zoo zijn zij beschikt het leven onder
zijne duizende en duizende vormen op onze aarde en op de overige planeten uit te
storten.
Dit leerstelsel, zoo als het uit de verdichtsels van Triptolum, Prometheus en Adam
blijkt, ons een weinig bekend was in de vroegste tijden als eene waarheid aan
sommige uitverkoornen onderwezen.
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Triptolum om de vruchten van Ceres op de aarde te storten werd in eenen, met
vliegende draken bespannen, wagen door de lucht heen gevoerd. Onder dit
verdichtsel schuilt de denkwijze der ouden dat de cometen (hier door wagen en
draken verbeeld) de levensgrondstof van alle planten op onze aarde gestrooid
hebben.
Prometheus is schrikkelijk gestraft omdat hij menschen van klei gemaakt
hebbende, dezelve met uit den hemel ontnomen vuur bezield had.
Uit dit verdichtsel moet er verstaan worden dat Prometheus onderwezen heeft
dat de levensgrondstof der menschen en bijgevolg van alle dieren uit den hemel, 't
is te zeggen uit eene comeet op onze aarde gekomen is; dat deze levensgrondstof
zich in de aarde of slijk heeft ontwikkeld en eindelijk tot mensch is aangegroeid; de
mensch dan is tot eene mindere of meerdere volmaaktheid gekomen, naar de min
of meer daar toe voordeelige streken, waarin hij is opgegroeid. Dit is de reden
waarom de oorspronkelijke menschen der vijf werelddeelen zoo zeer van elkander
verschillen.
Prometheus werd om deze leering voorbeeldelijk gestraft want het bijgeloof heeft
altijd op aarde geheerst. De belanghebbenden zoo als de priesters, de huichelaars,
de gewaanden toovenaars, en vooral de dwingelanden hebben in alle tijden de
grootsten afschrik van de klaarte, van de waarheid gehad. zonder van Galilei,
Socrates en de duizenden martelaren der inquisitie te spreken gij zelf, moedige
Multatuli, hebt dit reeds veel te veel ondervonden.
De leering van Prometheus was misschien ook maar een geheim dat alleenlijk
door de ingewijden van eene soort van vrijmetselarij gekend was. Dit geheim der
geheimen mogt door de ingewijden aan geen profanen op doodstraf kenbaar gemaakt
worden, en Prometheus zal aan zijnen eed niet getrouw gebleven zijn.
De Historie van Adam is dezelfde als deze van Prometheus maar wat kunstiger
omhuld. De boom der kennisse des goeds en des kwaads is niets anders dan de
kennis des oorsprongs van den mensch en van alles wat leeft. Bij al wie deze kennis
bestaat verliest alle bovennatuurlijkheid hare kracht, zoo een mens voelt zijne oogen
open gaan en wordt allengskens in staat om te zien dat alles wat er geschiedt het
product is van voorafgaande factoren. Deze kennis ware boom des goeds, want de
rechtschapen menschen zouden het goede en het ware betrachten uit zuivere liefde
voor wat goed en waar is; zij ware ook
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de boom des kwaads, want blinden van geest, geene straf van hunnen God noch
hier op aarde nog hier namaals meer vreezende, zouden de vollen vrijheid aan
hunne kwade hartstochten geven. vae non validis et voor al vae victis. Dit gezegde
in aanmerking nemende geloof ik te mogen beweren dat de uitvinding van een
opperwezen het welk, zoo niet in dit, toch zeker na dit leven, de goeden beloont en
de kwaden bestraft, niet alleen nuttig maar zelfs noodzakelijk geweest is om een
begin van beschaving onder de woeste volkeren in te voeren.
Men weet niet sedert hoeveel duizende jaren de eerste mensch of liever de eerste
menschen geschapen waren op het tijdstip dat Mozes Adam doet leven; Dat is het
vroegste beschavingstijdstip dat ter kennis van Abraham of van de Egyptische
priesters gekomen zijnde, aldus aan Mozes werd overgeleverd. Zeker is het toch
dat de beschaving reeds lang begonnen was. 'K geloof waarlijk dat Adam en
Prometheus één en dezelfde persoon uitmaken, wat er ook van zij. Adam deed wat
Prometheus gedaan had. en zijn God (bij Prometheus was het zijn kozijn Jupiter)
strafte zijnen hoogmoed of zijne eedbreuk met hem uit het Paradijs te jagen uit
vreeze zegt het H. Schrift dat hij nu nog van den boom des levens eten zou. 'tgeen
beteekent dat Adam uit zijn vaderland gebannen werd op dat hij buiten staat gesteld
werde dit geheim te doen leven of levende te maken, met hetzelve aan deze zijner
landgenoten die niet ingewijd waren, mede te deelen.
Het ware hier de plaats u eenige uittreksels voor oogen te stellen, om te bewijzen
dat er personaadjen geweest zijn die den luisterlijksten roem in sterrekunde en in
wijsbegeerte verworven hebben en die in de sommige punten bijna denken maar
mijn brief is reeds te lang, en ik vind gevoeglijker u in een' volgenden brief dit te
schrijven.
Hopende dat gij en deze die u het naast aangaan welvarend zijt en in goede
gezondheid verkeert, noem ik mij eerbiediglijk
Mijn waarde Multatuli,
Uw hartelijksten en toegenegensten bewonderaar
A V D Ghinst
Brugge den 23 april 1870
Mijn adres
den heere A VanderGhinst leeraar te Brugge
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[25 april 1870
Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli]
25 april 1870
Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli. Eigenhandig concept, met enkele
doorhalingen. Dubbel vel folio, tot het midden van blz. 4 beschreven. (A.M.V.C.
Antwerpen; fotokopie M.M.)
zoo ben ik, spijt's mij, verplicht: dit laatste woord ontbreekt in het handschrift.
e
V : vide, zie (lat.)
De volledige titels van de drie genoemde boeken zijn:
Léonard Pirmez: Essai sur la queue des comètes. Seconde édition. Bruxelles,
Hayez 1860.
Philosophiae naturalis principia mathematica. Auctore Isaaco Newtono, Eq. Aur.
Editio tertia aucta & emendata. Londini MDCCXXVI.
J.-B.-C. Riambourg: L'Ecole d'Athènes, ou Tableau des variations et contradictions
de la philosophie ancienne. Paris 1829.
Omdat het hs. op vele plaatsen moeilijk leesbaar is, is de tekst met de
bovengenoemde werken vergeleken.
Den wel edelen Heere Douwes-Dekker,
Mijn waarde Multatuli,
Het zij mij heden geoorloofd de uittreksels na te schrijven van welke ik op het
einde van mijn voorgaanden brief gewag maakte.
Selon Herschel: ‘On a peine à concevoir que des matières projectées à de si
énormes distances puissent être recueillies ensuite par la faible attraction de la
comète; ce qui explique la diminution progressive et rapide des queues telle qu'on
l'a souvent observée’. Et de Humboldt considère comme ‘établi en fait qu'un nombre
immense de comètes abandonnent continuellement de la matière aux espaces
célestes, la dissipation de leurs énormes queues, dont la longueur peut atteindre
et dépasser dix millions de myriamètres (Cos. t. III. p. 33). ‘De la queue des cometes
dit-il encore, longues de plusieurs millions de lieues et épanouie le plus souvent en
eventail, se détachent, par l'émanation ou l'évaporation, des particules qui se
répandent dans les espaces. (Là, elles forment peut-être elles-mêmes ce milieu
résistant qui resserre peu à peu l'orbite de la comète d'Encke; peut-être aussi se
mêlent-elles à la matière cosmique qui ne s'est point condensée en corps célestes
et n'a pas servi à former la lumière zodiacale). Des parties disparaissent presque
sous nos yeux, et nous soupçonnons à peine la por-
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tion de l'escape où elles s'agrégent de nouveau (Cosm. Vol. 4. p. 410) Dit hier
bovenstaande vind ik in het werk: Essai sur la queue des comètes par Léonard
e

Pirmez. 2 Edition. Bruxelles. Hayez. 1860 bladzijde 43 et 44. In het zelfde boek
vind ik bladzijde 47 et 48.
D'Alembert, dans l'Encyclopedie dit: Les comètes semblent nécessaires pour
l'entretien des liquides qui sont sur les planètes, lesquels s'évaporent continuellement
par les végétations et les putrefactions, et se convertissent en terre sèche. Car,
comme tous les vegetaux se nourrissent et s'accroissent par les fluides, et qu'ils
redeviennent terre pour la plus grande partie par la putrefaction (comme on peut
voir par le limon que les liqueurs putréfiantes déposent continuellement), il s'ensuit
que, pendant que la terre s'accroît sans cesse, l'eau diminuerait en même proportion,
si la perte n'en était pas rétablie par d'autres matières. M. Newton soupçonne que
cette partie, la plus subtile et la meilleure de notre air, laquelle est absolument
nécessaire pour la vie et l'entretien de tous les êtres, vient principalement des
2)

comètes.
a. C'est la traduction à peu près littérale de ce passage de Newton: Ad
conservationem marium et humorum in planetis requiri videntur cometae; ex quorum
exhalationibus et vaporibus condensatis, quicquid liquoris per vegatationem et
putrefactionem consumitur, et in terram aridam convertitur, continuo suppleri et refici
possit. Nam vegetabilia omnia ex liquoribus omnino crescunt, dein magna ex parte
in terram aridam per putrefactionem abeunt, et limus ex liquoribus putrefactis
perpetuo decidit. Hinc moles terrae aridae in dies augetur, et liquores, nisi aliunde
augmentum sumerent, perpetuo decrescere deberent, ac tandem deficere. Porro
suspicor spiritum illum, qui aeris nostri pars minima est sed subtilissima et optima,
et ad rerum omnium vitam requiritur, ex cometis praecipue venire (Phil. Nat. princ.
e

mathém., p. 515. Encycl., V Comètes)
Dus Herschel, de Humboldt, Newton en d'Alembert beweren dat een deel der
cometen zich op andere Hemellichamen stort, en, wat meer is Newton en d'Alembert
veronderstellen dat deze stof noodig is om alle planten en dieren in het leven te
houden.
De volgenden uittreksels komen uit het boek: L'école d'Athènes par J.B.C.
Riambourg, ouvrage couronné par la société catholique - Paris 1830.
Thales dit que c'est l'eau qui produit tout (page 60). Volgens Newton en d'Alembert
zou het water van de comeetstof voortkomen. Ana-
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ximandre rapporte tout à une substance materielle qui n'est ni eau, ni air, ni terre,
ni autre chose déterminée, mais un certain infini dans la nature, d'où toutes choses
procèdent. (p. 67) Quant aux hommes et aux animaux formés d'abord d'une liqueur
épaisse revêtue d'une écorce épineuse, ils devinrent avec l'âge plus secs; puis
l'écorce alors se rompant, la race humaine fut produite (p. 68).
Anaximène, disciple de ce dernier, tout en retenant l'idée d'une substance unique
et infiniment étendue, par qui toutes choses sont engendrées... prétend que c'est
l'air qui est le premier principe (p. 68). Newton noemt dit: Aeris nostri pars minima
1)

sed subtilissima et optima. Anaxagore conçoit d'abord une matière sans bornes
composée de parties très-petites, éparses et confuses. Cette masse primitive sans
1)

ordre, sans mouvement, sans beauté, renferme les éléments de toutes les espèces
de choses, distingués les uns des autres par leur essence propre; et se différenciant
par leurs qualités particulières. L'intelligence divine portant son action sur cette
1)

masse informe, y mit l'ordre, lui imprima le mouvement , le monde en est résulté
(p. 74). Ik hoop dat het scheppingstelsel dezer wijsgeren, met de denkwijze van
Newton en d'Alembert verbonden, nog al goed overeenkomt met hetgeen ik de eer
gehad heb u te schrijven. Doch eenige uitdrukkingen van Anaxagoras dienen om
hun onjuistheid wederlegd te worden; en, daar ik niet stellig weet hoe men sommige
woorden zoo als espace vide enz. wetenschappelijk in 't hollands zegt, zoo ben ik,
spijt's mij, verplicht dit in 't frans te zeggen.
1) 1) 1)

. On peut concevoir un espace sans bornes, mais non pas une matière sans
bornes. La matière est nécessairement composée d'atomes; et, quelques nombreux
qu'ils soient, leur nombre peut être représenté par x. Passé le nombre x atomes, il
n'y a plus de matière, l'espace continue toujours, mais c'est dans le vide. Or, les
différentes parties de la matière primitive d'Anaxagore devaient avoir les unes sur
les autres, de par leur poids specifique seul, une force d'attraction et de répulsion.
Le vide dans lequel elles se trouvaient leur permettait de s'étendre, de se rapprocher,
de se détacher, sans qu'elles pussent jamais être arrêtées par des bornes
quelconques. Donc le mouvement a commencé au moment même que la matière
primitive a existé; et, s'il est permis de dire que la matière n'a pas eu de
commencement, on doit l'admettre aussi pour le mouvement. Du reste le vide seul
suffit pour empêcher qu'une matière quelconque y soit dans l'immo-
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bilité: Pour qu'un objet soit réellement sans mouvement, il faudrait qu'il fut appuyé
sur un autre objet également immobile, ce second sur un troisieme et ainsi de suite
à l'infini, ce qui est impossible.
de noodzaaklijkheid, altijd de noodzaaklijkheid.
Hopende dat mijn geschrijf u niet al te veel zal verveeld hebben, dat gij mij den
dienst zult willen bewijzen van mij daar over recht uit uw gedacht te zeggen, hopende
vooral dat deze u welvarend, tevreden, en altijd sterk van gezondheid vinden zal,
zoo ben ik eerbiediglijk,
Mijn W.M.t.
Uw zeer toegenegen en dankbare dien. en bewonderaar
Brugge, den 25 april 1870
Den wel edelen Heere Douwes Decker
bijgenaamd Multatuli
Denker en schrijver van Max havelaar enz te 'S gravenhage

[26 april 1870
Brief van Multatuli aan Straatman]
26 april 1870
Brief van Multatuli aan Straatman. Dubbel velletje postpapier, klein formaat, tot
over het midden van blz. 4 beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Mainz, 26 April 1870
Zeer geachte Heer Straatman,
Het spreekt vanzelf, dat ik U by renommée ken. Dank - of wyt - hieraan myn
familiairen toon, en neem me wat slordigheid in vorm niet al te kwalyk. Ik meen 't
goed.
Gister was ik onwel. Ik hoest vreesselyk alle nachten, en ook m'n oogen doen me
pyn. Maar noch 't een noch 't ander is gevaarlyk (zeggen ze). t Eenige is dat ik door
die dingen belet word vlug te arbeiden.
Ik had namelyk gister na de bezending van Zondag, gaarne voor vyf weken kopy
in eens gezonden om myne vrouw die 't in den Haag heel moeielyk heeft, f100 te
bezorgen.
Hierby eene tweede bezending kopy. Mag ik vriendelyk verzoeken de
vermoedelyke waarde - naar den door U in den brief van 22 opgegeven maatstaf aan haar te doen geworden. Ze wordt bedreigd met excecutie voor belasting,
slagtersrekening &cNog eens moet ik me aanbevelen voor verhooging - niet van loon,
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o neen! - maar van 't te leveren quantum, al ware 't dan ook, dat het honorarium
verhoudingsgewys iets minder werd, byv. tweemaal zooveel kopy tegen f35. of
driemaal zooveel tegen f50. sweeks.
Indien myne eerste kopy nog nog niet ter perse is, stel ik voor den algemeenen
titel te veranderen in REISINDRUKKEN van MULTATULI, en dan als ondertitel:
I. Millioenen-Studien.
Dan komen later II, III, &c, met andere ondertitels, en ‘Reis-indrukken’ kan de titel
blyven van den eventueel uittegeven bundel.
Kryg ik één Ex. der Courant hier? En één aan myne vrouw? Als't niet onbescheiden
is.
En mag ik ongefrankeerd zenden?Nu iets anders waarby ik de maçonnerie van 't liberalisme inroep. Of ge ook op
andere wyze maçon zyt, is me onverschillig. ‘Un grand rien’ is't genoemd. Ik zeg:
petit rien.
Voor maanden schreef ik ⅗ van een drama: Vorstenschool. Ik geloof dat het goed
is. Het stelt (in hoofdzaak, want de intrigue en toneelhandeling acht ik minder van
belang) den stryd voor, tusschen twee der vele manieren, waarop sommige
hooggeplaatste personen hunne roeping begrypenDaar ik nu, om myne vrouw te hulp te komen, munt moet slaan, is myn verzoek
aan U, of ge den boekhandelaar Schadd - immers hy is uitgever van het Noorden?
- wildet voorstellen dat Drama van my te koopen, en de helft van den prys, terstond
na ontvangst der III Bedryven die af zyn, aan myne vrouw te zenden.
De tweede helft zou ik dan ontvangen bij 't leveren van Acte IV & V., dat ik my
o

verbind vóór ult. Mei E.K. te doen.
Om U in staat te stellen tot oordeelen of ge, wat de litt. waarde van 't stuk aangaat,
in gemoede de zaak aan S. moogt recommanderen, verzoek ik heden myne vrouw
een en ander uit myn H.S. te copieren, en U aantebieden. Waarschijnlijk zendt ze
u 't eerste bedryf.
(De toneelactie komt later. Ze is woelig genoeg. Huët vraagde er naar, toen hy
e

de 1 acte gelezen had, en gy zult dit ook doen. Nu, er komt beweging genoeg.)En de prys? Dat is drommels moeielyk. D'Ablaing (firma Meyer) berekende f40.r

p. blad, en hy heeft geloof ik goede zaken gemaakt, schoon hy dat niet flink erkent.
Maar van de Ideën waren 4 oplagen
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e

(meer of min successief) gedrukt, en hy heeft de van de 4 oplage overgeblevene
Exx. met kopyregt verkocht.
Ja, de prys! Ik weet het waarachtig niet. De nood der mynen maakt het my tot
pligt zooveel mogelyk te bedingen.
Zoudt gy de goedheid willen hebben my ten beste te raden? Verschoon de
vrypostigheid van myn verzoek. Ik moet wel. Misschien vindt ge goed, voor ge S.
over de zaak spreekt, my uw oordeel te zeggen, en daarvoor houd ik me aanbevolen.
Eén ding is zeker. Als S. de helft van den voor t geheel te bedingen prys - in
completen afstand van kopyregt voor alle drukken in ééns - niet terstond aan myne
vrouw zendt, kan er van de zaak niets komen, want dáárom is 't my te doen.
Na zeer vriendelyke groete
t.a.v.
Douwes Dekker

[4 mei 1870
Brief van Schadd aan Straatman]
4 mei 1870
Brief van K.H. Schadd aan Straatman en/of Loman. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
De notitie bovenaan betreft een voorstel van Loman, voor een antwoord van
Tersteeg aan Tine; zie Multatuli's brief d.d. 21 mei.
Mevr. Dekker,
Geb. Baron van
Wijnbergen
19 Mei: stuur voor Juli het geheel tegen f 40 per blad + kopijrecht en anders laat
me de 2 fragmenten opnemen opnemen, ook in de Juli-aflevering.
Amice,
Na 't lezen van bygaande proeven komt eene afzonderlyke uitgave van dit
tooneelspel (althans tegen hoog honorarium) mij vrij onraadzaam voor.
Ik zend je de proeven terug omdat ge 't misschien voor Nederland wilt gebruiken.
Hebt ge liever dat ik Multatuli schrijf, deel mij dit dan svp mede.
tt
Schadd
4 Mei 70

[5 mei 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden]
5 mei 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, no.
100. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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De tekst, gedrukt als feuilleton in een breede strook onderaan de bladzijden, komt
overeen met V.W. V., blz. 11 t/m blz. 15 regel 12 v.o. en breekt af midden in een
zin (Wordt vervolgd.)
Langs velden en wegen, Reis-indrukken van Multatuli.
I. Millioenen-studien.

[12 mei 1870
Tweede bijdrage van Multatuli in Het Noorden]
12 mei 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
106. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Titel als in het nr. van 5 mei. De tekst komt overeen van V.W. V, blz. 15 regel 12
v.o. t/m blz. 20 regel 13 v.o.

[13 mei 1870
J.C.P. Hamminck Schepel overlijdt]
13 mei 1870
Mimi's vader, Johannes Christiaan Pieter Hamminck Schepel, overlijdt blijkens
de navolgende advertentie in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
125, d.d. 30 mei 1870. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)
den

Overleden te HILVARENBEEK, den 13 Mei, de Heer J.C.P. HAMMINK SCHEPEL,
gep. Kolonel, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw en der Eikenkroon,
in den ouderdom van ruim 61 jaren.
Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.

[15 mei 1870
Brief van Multatuli aan Van der Ghinst]
15 mei 1870
Brief van Multatuli aan A. van der Ghinst. Dubbel en enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Het postscriptum staat in kleiner schrift geheel onderaan op blz. 6, en deels in de
rechter marge.
Karavanserai: overnachtingsverblijf voor karavanen (perz.).
canevas: grof linnen weefsel, ondergrond voor tapisseriewerk (fr.)
παρὲργα: toevoegingen, aanhangsels (gr.)
Mainz 15 Mei 1870
Waarde Heer van der Ghinst, Eerst heden ontving ik Uwe beide brieven van 23
& 25 April. De plaats van waar ik U schryf verklare de vertraging. Ik zwerf, als byna
voortdurend nadat ik de provincie Lebak op Java verliet. Holland straft myne
pligtsbetrachting zonder genade.
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By voortduring legt men het er op toe, my 't leven onmogelyk te maken. Ik hier, en
myn lief gezin in den Haag, stryden eenen dagelykschen stryd tegen gebrek.
De wyze waarop men in Holland my vervolgt, is vreesselyk. Myn arbeid wordt
versmaad, myn handelingen en bedoelingen gelasterd. Men belet my bakker en
vleeshouwer en huis-eigenaar te voldoen, en vertelt dan overal: dat ik zoo'n bizonder
slecht mens ben, die ‘huisheer, slagter en bakker niet betaalt.’Voor Ca. zes weken dreef de nood my van huis. Ik vertrok naar Duitsland om,
zoo mogelyk, de Duitsche vertaling van den Max Havelaar te plaatsen. Maar de
Uitgevers hier zyn niet te bewegen tot eene onderneming die buiten hun gezigtskring
ligt. Wat weet men in 't verwaande Duitsland van 't landje ‘waar platduits wordt
gesproken?’
Toch zoude ik misschien geslaagd zyn, vooral door het wyzen op de zeer
hoogdravende beoordeelingen van den M.H in Engeland, indien ik my behoorlyk
hadde kunnen bewegen. Maar geldgebrek houdt my gevangen, zoodat ik noch naar
Leipzig kan gaan, - den focus van den boekhandel - noch zelfs myne brieven
frankeren. Sedert maanden tracht ik te vergeefs mynen arbeid te plaatsen op eene
wyze die my en de mynen zou kunnen behoeden voor gebrek. De tegenwerking in
Holland gaat zoo ver, dat zelfs de groote winst die myn geschryf oplevert, niet in
staat is de uitgevers te bewegen my ten dienste te staan, altans niet de zoodanigen
wier middelen zouden gedoogen my te betalen. En daaraan heb ik behoefte!
Sedert weken bood ik myn drama ‘Vorstenschool’, het stuk over ‘Vrije Studie’ en
meer zaken ter verkoop aan. Men antwoordt my niet eens. De oorzaak is, naar ik
van ter zyde verneem: ‘dat ik zoo'n bizonder slecht mens ben!’
Zóó antwoordt Nederland op den Max Havelaar!
Nooit is eene sylbe wederlegd van wat ik als feit openbaarde, noch omtrent de
gruwelen die daar ginds plaats hebben, noch omtrent de gewetenloosheid der genen
die tot tegengaan geroepen zyn, noch aangaande myne pogingen om daaraan een
eind te maken. Integendeel, ieder erkent volmondig de waarheid van wat ik zeide
in het boek waarin ik meen bewezen te hebben een goed mens te zyn... en in stede
van regt doen, scheldt men my uit. Dat is goedkooper!
Intusschen zit ik hier vruchteloos te peinzen op middelen om een
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eind te maken aan zoo'n onwaardigen stryd. Eén vast punt - dat is eenvoudig:
dagelyks brood voor myn gezin! - en ik zou den stryd winnen. Maar dit is de toeleg
van de heersende klassen in Holland, dat my dit vast punt onbereikbaar worde
gemaakt.‘Waartoe dit alles, vraagt ge, in antwoord op myne brieven die over geheel andere
zaken handelen?’
Ik was genoodzaakt U die, zeer korte en onvolledige, beschryving van myne zeer
pynlyke omstandigheden te geven, om U te doen begrypen waarom ik thans, onder
zulken druk, niet in staat ben U behoorlyk te antwoorden. Ik haat alle
oppervlakkigheid, en mág dus de door U medegedeelde beschouwingen niet
beoordeelen, voor ik wat meer vryheid van geest voel. Verbeeld U dat ik leed aan
zware tandpyn... dat is geen toestand waarin men met de noodige kalmte,
onderwerpen als de door U voorgestelde, behandelen kan.
Reeds nu echter betuig ik U mynen dank, én voor den hartelyken toon uwer
brieven, én voor de eer der uitnoodiging tot discussie. Nog eens: ik oordeel heden
niet. Maar ik geef u in overweging de vruchten van Uw nadenken nog eens, en wel
op andere wyze, zoo scolastiek mogelyk, te formuleren. Iets als: (bij voorbeeld)
I Feiten.
a) door wien vermeld?
b) hoe gestaafd?
c) graad van geloofwaardigheid.
II Hypothesen (niet alleen de uwen maar ook van anderen of slechts
gegist-mogelyke)
III (als conclusie uit het vorige) UW THESIS.
Het spreekt van zelf, dat deze verdeeling slechts by benadering wordt voorgesteld.
De scolastieke vorm heeft haar nut, daar zy gemakkelyker dan andere inkleeding,
zekere afdwaling doet vermyden, waartoe wy, arme fata morgana-aanbidders, zoo
vaak neiging bezitten.
Dat ik begon met de rubriek Feiten, was om de opmerking die ook in myn ‘Vrije
Studie’ voorkomt, dat wy zoo vaak redeneren over oorzaken van a, b of c. zonder
eerst grondig te onderzoeken of a, b, c wel indedaad bestaan?
MOOGT ge - gy, waarheidzoeker! - eenig gewigt hechten aan 't arabische
Josefssprookje? (tenzy als model van oostersche vertelsels.) Zulke verhalen - ook
't schoone boek Job is er een - bestaan in 't Oos-
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ten by duizenden, en ontstonden waarschynlyk in de verbeelding der Karavaan- of
Karavanserai-improvisatoren, die gewoonlyk een geschiedkundig feit (Joodsche
heloten in Egypte) tot canevas kozen voor hunne vertellingen. Dat doet men nog
heden in 't Oosten met veel aangeboren talent, maar... de in zulke verhalen te pas
gebragte byzaken (παρὲργα) mogen geen stof leveren tot betoog in zaken van
stipt-wysgeerigen aard. Dit zoude zyn alsof men eene romanheldin die 't bestaan
te danken had aan de behoefte eens schryvers om z'n kader te vullen met liefde,
zwart haar, blauwe oogen en... hysterischen tint - ik meen niet van die dame, maar
van 't boek: anders lezen ‘ze’ 't niet! - nu, 't zoude zyn of we zoo'n
verbeeldingsproduct voor 'n historische persoon aanzagen. Kritiek, kritiek! Altyd
kritiek! Ja, Kritiek, zelfs waar ge namen noemt als d'Alembert, als Newton, als
Humboldt! (in uwe citaten van die heeren komen onjuiste, of altans onjuist
geformuleerde denkbeelden voor. Dat mag niet!)
Maar - ik dwaal af! Lust om uwe stellingen te onderwerpen aan een onderzoek,
zoo grondig als myne al te gebrekkige wetenschap toelaat, heb ik wel. Maar ik mag
niet en kan niet. Denk aan die tandpyn! Zoodra ik eenigszins kán, zal ik Uwe beide
brieven behandelen. Wat ik thans daarover verder zeggen zoude, ware onbekookt,
en misschien is 't weinige dat ik schreef, reeds te veel. Op ééne zaak echter geloof
ik te mogen aandringen: exacte formulering, en... Kritiek! Ja, nog iets! Door
ondervinding geleerd, waarschuw ik U tegen te groote ingenomenheid met de
denkbeelden welker vader gy zyt. Hebt ge een vyand, iemand dien ge haat, minacht,
veracht? Welnu, behandel uwe stellingen alsof hy ze had voorgedragen. Dat is de
weg! 't Is moeielyk, maar 't moet!En nu ben ik verpligt my weder neer te strekken op de pynbank myner zorgen.
Wees nog eens bedankt voor uwe beide brieven, en reken er op dat ik die zeer
oplettend zal behandelen, by de eerste verademing die my te beurt valt.
Ja, ik herinner my Uwer zeer goed.
Vaarwel, en geloof my uw zeer welwillende dienaar en vriend
Douwes Dekker
Multatuli.
In Amsterdam heeft zekere heer Koning verband meenen te ontdekken tusschen
de periodieke verandering der declinatie van de kom-
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pasnaald en... de staatk. gebeurtenissen in Europa! Dat klinkt vreemd, niet waar?
Welnu, hy betoogt zyne (baroque) stelling met voorbeelden die curieux zyn. Maar
ook niet meer dan curieux. Ook hem heb ik aangeraden zyne meeningen te
beschouwen als kinderen van een doodvyand. Maar hy is er te zwak toe. En wie is
dat niet! Toch moeten we er naar streven!

[19 mei 1870
Derde bijdrage in Het Noorden]
19 mei 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
112. (M.M.)
Titel als in het nr. van 5 mei.
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 20 regel 14 v.o. t/m blz. 24 regel 15 v.o.

[21 mei 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
21 mei 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
In de tweede alinea is het woord my toegevoegd.
aan haar gerigten brief: deze brief van Tersteeg aan Tine waarin kennelijk ook
nog quasi-literaire opmerkingen van de uitgever Loman werden meegedeeld, is niet
teruggevonden.
den premier-venu: de eerste de beste (fr.)
Quaeritur: de vraag is dus (lat.)
épicier: kruidenier (fr.)
Buenos Ayres: de bewerker van de engelse vertaling, Baron van Nahuys, had
zich daar gevestigd.
't accueil zyner voorgangers: de manier waarop de vorige brieven ontvangen zijn.
Mainz 21 Mei 1870
Geachte heer Tersteeg, Myne vrouw zond my Uwen aan haar gerigten brief van
19 dezer - dit zal, naar ik reken, 18 moeten zyn - en in antwoord daarop moet ik U
mededeelen dat er met dat Drama een misverstand schynt te hebben plaatsgehad.
Zoo duidelyk 't me gegeven is my uittedrukken, had ik het intermediair van den
heer Straatman ingeroepen, niet: om my voor dat stuk eenen uitgever te bezorgen,
maar: om door zynen invloed óp een uitgever - den heer Schadd, die me als strebsam
was afgeschilderd - my
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met den meesten spoed aan geld te helpen, omdat myn gezin in nood verkeerde.
Ik ben zoo vry te geloven, dat het my voor m'n ‘Vorstenschool’, waarvan vyf of
zes oplagen zullen verkocht worden, en die klassiek worden zal, niet aan een uitgever
zal ontbreken. En ik vertrouw zelfs dat er boekhandelaars zullen gevonden worden
die deze uitgave ‘geraden’ achten, zonder juist daarby, met kluchtige pretensie te
willen vertellen hoe lang of kort ik myne bedryven maken moet. - Hoe gy, litterator,
u hebt kunnen leenen tot het overbrengen van zóó'n boodschap, is me een
bedroevend raadsel.Ik ben benieuwd naar de maat der bedryven van den dichter Loman, en hoop me
ter zyner tyd daarnaar te rigten. Arme Shakespere, die 't heeft moeten doen zónder
zoo'n maat!Indien de heer Straatman, niet kunnende voldoen aan myn verzoek om spoedige
hulp, de goedheid hadde gehad, my daarvan terstond kennis te geven, zou er veel
leed voorkomen zyn. De gevolgen der vertraging zyn noodlottig. Maar welwillendheid
laat zich niet dwingen, en misschien was 't weêr al te naïf van my, dat ik - steunende
op zekere litterarische en vryzinnige confraterniteit, en bewust van de graagte
waarmeê ik ieder tracht te helpen, die myne hulp inroept, al ware 't ook den
premier-venu, wat ik toch niet ben - nu, 't was naïf dat ik op medewerking hoopte,
en tydig antwoord wachtte!
Ik meende zelfs dat de vorm en soort der aangeboden proef, de verzochte
medewerking tot eene aangename taak maken zou. - 't Spreekt vanzelf, dat ik met
verlangen uitzie naar 't eerste werk welks uitgave den heer Schadd wél geraden
voorkomt.Weken, weken lang werd in den Haag elke postbode met smart bespied. ‘Zou er
eindelyk hulp komen? Papa heeft z'n drama aangeboden!’ De kinderen wisten wat
me dit kostte, en hoe moeielyk het me vallen zou, dat stuk nu aftewerken. Maar 't
moest! Bakker, slachter, huisheer, werden, - met moeite! - tevreden gesteld met het
uitzigt op spoedig antwoord. - Die menschen kunnen nu op hun gemak rondvertellen
dat ik een zeer slecht mensch ben, en koor maken met zekere uitgevers en anderen.
Eindelyk arriveerde de ‘ongeradenheid’ van den heer Schadd, en nu, pour la
bonne bouche, het voorstel van den heer LomanIk ben zoo vry U te verzoeken de stukken aan myne vrouw terugtezenden.-
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En nu de andere zaak: myne belofte iets te geven voor Uw ‘Nederland’. Ik ben dit
menschelyk schuldig, en hoop daaraan binnen weinig dagen te voldoen.
Het uitweiden over de oorzaken die me belet hebben myn woord vroeger gestand
te doen, zou me vervoeren tot de behandeling van verdrietige en intime zaken. En
dat wil ik niét! Ik heb m'n ‘bekomst’ - als onze meid zegt - van confidentien die in
een put vallen, al weet ik niet of dit by u 't geval wezen zou. Op myne jaren, met
myn verleden en streven, en zelfs - om er alles bytehalen - met den rang dien ik in
de maatschappy bekleedde, en dien ik vrywillig opgaf om goed te doen, mág ik me
niet weder blootstellen aan échecs als die ik in de laatste maand ondervond.
Ik weet niet of ge o.a. de Engelsche recensien over myne arbeid en myne persoon,
hebt gelezen? De nationaal-trotsche Engelschen stellen me naast hún Thackery ik ben er niet meê gediend! - en vergelyken me met ‘Sterne in his best mood,’ wat
ik ook recuseer.
Noch deze vergelykingen, nóch die met Jean Paul, Mirabeau, Ruysdael, Jan
Steen, Chateaubriand - een rare verzameling, maar dat kan ik niet helpen - neem
ik aan, en ik beroep er my dus niet op, om aanspraak te maken op zekeren roem
die sommigen daarin zouden vinden - ik niet, want ik ben geen schryver! - doch
alleen om te constateren dat iemand die onder zúlke vergelykingen gebukt gaat,
dan toch regt hebben zou op zekere consideratie.
Quaeritur: hoe moet men in Holland schryven, om aanspraak te maken op de
gewone beleefdheid dien men eenen épicier niet weigert?
Op dit oogenblik wordt de M.H. te Buenos-Ayres in 't Spaansch vertaald (uit het
Engelsch.) Het zou den ‘bewonderaars van myn talent’ - zóó is de term. Ik schryf
zóó mooi, dat ieder vergeet wat ik gedaan heb! - nu 't zou hun ietwat bevreemden
als ze vernamen dat ik in m'n eigen land - ook vol bewonderaars van die soort! - ter
nauwernood antwoord ontvang op myne brieven!
Het spreekt vanzelf, dat ik u zeer vriendelyk verzoek dezen brief aan den heer
Straatman die my diep gekrenkt heeft, medetedeelen.
Zoudt ge tevens de goedheid willen hebben, bygaand notaatje aftegeven aan de
betrokkenen by uwe Courant, redactie, drukkery, kassier of wat het zy?
Nu, weldra, tenzy ik door al te felle smart onbekwaam ware te arbei-
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den, hoop ik U kopy voor Uw ‘Nederland’ aantebieden. Als ik nu maar precies wist
hoe de heer Loman 't hebben wil? De uitgevers moesten een cursus openen om
jeugdige schryvers te leeren hoe ze werken moeten. 't Is misdadig dat ze hun licht
onder een korenmaat zetten.
Na zeer vrindschappelyke groete ben ik met alle achting
t.a.v.
Douwes Dekker
Ik zoude natuurlyk de grieven over de wyze waarop de heer Straatman myne brieven
heeft behandeld, liever aan ZED zelven hebben kenbaar gemaakt, maar ik wensch
dit schryven niet bloottestellen aan 't accueil zyner voorgangers. Over die zaak nu
geen verder antwoord wachtende, ben ik altans zeker niet weder vergeefs te
wachten. Dat is iets al hadde ik gemeend eenige aanspraak te mogen maken op
meer.

[26 mei 1870
Vierde bijdrage in Het Noorden]
26-27 mei 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
118. (K.B. 's-Gravenhage).
Titel als in het nr. van 5 mei, met toevoeging van (Vervolg.)
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 24 regel 14 v.o. t/m blz. 29 regel 2.

[27 mei 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
27 mei 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De laatste alinea staat op blz. 4 deels onderaan, deels in de marge rechts, voorts
bovenaan en in de marge links.
zeer tepaskomende hulp: blijkens Multatuli's brief d.d. 28 mei heeft Tersteeg aan
Tine een bedrag van f 40. - gestuurd; daarvan heeft zij dan mogelijk f 25 aan Multatuli
doen toekomen.
Ik schryf zelden wat ik wil: zie V.W. II blz. 335. Op deze Idee 112 beroept Multatuli
zich bij herhaling.
prote: corrector in een drukkerij (fr.)
bévue: flater, stommiteit (fr.)
embarras: hindernis, moeilijkheden.
iets uit Vorstenschool: zie V.W. V, blz. 339-342.
den heer A.T.: de katholieke dichter en publicist J.A. Alberdingk Thijm; zie V.W.
V, blz. 347.
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Pio Nono: paus Pius IX (1792-1878), paus sinds 1846; zie V.W. V, blz. 337. Sinds
8 december 1869 was het Vaticaans Concilie bijeen, met als belangrijkste
agendapunt de pauselijke onfeilbaarheid.
Mainz 27 Mei 1870.
Zeer geachte heer Tersteeg!
Ik ontvang daar eenen brief van myne vrouw waarby den Uwen aan haar van 24
dezer.
Ik haast me U hierby aantebieden de eerste helft (misschien het eerste derde,
want ik weet nooit hoe lang een stuk zal worden) van een opstel dat ik voor
Nederland gereed maakte.
Het lag - als een deel van II, gereed - maar ik was zoo court d'argent, dat ik geen
geld had om te recommanderen. Daaraan helpt me nu uwe remise, waarvan myn
beste vrouw my meer dan de helft zond.
Ik sluit in haast. Ik hoop toch dat de uitgebreidheid van dit stuk passen zal voor
één maandgang? want een Schnitt in dit I, zou mal zyn. Ik dank u voor de zeer zeer
tepaskomende hulp.
Zeer vriendelyk gegroet
tav
DD
Daarom is't zoo gek als een industrieel me maat opgeeft. In de Ideën staat - en al
wat ik schreef, meen ik‘Ik schryf zelden wat ik wil, en nooit wat 'n ander wil.’
Daarom juist ben ik geen schryver, geen beroepsschryver, begrypt ge dat? Ik kan
niets leveren, als Fancy 't men niet verkiest voortezeggen. Ik betuig u, dat ik by 't
corrigeren van drukproeven nieuwsgierig ben te lezen wát ik geschreven heb. Zal
ik dit dan nooit aan ‘Publiek’ begrypelyk kunnen maken. Ik vrees neen.
Van 't nu aan U gezondene heb ìk echter kopy. Ge ziet dat de nevengaande niet
van myn hand is. Ik heb ze laten overschryven voor de duidelykheid.
Misschien - en ik heb er vrede mee - vindt ge 't by zoo'n duidelijk schrift, onnoodig
my proef te zenden.
Ik heb deze kopy attent nagezien, en wilt gy de correctie der proef op U nemen?
Goed!
Indien ge echter proef zenden wilt, neem ik de vryheid U te verzoeken, my niet
de eerste te geven. Laat het ruwe werk op de drukkery doen.
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Een schryver hoeft niet de omgekeerde letters &c te corrigeren. Dát moet de drukkery
doen. In Holland begrypen ze dit anders, omdat ze geen ‘prote’ hebben, maar 't
regtzetten van letters &c is ambacht, dat een' zetter beter gedemandeerd is dan
ons.
En nog iets, Als ge oordeelt proef te moeten zenden, dan verzoek ik proef: in
duplo.
Zeg niet dat ik veel noten op m'n zang heb. 't Is juist tot gemak en om de zaken
goed te doen marcheren:
o

1 Na de correctie namelyk, komt den schryver in den zin dat hy een bévue begaan
of over 't hoofd heeft gezien. Als hy dan duplicaat heeft, kan hy de fout nog herstellen,
e

en dit wint vaak een 3 correctie of her-revisie uit.
o

2 . Er zyn zaken waarby men zich vraagt: hoe heb ik dit zoo-even gecorrigeerd?
(of laten staan?) en als er geen duplicaat is kan men dat niet nazien.
Als ik iets verzoek, kunt ge er op rekenen dat het niet is om moeite te maken maar
om de zaak glad te doen loopen Ik heb een hekel aan embarras.Van myne zyde beloof ik - byna zonder uitzondering - geen omslachtige correcties
te maken, nooit iets byv. wat de paginatuur verandert &c.
o

Adieu. Binnen 3, 4, dagen n II. Of er een III komt weet ik niet, maar II is ⅓ af.
Zooals ge ziet, krygt ge nu toch iets uit Vorstenschool. 't Kwam, vind ik tepas. In
II komt eene zeer zeer hartelyk gemeende hulde aan den heer A.T., een man dien
ik hoogacht en liefheb. Zeg hem dat! En dat blyft zoo, al had hy aan my een hekel,
zooals misschien zn pligt is. Als ik een vriend begeerde - dat doe ik niet - zou hy 't
zyn, hy en Pio Nono, de groote.

[27 mei 1870
Ottilie Katzenstein-Coss overlijdt]
27 mei 1870
Multatuli's vriendin tijdens zijn verblijf te Kassel in de winter 1858-59, Ottilie Coss,
sedert 15 november 1863 gehuwd met de portretschilder Louis Katzenstein, overlijdt
te Kassel aan longtering. (Totenbuch der evang. lutherischen Gemeinde, Kassel,
deel 1870, blz. 335; fotokopie M.M.) Zie ook V.W. X, blz. 23-25.
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Nr. 1455.
ro

WOHNUNG N 3 der Hedwigstrasse.
NAMEN KATZENSTEIN, Frau Ottilie Natalie

Cäcalie Mathilde, geboren Coss, des
hiesigen Bürgers und Malers Louis Katzenstein Ehefrau.ORT UND ZEIT SEINER GEBURT

Cassel, am 1. April 1837 alt 33 Jahre 1 Monat 26 Tage.
TAG UND STUNDE DES TODES

der sieben und zwanzigste Mai, Nachmittags ein Uhr.Lungenschwindsucht.
ZEIT DES BEGRÄBNISSES

der 30. Mei, Vormittags 9½ Uhr.-

[28 mei 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
Waarschijnlijk 28 mei 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Half enkel velletje postpapier, aan éen kant
beschreven, en half enkel velletje postpapier aan weerskanten beschreven. (L.M.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
maar frankeer jy: blijkens deze woorden is de brief aan Tersteeg verstuurd in een
brief aan Tini.
Zend dit aan den heer Tersteeg. Dat wint me port uit; maar frankeer jy.
Waarde heer T. Ik zie daar dat ik planeten mannelyk heb gemaakt (zoo als ook
met uitzondering der onzydige woorden, alle levenlooze voorwerpen in 't levende
holl. indedaad zyn) maar om schoolmeesters geen pretext tot vitten te geven,
corrigeer svp. beschryvers in beschryfsters.Myn adres is eenvoudig
E. Douwes Dekker
Mainz
Men kent me zeer goed aan de post.
Maar... waag nooit een brief van eenig belang onäangeteekend. Ik ril als ik aan
de holl. post denk!
addio tav
DD
Dat ik u terstond deze kopy zend, is niet óm die f40, - maar ten gevolge van die
f 40.
Ik had Iets aan Ned beloofd, zonder dat er over honorarium gesproken was, en
gy hadt er regt op, zonder of met betaling. Dat zou aan
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U hebben gestaan. Ik kan bewyzen - als 't noodig ware - dat deze kopy gereed lag,
en dat ik op geld wachtte om te recommanderen. Ik schreef namelyk iemand: zend
me toch gauw wat ik hebben moet, want o.a. wacht er de verzending op van kopy
aan ‘Nederl.’ die ik sedert maanden schuldig ben. 't Ergste was, dat ik door verdriet
myn II niet kon afwerken. Ik deed sedert 4 dagen niets dan vloeken tot ik moe werd
en insliep, en daardoor bleef die arme II onäf liggen. Nu krygt ge ze spoedig, reken
er op voor uw nummer van Augustus. De I komt immers in July?
Ik moet altyd recomm. want men steelt myn brieven. Ik heb daarvan anecdotische
- en treurige - bewyzen. 't Schynt stelselmatig te geschieden. En in den Haag weet
men het, en werkt me tegen in 't nasporen!

[29 mei 1870
Brief van Multatuli aan Van der Ghinst]
29 mei 1870
Brief van Multatuli aan A. van der Ghinst. Enkel velletje postpapier, waarvan éen
bladzij beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.) Op de bewaard gebleven
te
enveloppe het adres: poste restante Monsieur Aug vander Ghinst professeur à
l'Athenée Bruges (Belgien), tweemaal de slechts ten dele leesbare poststempel:
MAINZ 30 (5) 70 2-4 N, en op de achterkant de aantekening: vervolg en slot morgen
Ik wil u niet vergeefs naar de post laten loopen.
Het is behoorlyk ontvangen: blijkens Multatuli's brief d.d. 30 mei betreft dit een
bedrag van 40 francs.
Mainz Zondag morgen
beste hartelyke vriend!
Myn vrouw zendt me uwen naar s Hage gezonden brief.
Voor ik dien nog gelezen heb, dit eene slechts. Het is behoorlyk ontvangen, en:
Zend niet meer.
Ik wil u niet vergeefs naar een brief p.r. laten vragen.
Morgen met gelyke post een tweede.
Gy hebt my eene grooten dienst gedaan. Zend echter niet meer. Ik kan my redden
en hoop voortaan altyd. Ik zal u die verandering verklaren.
Hartelyk gegroet.
Uw liefh.
Douwes Dekker
Morgen meer. Dit is in haast. Ik zal u tevens myn niet-antwoorden verklaren. Zend
volstrekt niet meer. Er is gelukkige verandering in myn toestand.
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[29 mei 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
29 mei 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Enkel velletje postpapier, waarvan alleen
blz. 1 beschreven; op blz. 4: Weledelen Heer Tersteeg ‘Nederland’. (L.M.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Links boven, in ander handschrift, de aantekening: eind Mei.
De brief was ingesloten in een brief aan Tine; zie Multatuli's brief aan Tersteeg
d.d. 1 juni.
die correcte beschryfsters: zie V.W. V, blz. 329.
Mainz Zondag morgen.
Waarde heer Tersteeg. Nu is de definitie der planeten nóg niet goed. Wees zoo
goed te doen drukken: zie pag. 3 ommezy.
die correcte beschryfsters der resultante van eigen traagheid en
oneindig-verschillende aantrekking aan alle zyden.
Nu is, geloof ik, de definitie zoo correct als de loop der planeten zelf. Och, wilt ge
me geen i j laten schryven voor y? Als ik in de kopy puntjes zet, is 't om den zetter
niet te doen denken dat het een g of j is.
Binnen een paar dagen komt II.
Vriendelyk gegroet
tt
DD

[30 mei 1870
Brief van Multatuli aan Van der Ghinst]
30 mei 1870
Brief van Multatuli aan A. van der Ghinst. Zes dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Het adres op de bewaard gebleven enveloppe is gelijk aan dat van 29 mei; het
poststempel is: MAINZ 30 5 70 8-12 N.
steen om 't hoofd ter ruste te leggen: toespeling op Matth. 8:20.
Kruissprook: zie V.W. II, blz. 106-114.
waar ik god zyn traagheid verwyt: Idee 361; zie V.W. II, blz. 323.
Een fainéante god: een niets-doende, dadenloze God.
Ik schryf daarover: zie V.W. IV, blz. 612-635.
een kruik inkt: zie V.W. I, blz. 49.
De kwestie zat dieper: Van Lennep wilde, als conservatief, niet meewerken om
dat gevaarlijke boek aan het schuim der natie in handen te geven; zie V.W. XIII, blz.
572.
het linzengeregt: toespeling op Genesis 25:33-34.
gouffre: afgrond, poel (fr.)
bambôche: uitspatting (fr.).
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En een paar blaadjes (katholieke): zie V.W. XIII, blz. 444, 452, 454 en 461.
d

gerec : gerecommandeerd, aangetekend.
cauchemar: nachtmerrie (fr.)
als ik iets geschreven heb: Idee 60; zie V.W. II, blz. 320.
Mainz 30 Mei 1870
Myn waarde hartelyke van der Ghinst,
Gister zond ik u een haastig briefje om te beletten dat gy te vergeefs zoudt vragen
aan de post. Ik weet by ondervinding hoe verdrietig dit is, en U een verdriet te
veroorzaken, zou ik misdaad vinden. Ik sloeg liever een ontrouw minister dood schoon ik ook dát niet goedkeuren zou.
Gy zelf kunt niet weten, hoeveel goed my uwe fr 40 hebben gedaan, meer dan,
in andere oogenblikken, het tiendubbele. Ik was in een crisis. Gewoonlyk verdeel
o

o

ik de zwarigheden in 1 2 & 3 soort. Welnu, ik ging gebukt onder alle drie dezer
soorten tegelyk en de derde soort (de zeer kleine) drukte my t meest. Ik vrees geen
tygers, maar wandluizen (vergeef 't platte woord) zyn me daarom gevaarlyk wyl ze
my de kracht benemen, den tyger onder de oogen te zien.
Zonder beeldspraak, en nu eens over geld sprekende waarop hier de zaak
aankomt, ik zie kans duizenden byeentebrengen (zeer letterlyk gemeend) ja tienen honderd-duizenden, mits ik niet worde geplaagd om fr 3, 5 of 20! Eene
waschvrouw die misschien my overmorgen zou komen manen, maakt me heden
reeds impotent. Dit is de letterlyke waarheid, en als ik dan gevangen ben in een
geheel web van wasvrouwen, ben ik niets, niets waard.
Een web, zeg ik. Ik zal eens één ding noemen. Eten, drinken &c, is me vry
d

onverschillig. De eenige behoefte van zoogen materielen aard, waarvan ik my dom genoeg, eenigzins afhankelyk heb gemaakt, is thee en een sigaar. Goed is dat
niet, maar wie zonder zonden is, &c. Om schoone kleederen en de meeste zaken,
ja byna alle zaken die anderen tot uitgaven verleiden, geef ik niets. En myn vermaak
is: denken.
Ik zou dus, wat dit betreft, weinig noodig hebben.
Maar - overal is balans - er zyn andere dingen waarin ik duurder ben, schoon ik
niet geloof daarom méér noodig te hebben, dan zy die wyn of bier lusten, en vermaak
najagen van anderen aard dan 't myne.
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Ik ben zenuwachtig. Die toestand verslimmert zich, als men my plaagt en ergert. Ik
moet vaak geld uitgeven, het klinkt vreemd, maar 't is de waarheid, om kalmte te
koopen. Ik ben hier in een logementje, dat ik verlaten zal zoodra ik kan, en mag
over 't geheel niet klagen, maar dit is zeker, dat niemand zulke hooge drinkgelden
geeft als ik. Het ondergeschikt personeel houdt my voor zeer mild. Ze weten niet,
dat ik by 't geven van fooien, daarby stilzwygend de conditie maak: ‘wees niet ruw
tegen my, laat me niet telang wachten als ik schel, indien ik u een brief geef voor
de post, bezorg dien dan terstond, maak geen rumoer voor myn deur, en antwoord
niet brutaal als ik verzoek dat natelaten.’
Aan dit alles heb ik, om te kunnen denken, d.i.: arbeiden, behoefte. Een boosaardig
kind zou my geheel kunnen vernietigen, en dat moet ik afkoopen!
Is dit geheel alleen zenuwzwakte? Is dit een gevolg van de herinnering, hoe eens
alles wat my omgaf, op m'n wenken vloog? Is 't ergernis, dat ik - omdat ik myn pligt
deed - zóó ben achteruitgezet, dat ik telkens ben overgeleverd aan zulke kleine
misères?
Dit alles laat ik daar. Ik verhaal slechts, schoon 't moeielyk valt alle commentaar
te vermyden. In de eerste plaats, vraag ik: is 't myne schuld? Heeft niet die
overgevoelige prikkelbaarheid der zenuwen 't zelfde regt op verpleging - négatief
slechts. Ik ben tevreden als ik maar niet geplaagd word! - als andere
ongesteldheden?
En nog iets, mag men 't my zoo zwaar aanrekenen dat ik op zekere wyze gesard
o

- ik spreek nu alleen van bezwaren n 3, de kleine! - onmagtig ben iets te doen,
indien ik, niet geplaagd, méér doe dan anderen?
Wat ik schreef, is weinig in vergelyk met myn denken. Maar wát ik dacht, is - naar
ik geloof - nóg minder in verhouding tot wat myne hersens hadden kunnen arbeiden,
indien ik sedert myn vertrek van Lebak, ware beschermd geworden tegen... de
wandluizen. Hoe weinig ik voortbragt, het zou veel, onbegrypelyk veel zyn, in de
oogen van iemand die weten kón hoe ik werken moest! 1000 maal riep ik uit, en
ook doelde ik er op in de Minnebrieven - die wáár zyn, t is eene fotografie van 14
dagen levens! - ‘Hoe gy Jezus, beklaagt u, geen steen te hebben om 't hoofd ter
ruste te leggen? Zie my eens, en erken dat myn toestand moeielyker is. My beukt
men t hoofd stuk, het hoofd dat myn werktuig is om iets voorttebrengen! En de
geheel
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andere eischen van onzen tyd! En myn gezin! En de wyze waarop tans Joden weten
te kruisigen!’
Ja, zie myne Kruissprook - en al wat er om en by staat... de Minnebrieven zyn
wáár. Dáárom begrypt men ze niet in Holland. Men is zóó gewoon aan gemaakte
boeken, dat men geen boek verstaat, dat geleefd en geleden is. Dat hebben
‘schryvers’ faiseurs, op hun geweten! En dit is ook de reden waarom ik zoo gedurig
protesteer tegen 't mooischryverschap. Ge zult daarvan overal sporen vinden. In 't
‘mooischryven’ is iets als valsheid, iets hoerigs dat me stuit.Maar ik wil voortgaan met het onderwerp van dezen brief: geldzaken. Maak u
gereed op 'n - betrekkelyk - bly einde. Ik geloof een kaap omgezeild te zyn.
Meen nu niet, door meer te willen begrypen dan ik zeg, dat de noodzakelykheid
om kalmte te koopen - t heeft er waarachtig veel van, of ik schatting betaal aan
Algerynsche zeeroovers! - groote uitgaven veroorzaakt. Neen, mét die behoefte
meegerekend, ben ik nog goedkooper te onderhouden dan anderen die vermaak
noodig hebben. Dit zou niet het geval zyn, ik zou duurder wezen dan anderen, dan
prinsen en bankiers, indien ik toegaf in myne aangeboren neiging om te helpen, om
de tooverfee te spelen of den reddenden oom uit Amerika. Van kinds-af had ik, tot
r

e

het zotte toe - ik erken dit - de neiging om M of Mad Voorzienigheid een lesje te
geven. (Zie 'n paar passages in Havelaar, en ook de aanhef van de Wouterhistorie,
waar ik god zyn traagheid verwyt. Steeds was ik jaloers op god, om zyn magt het
goede te doen, en ik nam hem kwalyk dat hy 't niet deed. (een klaar bewys dat hy
er niet is. Een fainéante god = géén god. En 't is goed, dat hy niet bestaat. Ik schryf
daarover in myne verhandeling over ‘Vrye Studie’ die bundel III myner Ideën opent.
Want die is ter perse, gelukkig! Straks meer daarvan, daar t in verband staat met
het onderwerp van dezen brief: geld. Reeds nu echter moet ik u zeggen, dat ik aan
de waarheid schuldig ben iets intetrekken, dat ik eenmaal schreef. Er staat in de
Ideën, dat ik liever een god had met rede begaafd, dan de domme, onvermydelyke,
tot keus onmagtige natuur. Dit is onjuist gezien. Ik zal in Vrye Studie verklaren
waarom?Ik zeide dan dat de lust om prins, god oom of fee te spelen, my niets meer kost.
Dit is waar, juist omdat ze my zoo véél kosten zou, áls ik daarin toegaf. Sedert ik
Lebak verliet, moest ik die tand wel uittrekken. De wortel zit er nog - en doet me
pyn! - maar opschieten kán ze

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

104
niet meer. Myn zwak op dat punt was namelyk zoo... buiten alle maat, dat ik juist
dóór het verregaande daarvan tegen de toepassing beschermd ben. Waar ik toch
niet met duizenden kan helpen - een bewys dat hoogmoed meer deel aan de zaak
heeft, dan goedhartigheid. Ik keur 't daarom ook af! - vervalt myn vermaak in 't
bystaan. Geen goud bezittende, houdt de schaamte 't koper in myn zak. Ik sta dus
daarin zeer ver onder U, met uwe nobele fr. 40. en - als bewys, hoe al wat goed is
in ééngrypt - de eenvoudige gemoedsburgerlyke wyze van doen, die uwe
handelswyze kenmerkt, valt te zamen met een beter effect dan menige hoogvlieger
in 't financiële - ik byvoorbeeld, in m'n ryker tyd - met honderden of duizenden in
andere omstandigheden zou bereikt hebben. Uwe hulp heeft me van een paar
wandluizen verlost!
Voor ik mag afstappen van de oorzaken die my uitgaven veroorzaken - let wel
dat ik ná alles wat ik nu zeide, niet duurder ben dan een ander - moet ik iets anders
noemen dat my wel indedaad op kosten jaagt: armoede zelf is duur! Wie niets of
weinig heeft, kan nooit het goedkoopste kiezen, hy moet nemen wat men hem gelieft
e

te geven, en betalen wat men eischt. Myn logement hier is, meen ik, 2 rang, en de
pryzen zyn, naar ik van anderen verneem, wat men gewoon is te noemen: billyk.
Billyk, ja voor 'n logement, dat wil zeggen: zeer hoog!
Wat ik hier geniet - allereenvoudigste zaken! - is zeker 4 maal duurder dan 't
wezen zou, indien het my op huishoudelyke wyze verschaft werd. De slotsom is dat
ik:
o
1 . slecht leef. (m'n thee is ondrinkbaar, en ik eet afval van de, anders goede, tafel
omdat ik niet kan mee eten te één ure wat hier de gewoonte is. Als ik zoo vroeg
eet, werk ik niet goed, en moet dus tevreden zyn met wat er te 4 of 5 uur is;
'tgeen me voor de zoogenaamde extra-bediening nog duurder wordt
aangerekend, dan de indedaad goede table d'hôte wezen zou.
2. meer betaal dan anderen.
3. boven en behalve 't wél betalen van veel geld, nog de smart heb, juist óm die
duurte, niet te kunnen betalen, en me gedurig in allerlei bogten moet wringen
om te mogen blyven waar ik zelf niet wezen wil.
4. dóór dit alles verhinderd word, datgene te doen, waardoor aan dien toestand
een einde zou gemaakt worden, d.i.: werken.
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(Op dit oogenblik is dit het geval niet. Ge ziet, ik schryf u, met inspanning
om wáár te zyn, en alzoo arbeidende aan wat my 't liefst is, een langen
brief. Voor acht dagen nog, zoudt ge niets dan een zeer haastig groetje
hebben ontvangen. Ik heb nu eenig loisir, en gebruik die o.a. voor U. Let
*
wel, dat het my, wat de taak aangaat die ik me opleg, geheel gelyk is of
ik een brief, of voor de pers schryf. Ik tracht in beide gevallen myne
indrukken zoo nauwkeurig mogelyk in woorden te brengen, en daar de
taal arm is in vergelyk met die indrukken, noem ik dat: arbeid. Deze brief
zy u een bewys dat ik, een oogenblik ademhalende ook voor de pers
werken kan en dus kans heb op geld.)-.
o

Die n 4 is nog niet uit. Ik sprak van zenuwachtigheid en plagend ongedierte. Ik
verzeker U, dat ik weken lang sidderde als ik iemand den trap hoorde opkomen. 't
Was me onmogelyk twee onderdeelen van 'n gedachte behoorlyk aan elkaêr te
knoopen. Zelfs sliep ik niet, of maar half - altyd vervolgd door onbetaalde rekeningen.
Armoede duur? Ja! Als iemand, die f10 van my te vorderen heeft, het weten kon
hoe groot de kans was dat ik hem f 100.- zou betalen, mits hy my gerust stelde over
die tien... ware er voor woekeraars goede zaken te maken! Maar dat weet het gros
der menschen niet!
Zoudt gy gelooven, dat ik - niet geplaagd, en onder nog een paar voorwaarden
waaraan tans niet kan voldaan worden - in staat ben meer dan tweeduizend gulden
in de maand te verdienen?
Dit moet u overdreven schynen, en daar ik niet wil doorgaan voor een windmaker,
voel ik, dit cyfer te moeten justificeren.
Vooraf dit: de Havelaar ‘waarvan de heer van Lennep uit welwillendheid de halve
opbrengst voor my heeft gereserveerd’ - let wel op de « »! - heeft me, hoe gesmoord
ook, en zonder volksuitgave! - duizenden opgebragt. Ik kan niet zeggen hoeveel,
maar nog altyd ontvang ik jaarlyks eene afrekening (met die: « »!) van ± f100.
(Ik had dat werk niet verkocht aan v L. Maar men bedriegt zich als men
meent dat hy iets van de opbrengst hebben wou. De kwestie zat dieper!
Bedenk overigens dat die duizenden over 10 jaren tyds loopen, en dat ik met myn
geheel gezin in 1860 van alles ontbloot was. Ook is me dat geld gedurig toegeworpen
om gaten te stoppen en nooit zóó dat er kwestie kon zyn van eene huishoudelyke
inrigting. Tevens was er

*

op wat kuisching en correctie na.
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altyd door die: « » de conditie by dat Mr. v. L (of nu zyne regtverkrygenden) met die
‘welwillendheid’ kon ophouden zoodra hy verkoos. De regtbank had hém den
eigendom van Havelaar toegewezen!
Maar als ik me nu ophoud met die verdrietige zaak, zou ik te vér afdwalen.)
Ik moet demonstreren hoe rijk ik zou kúnnen zyn als ik steeds kon arbeiden, en
bereken gy daarná, hoeveel ik lyden moest onder beletselen die my zoo arm hielden.
Ik heb geen 1/100 deel geproduceerd van wat ik vóór m'n 40 levensjaar opzamelde
in myn gemoed. In den Havelaar laat ik Stern aan Droogstoppel voorstellen: dien
Sjaalman ‘een kruik inkt en wat papier te zenden... Droogstoppel-Nederland heeft
wel gezorgd dat dit niet geschiedde! Van myne Ideën worden verkocht 2100
Exemplaren. Hiervan de helft terstond, en de andere helft écouleert in de 3, 4
volgende jaren. De uitgever Meyer (van hém heb ik deze opgave) liet eerst
driedubbele oplaag drukken (3 × 550 Exx) maar verhoogde later tot 4 dubbel. Een
bewys dat hy er voordeel in zag méér dan 1650 in ééns op de pers te leggen. Ik ga
nu voorby, wat hy onlangs bedongen heeft voor kopy regt van latere drukken. Zeker
is dát hy daarvoor iets heeft bekomen, want de uitgever Funke heeft geannonceerd
dat hy dit kopyregt had gekocht. Het moet dus ná de exploitatie van die 2100 Ex.
nog iets waard zyn geweest. Maar dit cyfer niet kennende, werp ik het weg, vooral
daar ik óók 't bedrag niet weet der tegelykertyd overgenomene onverkochte Exempl.
welker waarde evenwel courant moet geweest zyn, omdat men anders geen geld
geeft voor 't regt om ze nóg eens te drukken.
Het getal verkochte exx. dus stellende op 2100., ben ik beneden de waarheid,
mits ik daarvan aftrekke: present-exemplaren en premien aan boekhandelaars (7
voor 6 of zoo iets) ik weet niet hoeveel.
Maar eene andere beschouwing verhoogt weer dat getal. Zoodra ik - wandluizen!
- mynen arbeid staak, blyft het getal koopers stationair, of gaat zelfs achteruit. En
als ik met loisir, geregeld voortga, stygt het. Dit is een gewoon verschynsel, 'tgeen
elke uitgever u bevestigen zal. (Voor dien Funke is 't nu byv. een fortuintje, dat
Bundel III geannonceerd is. En dat Meyer 't kopyregt verkocht, was omdat hy in de
meening verkeerde dat ik niet meer schryven zou. Hy was juist de man die me
vertelde, dat een werk zoo steeg als de
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schryver voortging. Dit belet niet, dat hyzelf dikwyls oorzaak was dat ik niét kon
voortgaan! Maar die historie zou me weer te vér leiden. De moraal is weder: dat
armoed een dure ziekte is.)
Hoe dit zy, 't onbekende tegen elkaêr uitwissende, ben ik beneden de
vermoedelyke waarheid: dat er van myn werken 2000 Exempl. worden gesleten.
Nu de rekening! Elk blad van 16 pagina's kost minder dan 5 cents (vooral als de
oplage terstond 4 dubbel is, en er dus voor 2100 Ex. niet meer zetloon wordt betaald
dan voor een enkele oplage van 550.) Stel 5 cents.
Elk blad wordt verkocht (aan particulieren) voor 15 cents.
Winst 10 cents pr blad.
Zonder vermoeienis - mits niet geplaagd! - schryf ik byna één vel p. dag,
dooreengenomen. Ik weet niet in hoeveel tyd ik den Havelaar schreef, maar 't was
in minder dagen dan dat boek vellen bedraagt, en nog niet eens ongestoord.
Rekenende op hindernis, onwél zyn, &c durf ik aannemen, doorgaande ½ vel druks
p. dag te leveren:
½ × 10 × 2000 = 10000 cents = f100.Dat zou zyn: f3000. (gulden, geen francs) in de maand.
Daarvan trek ik af: ⅓ commissieloon aan boekverkoopers.
Blyft als gezegd is: f2000 in de maand!Ik was verpligt u die omslagtige berekening voorteleggen, omdat het cijfer zoo
r

zonderling klinkt by myn voortdurend geldgebrek. Toen ik Havelaar, M.B . Vry arbeid,
Ideën enz. schreef, wist ik dit niet. Ook was ik zelfs, toen ik begon het intezien,
meestal in een toestand die me noodzaakte genoegen te nemen met wat men geven
wou. 't Was altyd de historie met het linzengeregt van Jakob en Ezau. (Daarover
heb ik curieuse voorvallen meêtedeelen! Maar ik moet nu voortgaan met de
hoofdzaken.)
Dat aannemen van wat men wel beliefde te geven, omdat er altyd spoed was,
stond voornamelyk in verband met de behoeften van myn gezin, iets waarvan ik tot
nog toe niet gesproken heb.
Over 't geheel - ik herhaal dit, en zelfs 't misbruik maken van myn verlegenheid
door logementhouders &c meegerekend - zoude de betaling van f40 p. blad (zooveel
geeft men my gewoonlyk) nog ruim voldoende geweest zyn voor alle behoeften,
indien:
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1. die my geregeld waren betaald, naarmate van mynen arbeid.
2. ik eenmaal hadde kunnen geraken tot eene huishoudelyke inrigting.
3. ik dóór 1 & 2 loisir hadde gehad tot werken.
Maar dit alles was zoo niet! De historie van myn getob en gewurm in dit opzigt is
lang! Ik weet niet wáár te beginnen, om u te schetsen wat er verloren ging aan te
laat ontvangen loon, aan wachten, aan ergernis. De uitgever d'Ablaing (firma Meyer)
had zelf geen geld, en de uitgave zou voor ½ rekening zyn. Halve-rekening, in
boekverkoopersstyl, beduidt afrekenen over 1½ a 2 jaar. Ik leed gedurende 't
schryven van bundel I & II armoede! Myn gezin te Brussel leefde op crediet - dus:
weer veel duurder dan anders 't geval zou geweest zyn! - Myne vrouw moest, om
uittehouden, laten opschryven wat men verkoos, en acceptatien teekenen die men
haar voorlegde. - Ikzelf at dikwyls den ganschen dag niet, omdat ik geen cent had!
Het is voorgekomen dat ik - die malle behoefte aan sigaren! - mynen uitgever bidden
moest om 25 centen!
(Die periode was vreesselyk. En ik ga veel, ja byna alles voorby, want
het is pynlyk me te herinneren hoe ik, arbeidende, niet op den nuttigen
tyd werd betaald, en door ergernis dáárover zoo weinig arbeiden kon! Sla
de Ideën op, ge zult hier en daar puntjes vinden, aldus:
............................................
Dat beduidt: een maand impotentie door smart!Acceptaties! Natuurlyk. Myne beste zeer huishoudelyke vrouw zat gedurig in
tweestryd tussen de keus om te teekenen, of mét de kinderen op straat gezet te
worden. Zy bleef immer moedig. Ook in dit opzigt zyn de Minnebrieven volkomen
wáár. Dat boek, ik herhaal dit, is niets dan werkelyk doorleefde toestanden van hart,
geest en stoffelyke moeielykheden, op zeer eenvoudige wyze gearrangeerd. Vandaar
dan ook, dat myne verbittering den uitersten grens bereikte, tot aan krankzinnigheid
toe. Met ruwen moed portraiteerde ik, wat er omging in myn gemoed, en hieraan is
dan ook toeteschryven dat alles zoo bont dooréén staat: ik teekende wat ik in en
om my zag. Dit vergeef ik Holland nooit, dat ze dit boek niet begrepen hebben! De
M B. zyn 100 Havelaars waard! In geen taal bestaat een zóó opregt weergegeven
schildery van wat er in 14 dagen kan worden gedacht, geduld, gehoopt, geleden-
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Of alles ‘mooi’ is, zooals de hollanders zeggen? Dat scheelt me niet! Ik heb geen
mooiheid beloofd - nooit! Ik beloofde en beloof: waarheid, en wie háár niet ‘mooi’
vindt, ga elders ter markt. De M.B. zyn wáár, tot het impudente, tot het krankzinnige
toe - áls waarheid onkiesch en krankzinnig wezen kan. Er is ziele-anatomie in dat
boek, en ik gaf m'n eigen hart ter ontleding, en ik sneed zelf tot het mes ontviel aan
de sidderende hand en dat Hollandsche vee roept: niet mooi!O, ik ben daar bitter geworden! Ik was't niet toen ik aanving. Maar om 't niet te
worden, had ik niet van de MB. moeten spreken. - Enfin! Telkens acceptatien, en
als ik van tyd tot tyd Meyer kon opwekken geld te zoeken, en áls hy slaagde, viel
dat terstond in dien gouffre. Het slot van dát hoofdstuk myner lydensgeschiedenis
was, dat hy eindelyk juist tegen den dag - zeer toevallig! - dat er weder een paar
woekeracceptaties moesten betaald worden, geld had, en daarmeê my... noopte,
overhaalde of dwong, genoegen te nemen met eene finale afrekening tegen f40 per
vel instede van de ½ rekening... die iets meer zou bedragen hebben! Na aftrek van
't broksgewys gefourneerde, van gekochte boekwerken, - waaronder vele Exempl.
van myn eigen werk... ik moet erkennen dat hy my boekverkoopersprys berekende
- van kamerhuur (ik bewoonde eene mansarde in zyn huis!) &c&c bleef er
ternauwernood zooveel over, dat de toen vervallen acceptatie in Brussel kon betaald
worden. Ik vertrok, en raakte aan 't zwerven. Waarom en wat ik zocht, ga ik weer
voorby. Niet omdat het geheimen zyn, maar anders kom ik niet gereed. En ook die
historie met den uitgever Meyer is zeer onvolledig. Er is veel meer dan ik nu aanroer.
Maar zwyg over die zaak. Er zal een tyd komen dat ik er meer van verhaal, zoodra
ik me goed bewegen kan. Ik heb nu alleen over geldzaken te spreken.
Het getal episoden en verwikkelingen die me telkens beletten tot arbeid te komen,
is groot. En bovendien, myn leven is zeer gevuld. Dat zal men zien, als ik eenmaal
mémoires schryf. Wie lezen kan, moet het begrypen. Myn gemoed - hart, verbeelding,
geest, alles - neemt aandeel in veel wat anderen lauw laat. In zedelyken zin ben ik
een ‘viveur’. Zonder den minsten smaak in gewone uitspattingen, is't myn ziel die
bambôche maakt. Ook dit begrypen ze in Holland niet. Ze hebben de platheid te
meenen, dat ik een viveur ben in gewonen zin - of liever dat wenden zy voor, om 'n
pretext te heb-
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ben tot smaad of ignorantie. Dit laatste is nu de mode. Men doet of ik er niet ben,
en dit gaat zoover dat ik iets als dankbaarheid voelde voor een paar blaadjes
(katholieke) te s Bosch, die my nu en dan uitschelden. By vergelyking gesproken,
is dat nobel. De zoogenaamde liberale bladen, zelfs zy die geheele zinsneden van
my overnemen, noemen myn naam niet. Ik zag dat nog gister in een blad dat NB.
feuilleton van my plaatst.Geldgebrek en f 2000 smaands? Wat is natuurlyker dan dat ik, die sedert jaren
die anomalie inzag, trachtte daaraan een eind te maken. Zeer wel, maar toen beging
ik een fout, aan welker herstel ik nu bezig ben.
Als men op 'n verkeerden weg is, een eindelyk omkeert ryst altyd de vraag: waarom
keerde je niet vroeger om?
Ook na de afhankelykheid van Meyer, raakte ik in eene dergelyke verhouding
met 'n anderen uitgever, en zeker idee fixe waaraan ik te lang vasthield benam me
en beneemt me nog, de vryheid die ik noodig heb en veroveren wil.
Om namelyk voor eigen rekening uittegeven, en alzoo f2000 smaands te maken,
was noodig: geld om drukker en papierkooper te betalen. Dit moest, want de
uitgevers zorgden wel, dat men my geen crediet gaf. Ik rekende dat de benoodigde
som ± f3000, - zou bedragen. (Het voldoen van boeken gaat zeer traag, zoodat ik
lang moest betalen voor ik zelf iets ontving van de koopers) En ik zocht sedert drie,
vier jaar naar die f3000! Dát heeft me véél gekost, en 't is te bejammeren, dat ik
daaraan zooveel tyd besteedde. Ik had wel voor f6000 kunnen schryven, met de
moeite die ik nu aan 't opsporen van die f 3000 besteed heb. Maar dit wist ik niet
vooruit! En - telkens spiegelde men my de verlangde hulp voor oogen. Ik geloofde,
vertrouwde, wachtte, en altyd bedroog men my. Ja, bedriegen! Want de loop der
onderhandelingen was zóó eenzelvig, zoo gelyksoortig, dat het onmogelyk was,
daarin niet eene taktiek te herkennen. Dat wil zeggen: nu, après-coup! Hadde ik dát
terstond ingezien, het zou niet gebeurd zyn. Maar zoo gaat het immers altyd? Overal
- ook te Antwerpen - vond ik ‘vrienden’ die dát, dát en dát doen zouden, en - niets
deden. Ik maak expresselyk een uitzondering voor sommige individuen onder die
‘vrienden’. Daar zyn als byv. de gulle eerlyke opregte de Geyter, lieve menschen
onder, die er geen schuld aan hebben dat anderen hen - als my - bedrogen met
valsche geestdrift.
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In Friesland, waar ik de voorlaatste winter voordragten hield, was de vloed van
‘vrienden’ zóó groot, en zóó stellig zeker was de belofte van hulp, dat ik voor de
e

100 maal aan myne vrouw schreef: we zyn gered. Ze zullen my helpen om voor
eigen rekening te schryven - en dan kunnen wy alles afdoen, &c.
Daar in Friesland heeft een ‘liberaal’ kamerlid, vreezende dat ik by de aanstaande
verkiezingen zyne plaats zou innemen - en daar was kans op! - de geestdrift
gesmoord. Hy heeft daar de gewone Hollandsche taktiek gebruikt - fyn is ze niét,
maar 't gelukt! - dien provincieleden te zeggen: ‘Ja hy schryft wel mooi, maar geloof
me, hy is een slechte kerel. Gylieden weet dat zoo niet, maar ik die dagelyks omga
met groote Heeren in den Haag, ik verzeker u dat!’ Probatum est.
Ik moet hierby voegen, dat ik by en onder dat vruchteloos zoeken naar geld,
tevens altyd bezig was met de uitgave der Duitsche vertaling van den Max. Dat
moet geschieden. Ik heb 't aan Holland gezegd, en zal woord houden, gelijk in alles
wat op de laatste bladzy van dat boek staat. Die uitgave gaf aanleiding tot tweërlei
beslommering, ná de moeite van 't vertalen zelf, dat door eene dame onder mijn
toezigt geschied is.
Ik had, daar er met correspondentie in zoo'n zaak niets te bereiken valt, telkens
noodig in Duitschland te wezen, en heb dááraan menigen gulden besteed, dien ik
indedaad voor andere zaken noodig had, maar 't moest en moet nóg!
Dat gaf telkens onkosten, te erger als ik - gelyk nu 't geval is - ergens vast vries.
Het geld dat strekken kon voor 8 dagen, is niet genoeg voor 9, en die negende dag
kan my weken en maanden ophouden. Zoo iets is me wel 100 maal voorgekomen.
Zoo raakte ik vast te Visé by Luik - vóór den Havelaar - waar ik gedreigd werd met
vrouw, kinderen en eene javaansche kindermeid - door maréchausseés als
vagabonden over de grenzen te worden gezet! (Dat was ook eene curieuze historie,
die ik eens beschryven zal!) Zóó vroor ik vast in Brussel, ná den Havelaar, wachtende
op de verschyning van 't beroep op de natie, waarmee Prof. Veth my geleurreerd
had. Zóó bleef myn gezin daar gebonden, nadat ik, toen ik 8 maanden op de
vervulling van die belofte gehoopt had, eindelyk zelf naar Holland ging, waar ik
eveneens gevangen werd in de strikken van geldgebrek! (Dat is de periode der
Minnebrieven). En zoo is 't vaak gegaan, byna altyd. Altyd
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wachtte ik op iets dat niet geschiedde, en intusschen was ik geheel of half onmagtig.
Maar 't plaatsen der duitsche vertaling van Havelaar, had nóg een doel. Het boek
was in de Engelsche reviews zeer, zeer geprezen. Dat de Holl. mooivindery die
slechts duurde zoolang men meende dat ik een hulp wou zyn van wat zy liberalisme
noemen - uwe cléricalen zyn er prachtig by! - in Duitschland niets gold, begreep ik.
Bovendien, zy lezen hier geen Hollandsch, en minachten onze letterkunde met
verwaten domheid. Maar... ik meende dat een in Engeland zoo hooggeprezen werk
hier ook opgang maken zou, en hoopte dus voor die vertaling geld te krygen dat
my te stade komen zou by die behoefte aan die fatale f3000. Ook die hoop - nóg is
ze gegrond, zoodra ik my behoorlyk kan bewegen en niet uit nood van 't oogenblik
my behoef te onderwerpen aan woeker - ook die hoop is tot nog toe teleurgesteld.
Ik weet dat de Duitsche M.H duizende thalers zal opbrengen, en verkies dus niet
toetegeven in de pretentie van een dommen uitgever, die voorgeeft my een dienst
te doen door het voor niets op zich te nemen. 't Spreekt vanzelf dat ik die vertaling
voor niets geven zou, ja zelfs geld toe, indien ik niet om in Holland vry te worden,
geld noodig had, want de politieke menschlievende strekking blyft hoofdzaak.
Nu moet ik wat teruggaan.
Eenigen tyd na bundel II der Ideën, en dus na die onverwachte zoogenaamde
afrekening met Meyer, moest ik - om den Havelaar alweder, en nog om andere
*
zaken die ik nu voorbyga - naar Duitschland. Daartoe geld behoevende vraagde ik
aan Meyer. Hy had niet. Daarop eenen ander, die terstond gereed was, en zoowel
my als myner vrouw zond wat ik vraagde. De voorwaarde was: Schryven voor f40
per vel. Ik schreef - na eenig heen en weer zwerven, te Keulen, ‘Een en ander over
Pruisen & Nederland.’ en wenschte niets liever dan voorttegaan om die schuld
aftedoen, schoon ik in dien tyd beslommeringen had van velerlei aard. Ik zal er iets
van noemen, en zoo kort als de zaak toelaat. (Bedenk steeds dat ik veel oversla,
anders wordt de brief een boekdeel.)
Vóór de aftreding van 't vorig - conservatief - ministerie, (conserva-

*

Ook, maar niet alleen, omdat ik niet in de gevangenis wilde. Ik had drie heeren geslagen die
een arme niet onverdienstelyke artiste bespotten omdat zy niet ‘mooi’ was. Daarvoor was ik
- ten regte - veroordeeld.
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tief is in Holland niet: katholiek, maar: behoudend op staatkundig en vooral koloniaal
gebied) vóór die aftreding, was Nederland in gisting. Men begon intezien dat de
liberalen niet liberaal waren, maar met het conservatief ministerie was men ook
ontevreden.
Ik kwam in briefwisseling met een hooggeplaatst persoon die eigenlyk tot de oude
conservatieve party behoorde, maar nu misselyk was - nagenoeg als ik - én van
liberalen en van conservativen.
Ik stelde hem radicale middelen voor. Weder ontbinding der Kamers - ééns was
't al geschied, maar met ons bedorven en bedervend kiesstelsel had men
afgevaardigden van 't zelfde allooi in de plaats gekregen - beroep op het volk dóór
den koning, nieuwe verkiezingen regtstreeks en algemeen. (De toon van mynen
raad was als de laatste paginas van dat ‘Een en Ander’ dus nogäl forsch! En zie,
die behoudende oude heer en ik ontmoetten elkander in één punt (ook over
Koloniën): spoedig herstel, intrekking van al de quasi-verbeteringen die ná Havelaar
daar ginds zyn ingevoerd. (Huichelary! Er is niets verbeterd, Integendeel!)
In dien tyd raakten er vele brieven van en aan my verloren, ook van en aan den
uitgever van Helden, ook van en aan myne vrouw, die te Amsterdam na haar vertrek
uit Brussel vruchteloos een dak had gezocht, en nu in Italie was. Hoe en waarom
moet ik weer voorbygaan.
Genoeg, later is my gebleken dat er veel brieven niet teregt kwamen. Maar dat
wist ik niet voor 't te laat was!
Eindelyk zoude ik in Holland komen, ik zoude het beroep op 't volk schryven,
Havelaar zou hersteld - in alle opzigten - &c &c &c
Die Gevangenis waartoe ik veroordeeld was, werd opgeheven. - En, schreef ik:
‘als ge nu wilt dat ik spoedig kom, zend me dan - een paar honderd gulden, die ik
hier noodig heb.’ (Die hooggeplaatste persoon had me dat nameyk aangeboden)
Dat was eene kleinigheid by de schadeloosstelling (duizenden) die aan Havelaar
zouden worden uitbetaald.
Dat was in Novr 66.
Ik kreeg geen antwoord. 14 dagen ongeveer daarna schreef ik weer. Geen
antwoord! Die beide brieven schynen verloren te zyn (gestolen). Tegen half Decr
schreef ik weer, of iets later, en geen antwoord! Die brief was toch wel aangekomen.
Maar de daarop door dien betrokkene zelf in de bus gedane f 200, -, zyn nooit
ontvangen! In

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

114
diezelfde week zyn er nog drie andere brieven zoek geraakt, maar dat wist ik toen
o

o

niet. Dit had ten gevolge dat ik 1 Keulen niet op z'n tyd verlaten kon, en 2 dat ik
op koelen voet raakte met dien ouden heer. Zyn toon namelyk over 't niet-ontvangen
van dien brief, beviel me niet, en ik zei hem dat ik daarmeê niet gediend was.
d

Dat de brief niet gerec was, geschiedde omdat men in den Haag niet mogt weten
ie

dat hy met my in correspond stond. Ook ontdekten wy eerst het gevaarlyke van
de post, toen 't te laat was.
In en door diezelfde periode van brievendiefstal kwam er een breuk tusschen den
uitgever van Helden en my. Telkens kreeg of ik of hy geen antwoord.
De conditie was, dat hy - altyd f40, - per vel betalende, my f20, - zou zenden, en
de rest afschryven op schuld. Maar wát ik hem schreef of zond, ik kreeg geen
antwoord! Dit is me thans nog niet opgehelderd. Eens reisde ik expres naar
Amsterdam om hem te spreken te krygen, maar hy was niet te huis. Ik wachtte, hy
kwam niet. Kortöm eene zonderlinge verwarring, en ik geloof niet dat het wegraken
van brieven daarvan alleen de oorzaak is. Maar wat dan? Dit weet ik niet. De uitgever
is jong. Men verhaalde my dat het hem niet goed ging. Ik dacht dat hy in
geldverlegenheid zynde, niet voldoen kon aan de afspraak, en zich schaamde dat
te zeggen. Ook andere gissingen hielden my bezig. Het ergste was dat ik moeielyk
by een ander kon gaan, dan immers had ik terstond ten antwoord gekregen: doe
eerst uw schuld by v. Helden af.
Toch moest het! En ik kreeg duidelyke bewyzen dat er - buiten v Helden zelf,
denk ik - een complot bestond om my 't schryven te beletten. Voor 5 weken - hier
in nood zittende - schreef ik aan de redactie van het Noorden: of zy feuilleton konden
gebruiken? Met ommegaande ontving ik antwoord: ja, goed. De conditie is 180
regels in de week à f20, - en by overdruk, nog eens f20, -. (Dat is zeer veel!) Met
vreugd begon ik terstond, en was verwonderd, na zulk hupsch accueil, een brief te
ontvangen, kort gezegd inhoudende dat men hun was komen vertellen... 't oude:
‘dat ik zoo'n bizonder slecht mensch was’ Dit geschiedt overal, waar ik een voet zet.
Zoo is Neerlands antwoord op den Max Havelaar! De oorzaak dat de hoofdredactie
van 't Noorden die fraaiigheid niet vroeger wist, kan daarin gelegen hebben dát ze
eerst onlangs uit het afgelegen Groningen naar Amsterdam is overgeplaatst, en
nog niet op de hoogte - of laagte - van den stryd, dien men tegen my voert.
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Niet terstond, maar na eenig nadenken, kwam my in den zin dat misschien die
schuld aan v. Helden oorzaak was van dien ruwen aanval. En ik schreef hém.
Natuurlyk verweet ik hem z'n eeuwig zwygen (dat me nu nog een raadsel is!) en
vraagde of 't billyk was, dat ik altyd moest gekromd blyven onder die schuld, die hy
me belette aftedoen, omdat hy zich als dood aanstelde? En zie, voor 10, 12 dagen
antwoordt hy my (zonder dat zwygen optehelderen) dat hy weer op de oude
voorwaarde voor my wil uitgeven. Alzoo is bundel III der Ideen nu begonnen, en
reeds aangekondigd.
Tegelykertyd kreeg ik van een Tydschrift een verzoek om een ‘Iets’. (Het is reeds
verzonden. ‘Iets over zeker soort van Liberalismus’. Het zal geplaatst worden in de
s

maandnummers Juli en Aug van de ‘Nederland’.)Dus mag ik eindelyk weer werken! Ik sprak zoo even van een fout die ik beging.
In plaats van ná Meyer te zoeken naar die f3000 om uittegeven voor eigen rekening,
had ik maar terstond voor f40 per blad zooveel moeten trachten te leveren, dat ik
dáárdoor die f3000 had byeengekregen. Maar - ik wist niet vooruit, dat ieder die my
dat geld beloofde, geen woord houden zou! Daarmeê zyn jaren voorbygegaan.
En toen v. Helden niet antwoordde, had ik me niet zoolang moeten gebonden
achten door die schuld. Wél om ze aftedoen met geld, maar niet om daarvoor te
schryven, daar hy me door z'n onverklaarbaar zwygen het voortgaan onmogelyk
maakte. Maar ik dacht telkens te slagen in 't andere, en dan ware die zaak eene
kleinigheid geweest. Het is nu te hopen, dat ik eenigen tyd zal kunnen arbeiden. En
v. Helden én de Nederland hebben my voor 't gezondene reeds gedeeltelyk
o

gehonoreerd, ter verwydering der bezwaren n 3.
Uwe fr 40 strekten daartoe óók! En daarom waren ze zoo nuttig. Ik had namelyk
niet eens geld voor briefport en dergelyke.
t Spreekt vanzelf, dat ik u die som zoo spoedig mogelyk zal teruggeven. Maar ik
ben nog zoover niet.
o

Nu liggen aan de beurt: bezwaren n 2. d.i. dit logement, en vele rekeningen thuis
in den Haag (huishuur, slachter, bakker &c)te huis in den Haag. Na zich drie jaren te Milaan te hebben staande gehouden ik kon maar zelden iets zenden - met de beide kinderen, had ik eindelyk myne vrouw
geschreven: ‘Kom terug wy hebben een huis, en er kan nu voortaan voor alles
worden gezorgd. De jonge
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(of niet meer jonge) dame die den Havelaar vertaald had, bood my uit eene kleine
erfenis van hare grootouders aan, een huis te huren en door meubels bewoonbaar
te maken. Ik sloeg dit af, omdat ik niet voor eigen rekening schryvende, en niets
kunnende uitrigten met van Helden, geen kans zag myn gezin te onderhouden. In
Italie verdiende myne vrouw heel sober 't noodige, door les te geven in 't Engelsch.
Ik mogt hen niet laten komen zonder eenige zekerheid dat ik voor alles zorgen kon.
Dit viel in den tyd dat ik voorlezingen hield in Friesland. Ik verhaalde het. En de
‘vrienden’ beloofden my het noodige. Ik bespaarde van myn voordragten 't reisgeld
van Italie naar Holland. Die jonge dame huurde het huis, meubelde het, - myne
vrouw en kinderen kwamen - en toen ik aandrong op vervulling der beloften, paaide
men my met uitvlugten. Er is niets van de zaak gekomen!
Myn zoontje dat te Milaan goed studeerde in chemie, botanie, anatomie mechanica
&c (in Italie is 't meeste onderwys kosteloos! Dat lykt er in Holland niets naar!) is nu
sedert ruim een jaar van alles verstoken. Want ik heb nog geen geld kunnen vinden,
om hem op een college of lycee te doen. Myn dochtertje even zoo! Is dat niet bitter?Toen ik na de toestemming van v. Helden terstond naar den Haag schreef om
zeker pakket, sloot myne vrouw in haast een slordig briefje in. Ik zend het hierby.
Ge leest daar o.a. ‘hoe heerlyk van van H.’ Maak uit dat woord ‘heerlyk’ eens op
hoe wy met die zaak getobt hadden. t was een cauchemar! En let eens op de f10,
- waardoor zy nu 't gevraagd pakket frankeren kon - dus vroeger niet! Het briefje is
zeer in haast, dat ziet ge wel.
Wat zy onderaan van Havelaar zegt, is antwoord op een berigt dat dit boek in 't
Spaansch wordt vertaald. Ik verneem dat het nog dit jaar het licht zal zien. Het wordt
vertaald te Buenos-Ayres, door denzelfden die de engelsche vertaling heeft bezorgd,
baron Nahuys een der edelste en tevens der zonderlingste wezens die ik ooit leerde
kennen. Hy is dood voor alle genot, voor alle hoop, voor alles - behalve voor my,
en dat was zoo, zes, acht jaar voor hy me gezien had! Overigens - of daardóór
misschien - bemoeit hy zich met niets. Hy kende geen Engelsch, en ging naar
Engeland om 't te leeren. Spaansch leert hy nu te Buenos Ayres.En nu uwe voorstellen over de soort myner schryvery. 't Is me
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onmogelyk iets te maken of uittewerken, wat me van buiten af is ingegeven, ja zelfs
vaak wat ik my zelf opdraag.
Maar de fout ligt niet in gebrek aan onderwerpen of stof! Die is altyd in voorraad,
als myne stemming en omgeving my slechts toelaten myne gedachten uittewerken.
Ik hoop nu daarin te slagen. Ik zal trachten de sarrende plagery die nog altyd bestaat,
al ware 't alleen de ergernis van zoo'n opschryvend Logement, te trotseren, en
voorttegaan. Dat feuilleton in 't Noorden is een groot relief. Dat geld wordt naar huis
gezonden in den Haag. Al kunnen ze er geen groote rekeningen mee betalen, het
doet leven. En intussen zal ik proberen my hier vry te werken.
Hoeveel mislukte pogingen ik daartoe reeds deed, is niet te zeggen! 't Schynt dat
er weêr veel brieven verloren gingen, want dikwyls kreeg ik geen antwoord! En
intusschen liep de rekening op!‘Als ik iets geschreven heb, is m'n hoofdindruk: Over die zaak zou veel te zeggen
wezen!’ Dit geldt ook dezen brief. Ik vermeed zooveel mogelyk alles wat niet
regtstreeks geldzaak was, omdat ik anders teveel zou meêtedeelen hebben, als
oorzaken van myne moeielykheden. De stryd dien ik aanving by 't verlaten van
Lebak, is zwaarder dan iemand weten kan, en zeer gecompliceerd.
o

En toch hoop ik te zegevieren! Eerst bezwaren n 3, dan 2, dan 1. - (grootere
schulden van vroeger tyd) en dan de hoofdzaak: het slot van Havelaar, en 't slot
der Minnebrieven. Ik weet wat ik zal te doen hebben als 't me eindelyk gelukt my
opteheffen uit den modder waarin Holland den stryd overbrengt, en waarin men
tracht my te smorenIk meende aan Uwe lieve, hartelyke trouw zooveel uitlegging schuldig te zyn.
Vergeef me als ik te uitvoerig was, maar ik wilde u toonen dat ik gevoel heb voor
uwen goeden wil. Denk echter niet dat ik alles zeide, o neen! Myn leven is zeer vól.
Ik moest me telkens inhouden, om niet nog meer aftedwalen.
En... en... wat ik heden deed, doe ik nooit meer. Ik schryf nooit meer zoo'n langen
brief! Ik vond u dien schuldig te zyn - maar zal me voortaan sparen tot het arbeiden
voor den eenigen practischen hefboom, die de wereld schynt in beweging te kunnen
brengen, voor geld! Havelaar was naïf, hy meende dat regt voldoende was! Neen,
geld, geld, en nog eens geld moet er zyn. Welnu, ik zal proberen. Ik heb duizenden
noodig voor achterstand, méér nog voor de toekomst... ik zal trachten!
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En nu nóg eens bedankt en zeer vriendelyk gegroet. Wilt ge my schryven gaarne,
maar ik zal voortaan zeer kort zyn.
Adieu, adieu.
t.a.v.
Douwes Dekker
Myn adres is eenvoudig
à Mayence. De post kent my.
Wilt ge my dat briefje van myne vrouw terugzenden? Ik kon 't noodig hebben om
te bewyzen dat hy, v. H., en niet ik oorzaak der vertraging was.Toch heb ik nota van Uwe voorstellen genomen, ook over den invloed der kometen.

[mei 1870
Tine, Edu en Nonni verlaten Den Haag]
Eind mei 1870
Tine, Edu en Nonni verlaten Den Haag en gaan opnieuw naar Italië. De precieze
datum van dit vertrek kon, ook bij navraag te Rotterdam over een bootverbinding
Rotterdam-Mannheim, niet worden vastgesteld.

[Bijlage
Mededelingen van A. Douwes Dekker-Post v. L.]
Bijlage
Mededelingen van A. Douwes Dekker-Post van Leggeloo inzake het vertrek van
Tine en de kinderen uit Den Haag.
In De waarheid over Multatuli en zijn gezin ('s-Gravenhage 1939) vertelt Edu's
weduwe op blz. 255 over een heftige ruzie tussen Multatuli en zijn zoon, waarbij
deze laatste zijn vader tegen de grond wierp.
Er zijn t.a.v. de mededelingen over de daarop volgende gebeurtenissen enkele
problemen:
1. blijkens de brieven aan Stéphanie had Tine al op 18 februari reisgeld ontvangen;
waarom er dan reisgeld bij Hotz werd geleend, is niet duidelijk;
2. blijkens de dokumenten ging Multatuli begin april naar Duitsland; Tine's vertrek
vond niet onmiddellijk daarna plaats, zoals op blz. 258 wordt gezegd, maar acht
weken later;
3. er is geen bewijs dat Multatuli en Mimi naar ‘een speelbank’ zijn gereisd, al is
het niet ondenkbaar; dat hij vrij kort daarna aan zijn Millioenen-studiën begon, vormt
natuurlijk geen bewijs;
4. uit de bewaard gebleven dokumenten blijkt dat er tot het laatst van mei
correspondentie tussen Multatuli en Tine is geweest, zelfs dat de correspondentie
van hem met de redacteur van ‘Nederland’ Tersteeg deels via haar ging;
5. dat Multatuli op 1 juni een brief van Tine ontving, staat in zijn brief aan Mimi
d.d. 2 juni; maar déze brief bevatte blijkbaar geen toespeling op een
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voorgenomen vertrek. Mimi berichtte hem dat zij het huis leeg had aangetroffen;
van haar wist hij dat Tine op reis naar Italië langs Mainz was gekomen. Maar
overigens is de stemming in de eerste week van juni even opgewekt als in de brief
aan Van der Ghinst d.d. 30 mei. De brief van 1 juni is dus niet de brief geweest die
hem zo ‘knakte’;
6. uit de verdere dokumentatie blijkt dat Multatuli's stemming op 8 juni volstrekt
was veranderd. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat hem intussen een
beslissende brief van Tine had bereikt. Maar iedere zekerheid dienaangaande
ontbreekt, zo lang er geen enkele brief van haar hand uit deze dagen is
teruggevonden.
blz. 258: Multatuli's zoon wist na die vreeselijke scène, dat hij zijn moeder en zijn
zusje uit die hel, zooals dat leven altijd in hun herinnering is blijven voortbestaan,
moest bevrijden en is den volgenden dag naar den heer Hotz gegaan om alles te
vertellen. Deze begreep en had vertrouwen in den jongen; hij gaf hem f250 voor de
terugreis naar Italië, evenwel op voorwaarde, het aan niemand te vertellen, ook niet
aan zijn moeder.
Zoo heeft de 16-jarige jongen maandenlang met dat geld van Hotz op zijn bloote
lichaam rondgeloopen, met spanning wachtende op het oogenblik waarop zijn vader
weer een som zou ontvangen, groot genoeg om daarmee met zijn maîtresse weer
aan een speelbank zijn geluk te gaan beproeven.
De heele reis bereidde hij in stilte voor, en toen eindelijk die zoo vurig gewenschte
dag aanbrak, en die twee waren vertrokken naar Homburg, vertelde hij zijn moeder,
dat zij konden gaan.
Zij hebben alle drie gehuild van geluk en in alle haast werd het beetje, dat zij mee
konden nemen, bij elkaar gezocht. Een wrakke kist moest maar met een touw worden
dichtgebonden, want tijd om een nieuwe te koopen, durfden ze er niet afnemen. Ze
hadden n.m.l. groote angst dat de vader nog zou terugkomen, want hij had ‘het
systeem’ vergeten mee te nemen; hij had het op tafel laten liggen. Maar alles ging
gelukkig goed.
Zij vertrokken naar Rotterdam om daar met de boot naar Mannheim verder te
reizen, daar dit de goedkoopste route was.
blz. 259: De boot naar Mannheim lag een nacht stil in Mainz en toen wilde de moeder
haar man nog groeten, maar haar zoon heeft haar
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dat belet uit angst, dat zij weer onder hypnose van zijn vader zou komen, en sloot
daarom de cabine af, waarvoor zij hem later herhaaldelijk haar dankbaarheid toonde.

blz. 260: Multatuli ontving in Mainz van zijn vrouw het bericht van haar vertrek naar
Italië. Zij schreef hem, dat ze letterlijk wegens den honger, dien de kinderen leden,
was vertrokken.
blz. 261: Den 1en Juni '70 ontving hij den brief, die hem z.g.n. zoo ‘knakte’, en zond
hem nog denzelfden dag plus twee van hemzelf aan Mej. Schepel.

[1 juni 1870
Nonni wordt dertien jaar]
1 juni 1870
Nonni wordt dertien jaar.

[1 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
1 juni 1870 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 121, onder het kopje divers (M.M.) Deze
bladzijde met zeer korte aantekeningen bevat twaalf verschillende gedeelten; deze
lopen van 1 juni tot 24 juli 1870; op de keerzijde, blz. 122, staan aantekeningen uit
december '70 en januari '71.
Gezien het belang van de samenhang en het risico van verbrokkeling is hieronder
de reeks van 1 t/m 8 juni afgedrukt.
verm. fft: vermoedelijk Frankfort. Zie de brief van Multatuli aan Mimi d.d. 2 juni
1870; Multatuli's schulden in Frankfort dateerden uit de maanden maart-juni 1866.
Zuur: de eigenaar van hotel De Toelast in Den Haag.

Divers
r

M le professeur G. Omboni
rue Torresin 2334
Padoue
1 Juni

door E gemaand verm. ff

2 Juni

berigt van M.: E & kind. vertrokken

3 Juni

Bevestiging ff .

4 Juni

berigt Marie: vertrek M.

5 Juni

Kellner ff .

8 Juni

Aug van der Ghinst

t

t

t

professeur à l'Athenée
à Bruges
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[1 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
1 juni 1870 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 55. (M.M.)
Deze aantekeningen betreffen Multatuli's medewerking aan het maandblad
Nederland. Op grond van hun kortheid en hun geringe aantal zijn ze hier gezamenlijk
opgenomen. De rest van blz. 55 is blanco.
Nederland
divagatien over Liberalispresent Ex. v.d. Ghinstgebrek aan talent: oppositie
1 Juni

Tersteeg niet of graag

2 Juni

tweede bezending kopy

5 Juni

Verzoek te antwoorden

7 Juni

Noot havelaar, proef duplo.

9 Juni

Kopy II. Hoeveel kopy kan Nederland
gebruiken. En hoeveel ge reeds hebt?
Er is toch plaats voor IV & V.

11 Juni

Kopy III niet of graag. Zal II zenden. Geen
schade voor my (uitgevers)

17 Vrydag.

Correctie Hoofdstuk I Kruisband adres:
Loman Kirbergen & v. Kesteren

[1 juni 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
1 juni 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en geheel beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
eene vrindin die haar bezoeken kwam: Mimi.
Mainz 1 Juni 1870
Geachte heer Tersteeg.
Ik zond u den 27 Mei in een aangeteekend pakket, kopy.
Daarna in twee briefjes eenige correctie.
't Eerste was over de post. Ik gis dat ge dat ontv. hebt.
Het tweede echter, zal u, schoon reeds voor 3 dagen verzonden, eerst later
geworden.
Het was nam. ingesloten in een brief aan myne vrouw, een brief die, naar ik zoo
even verneem op de tafel is gevonden door eene vrindin die haar bezoeken kwam,
en niet te huis vond, en - nergens!
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Uit wanhoop voor het mislukken myner pogingen - gy kent ze! - blykt of schynt zy
den Haag te hebben verlaten. Ik denk, naar Italie, waar ze, les gevende in 't Engelsch,
de kinderen in leven meent te kunnen houden.
Maar ik weet dit niet! Want een brief áán my, die de meid zegt, na haar vertrek
op de post te hebben gedaan, heb ik niét ontvangen. Men steelt veel brieven van
my in Holland.
Ik schryf nu aan die vriendin, den brief te openen, en aan U te zenden wat aan
U geadresseerd is.Nog eens, ik heb u over myne kopy nog iets te schryven, maar ik doe dit niet,
voor ik berigt heb. 't Kon zyn dat myn proza u of den heer Loman, niet beviel, en
daarmee kan ik me niet inlaten. In dat geval zal ik u binnen 5, 6, dagen een wisseltje
geven voor de zoo vriendelyk voorgeschoten f 40, -, en de zaak is uit.
Ik schryf wat my schikt, maar gy, op Uw standpunt dat ik niet beoordeel, kunt
verpligtingen hebben aangaande ‘Nederland’ & Uw Publiek, die u beletten uwe zaak
te huwen aan myn stryd met de wereld. Is dit misschien zoo? Schryf 't dan ronduit.
Ik stel m'n arbeid hoog genoeg om geen lust te voelen, tot opdringen.
Voor ik U dus óf meer kopy zend - die gereed is - óf meer schryf, wacht ik berigt.
Myne vrouw zal - als altyd - haar pligt gedaan hebben. Ik gis dat eene vriendin te
Padua, haar reisgeld heeft gezonden, maar ik weet niets! In doodelyke angst zie ik
tyding te gemoet. Ik denk, dat ze my niet heeft willen prevenieren, om my 't moeielyke
der décisie te besparen, Dat is meer gebeurd! Zes weken achtereen deed ik al t
mogelyke om die ramp te voorkomen!
Met achting UEdwDien
Douwes Dekker

[2 juni 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
2 juni 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Mainz 2 Juni 1870
Geachte heer Tersteeg!
Gister schreef ik u dat ik niet zoude voortgaan met zenden of schryven voor ik
iets van u vernam.
In afwyking van dat plan word ik overstelpt door allerlei treurige
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zaken die my dwingen u hierby copy te zenden van II (schoon II daarmeê niet uit is,
maar 't slot van dat hoofdstuk volgt morgen. Daar ik nu niets van U vernomen heb
en dus in 't blinde tast, niet wetende hoe ik met u sta - een gevolg van dat zonderling
zwygen - ben ik genoodzaakt u by 't aanbieden dezer kopy het volgend alternatief
voorstel te doen.
Ingeval myne kopy u niet aanstaat wees dan zoo goed die te doen geworden,
met de vorige aan den heer van Helden die dan de voorgeschoten f 40 zal
restitueren.Mogt ge er echter wél mee gediend zyn, zend me dan met ommegaande, want
de spoed (voor my hier, en voor myne vrouw op haar weg naar Italie) is vreesselyk,
zooveel als gy de kopy taxeert, en zelfs zoo mogelyk een paar vel meer die ik u dan
binnen een week zal doen geworden.
De gevolgen van den ongelukkigen uitslag myner poging om in tyds dat drama
te plaatsen, zyn niet te beschryven.
Ik recommandeer me in allen geval voor eenig antwoord.
Na beleefde groete
tav
Douwes Dekker
Ingeval de kopy u convenieert, maak dan in sHemelsnaam den meesten spoed.
Mogt ge gelooven dat er in dat geval in 8 dagen nog 2, 3 vel zullen volgen - ik
heb véél noodig! De nood is dringend.
Indien gy geld zendt, doe my dan de dienst, en telegrafeer hoeveel. Dan kan ik
vóór den brief reeds dien telegram gebruiken.
Men martelt my dood
Maar nog eens, indien de kopy u niet schìkt, dan is alles uit. Anders of beter
schryven kan ik niet. Daaraan kan ik niets doen
Indien myn toon u wat brusque voorkomt vergeef het my. Myn toestand is zeer
ie

moeielyk, en na de corr met den heer Straatman ben ik bitter geworden.

[2 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi]
*2 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven IX, blz. 14; Brieven WB IX, blz. 16.)
Het middengedeelte van deze brief is door Mimi weggelaten met de volgende
verklaring: Hier volgt een relaas van een onaangename ontmoeting
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met de hotelhouder, dat niet te begrypen is zonder alle kleinigheden van den toestand
te kennen. Daarom gesupprimeerd.
Mainz, 2 Juni, donderdag avend.
Lieve mies, Ik veronderstel dat je myn telegram hebt dat ik zooeven bezorgde.
Ja, 't is erg! Is 't niet of er een hel tegen my samenspant? Ik schreef je gister
tweemaal. Heb je die? Met die van Tine in den laatsten?
Ik had van morgen redelyk gewerkt. Redelyk zeg ik omdat ik zeer veel moeite
had om dat vertrek uit m'n hoofd te zetten. 't Idee dat ze hier in Mainz waren geweest
was me vreeselyk!
Met bovenmenschelyke inspanning had ik my vermand, en al ging 't niet vlug het
ging toch, en ik was bly omdat ik zoo voortgaande hoopte eindelyk een heel vel per
dag te schryven.
Toen ik naar beneden ging, 5 uur...
Ik dacht aan wegloopen, en dat was eerst myn plan. Maar het zou niet goed zyn,
want misschien ben ik hier, in Hessen, juist veiliger voor dien man te Frankfort dan
waar ik ook ga. Bovendien waar zal ik dan een plekje vinden om te werken, want
als ik aan het dwalen kom is 't erg.
En de brieven die ik hier wacht? Je begrypt dat ik geen adres aan de post zou
kunnen opgeven!
Kortom het best is dat ik tracht hem te betalen. Maar hoe?
Als ik kán blyven doorwerken is 't gauw in orde, en juist daarom wou ik niet gaan
dwalen. Maar 't heeft veel in, in zulke omstandigheden, dat begryp je. Als ik weer
aan 't zwerven kom voer ik zeker niets uit. En daar ik vandaag het vertrek van Tine
en de kinderen heb overmand, en toch wat heb uitgevoerd, zal ik dan ook probeeren
hier binnen myn kamertje te doen of my niets deert.
wat later.
Ik heb zoo even kopy aan Tersteeg gezonden. My dunkt dat hy nu met het vorige
wel drie vel heeft.
Maar de zaak is dat ik niet weet of m'n kopy hem voor z'n tydschrift convenieert.
Dat is nu zeer noodlottig. Ik zond hem wat af is en schreef: als je 't kunt gebruiken
zend dan omgaande geld, zoo neen, geef dan alles aan van Helden die je je f 40
zal teruggeven.
In dit laatste geval heb ik niets te wachten.
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Hoe 't zy, als ik elken dag werk, en dat zal ik probeeren, komt alles teregt.
't Is nu acht uur, ik moet absoluut wat in de lucht. Als ik gewandeld heb zal ik
probeeren nog wat te werken.

[2 juni 1870
Vijfde bijdrage in Het Noorden]
2 juni 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
123. (K.B. 's-Gravenhage)
Titel als in het nr. van 26-27 mei.
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 29 regel 3 t/m blz. 33

[juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
Begin juni 1870
Aantekeningen in het Mémoriaal, blz. 1. (M.M.)
Onder het kopje Ideën staan zeventien notities; twaalf daarvan zijn doorgehaald
en betreffen het gedeelte uit de derde bundel Ideën waar Multatuli zich bezighoudt
met het spreken in het openbaar; zie V.W. IV, blz. 343-357. De overige vijf luiden:
Present-Exempl. vd GhinstWie zegt geen tyd te hebben, heeft weinig te doen.driftig tegen menschen, niet tegen 't feit.Niets te verbergen te hebben is kracht.je me laisse aller à mes idées. Alors elles se succèdent, lentes ou pressées et il y
a une partie de mon esprit qui regarde l'autre.
Hippolye Audeval

[5 juni 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
5 juni 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 4 beschreven. (L.M. 's-Gravenhage); fotokopie M.M.).
aliénation postale: krankzinnigheid wat de post betreft (fr.).
à la Mr. de la palisse: vanzelfsprekend, banaal.
Mainz 5 Juni 70
Geachte Heer Tersteeg.
Dank voor de telegram, die ik - niet door úwe schuld. Ze hebben
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hier Bouwes Bekker geschreven.) eerst nu zondag morgen ontvang. Ik schryf haastig,
want ik heb veel, veel, te doen.
Verander S.V.P. den titel in:
DIVAGATIEN

over ZEKER SOORT

van
LIBERALISMUS

dat geeft ruimte, weet ge, aan myn kader.slot 1 verandert: myn Iets &c te sluiten, in:
dit eerste hoofdstuk myner
divagatien over &c te sluitenVerander de definitie van planeten als volgt:
die correcte beschrijfsters der resultante van
eigen traagheid, en oneindig-verschillende
aantrekking aan alle zijden.
niet: resultanten
niet: resultaten
Nu is 't goed zoo. Ik had u dit reeds geschreven, maar ingesloten in een brief aan
myne vrouw die zy niet ontv. heeft. En ook geloof ik dat de dame die den brief heeft
geopend - of openen zou - uit den haag is.Ik ben in een zoogenaamd-moeielyken toestand. Maar - ik zal er doorslaan!
Hoofdzaak is dat ik m'n vrouw & kinderen terugkryg die nu weer aan 't zwerven zyn.
Het kan! Ik zal werken van 's morgens tot 's avends.
Aan U één verzoek, voor 't geval dat onze relatie blyvend is, tgeen ik eenigzins
opmaak uit de remise die gy toezegt.
Dat verzoek is eenvoudig: och antwoord me als ik u iets vraag!
Ge weet niet hoe 't uitzien naar de post - ook al is 't niet, als nu, naar geld - my
agiteert. Het maakt me ziek. Ik ben zeer gevoelig voor post... angsten. Als ik gek
worden kón - t mag niet, men kan dat voorkomen - zou 't aliénation postale zyn, ja
- zóó zou 't heeten, en wel ten gevolge van: aliénatiën waaraan de post zich heeft
schuldig gemaakt.
Het zal me onmogelyk zyn dat niet eens te vertellen. Ik sidder als 'n brief één
bestelling te laat komt. Dus:
antwoord SVP. altyd, als er iets te antw. valt. Ja, al is 't maar alleen: ik heb je brief
en neem er nota van!-
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Wat my betreft, indien de relatie blyvend is, verbind ik my tot stipt leveren van kopy.
Er is eene bepaalde oorzaak, die me jaren lang hinderde, uit den weg geruimd. Ik
ben in staat reusachtig veel te leveren, en... moet dit ook, want ik heb duizenden
noodig.t Zal me benieuwen of ge proef zendt? Misschien is 't goed. Reken er op: ge
ontvangt altyd omgaande terug
Wees intusschen zeer vriendelyk gegroet
t.a.v.
Douwes Dekker
Wilt ge zoo goed zyn, inliggende nota aan de Directie van 't Noorden te geven?
Ik zal u later eens vertellen in welke treurigkomieke positie ik myn divagatien
schreef. Maar ik ben zeer zeer opgeruimd. ik zal kunnen arbeiden! Dat kon ik jaren
lang niet. Ik voel me zoo gelukkig daarmee. Zy die me veroordeelden over
niet-werken, wisten niet hoe treurig ik gebonden was! ‘Men’ oordeelt dikwyls
verkeerd... een waarheid à la Mr de la palisse, maar... 'n waarheid toch!
Schryf me vooral hoeveel ruimte ge maandelyks voor my open hebt, en reken
dat de kopy er stipt zyn zal, stipt!

[5 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi]
*5 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven IX, blz. 16; Brieven WB IX, blz. 17.)
Fritz: dit was de kellner die hem bediende. (Aantekening van Mimi).
Mainz, 5 Juni zondagmiddag drie uur.
Goede tyding!
Lieve beste dappere mies. Goddank je brief. Ik begryp nog niet alles, maar nu is
alles goed. Ja, heerlyk!
Ik ben in lang zoo opgeruimd niet geweest.
Ik hoop van nacht, na de post, een uurtje met je te praten, dan zal ik je myn vreugd
verklaren.
‘Ja, das sehe ich wohl, zegt Fritz, dass Sie seelenvergnügt sind!’
Hoofdzaak van dit schryven is: Stoor je aan niets. Slechte kleeren, weinig eten,
quasi schande, angst, deurwaarders, schelden, proces... ik zeg je dat het eind een
triumf is.
Zend my wat je met schik zult kunnen, maar al zond je niets, dan zal ik me toch
redden.
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Ik lach om hotelhouders en frankfort.
Ons aller lyden heeft weldra uit! En jy krygt ook satisfactie van je trouwe liefde.
Binnen weinig tyds kun je F... royaal helpen.
Waarvan?
Ik werk! Ik werk!! En met 'n pleizier, en een gang dat het verbazend is. Het geld
zal stroomen.
Wees maar kalm en rustig. Ze zullen allen verbaasd staan.
Ik gun me den tyd niet je te schryven.
Bygaanden brief schreef ik gister, (maar niet verzonden omdat ik geen zegeltje
had.) Maar nu ga ik m'n parapluie verkoopen, dan kan ik frankeeren.
Zóó arm? Nu, ik ben zeer tevreden!
Van Helden heeft kopy, en ik wacht dus geld van hem, schoon 't niet veel is, maar
zoodra ik recommandeeren kan, gaat er meer kopy, die klaar ligt.
Tersteeg telegrafeert vandaag dat er f 100 onderweg is. Dus ‘Nederland’
accepteert, en dan zal ik ze dienen!
Ik heb van Helden en Tersteeg geschreven dat ze duizenden moeten gereed
maken.
Ik corrigeer (en schryf) Ideën, Liberalismus, Noorden, alles door elkaer, en alles
als een bliksem.
Houd je nog even goed, nog slechts kort!
Schryf jy aan Tine. Alleen van dien slag ben ik nog niet bekomen. Alle andere
dingen zullen me voortaan ligt zyn. Ik wil eerst aan haar schryven als ik iets
geavanceerd ben.
't Idee dat ze me hier met de kinderen is kunnen voorby reizen is me vreesselyk.
Ik moet daaraan niet denken. Dat zou me breken, en ik heb kracht noodig.
Nu, houd je nog goed. Denk dat alle moeielykheid voor zeer korten tyd is. Zóó
heb ik me hier goed gehouden.
't Is of ik 'n verschyning myner fancy heb gehad. Ze doet me werken, werken...
ik ben er verbaasd over, ik kan de hand niet gauw genoeg bewegen.
Nazien en corrigeeren is afmattender.
Maar al sliep je op een bank in 't park 's nachts, denk dat het 't laatste bedryf is
van zulke ellende. Daar zal myn fancy voor zorgen. Ze is veel ryker nog dan ik wist.
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[5 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi]
*5 juni 's avonds
Brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven IX, blz. 19; Brieven WB IX, blz. 19.)
Op de plaats van de reeks punten is door Mimi kennelijk een gedeelte weggelaten.
Ook de aanhef en het slot van deze brief ontbreken.
een vierde débouché: nog een afzetgebied dat onmiddellijk honorarium zou
opleveren.
baas Fransen met z'n dooie kat: zie V.W. V, blz. 353-358.
de ontvangst van een publiekspreker: Rammelslag; Idee 608; zie V.W. IV, blz.
356-362.
Myn hoofd is zoo helder, en ik werk zoo, dat het een lust is. Nu ben ik een beetje
moe, en ga tevreden naar bed. Ik hoop morgen goed te werken. 't Noorden, v.
Helden en Tersteeg hebben meer dan ze noodig hebben, en ik wou er graag een
vierde débouché by! Dat zal ik dan ook later zoeken.
Blad 1 Ideën is gecorrigeerd.
Ook van van Helden wacht ik geld voor kopy ná Vrye Studie. Verbeelje, dat zyn
aanteekeningen. Nu, de eerste aanteekening op den eersten regel: ‘Over publieke
voordrachten’ is langer dan de heele Vrye Studie zelf. Wat zeg je daarvan?
Ik denk dat de heele 111de bundel gevuld zal zyn met die commentaar. Herinner
je goed als je later dát, en Liberalismus en Noorden leest, dat dat hier geschreven
is in al die spanningen. Maar ik moet zeggen dat ik zeer wel ben! Uitermate! Alles
vlot me dadelyk en ik schryf zoo vreesselyk spoedig als ik om de duidelykheid der
kopy maar mag. Telkens ben ik getroffen door myn eigen werk. De ideën stroomen.
Het loopen denken en peinzen helpt me zoo. Als ik dan zit schryf ik maar op...
neen zoo is 't toch niet. Ik weet by geen enkel blaadje wat er komen zal, wel de
hoofdstrekking van 't geheel, maar niet de episodes. Ik recommandeer je in de
‘Nederland’ een episode van baas Fransen met z'n dooie kat. O komiek. En in de
Ideën: de ontvangst van een publiekspreker. En ik ben zoo vol dat ik niet gauw
genoeg schryven kan.
Maar nazien, persklaar maken is afmattend!
M'n oogen zyn goed!
Kortom ik ben puur klaar om wonderen te doen, en dat zullen we nu eens
probeeren.
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.........
Frankeer niet. Ik heb m'n parapluie verpand voor één thaler in het Sommertheater.
Morgen hoop ik hem te lossen.
Wees volstrekt niet neergeslagen en stoor je aan niets.

[5 juni 1870
Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli]
5 en 6 juni 1870
Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli. Concept op foliopapier, vier bladzijden,
geheel beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Het handschrift heeft een klein aantal doorhalingen. De onderstaande tekst volgt
zo goed mogelijk de laatste versie. De alinea tussen haakjes gedrukt, is in het
origineel met drie halen doorgestreept.
tweede: het handschrift heeft twee.
zijnen tijd: het woord tijd ontbreekt in het handschrift.
Il est avec le ciel des accomodements: er zijn met de hemel wel schikkingen
mogelijk; citaat uit Molières Tartuffe.
brigands: struikrovers (fr.)
qui trop embrasse mal étreint: wie te veel hooi op z'n vork neemt, bereikt weinig
(fr.)
de heer Sabbe: de flamingant en letterkundige Julius Sabbe (1846-1910).
Brugge den 5 Juni 1870
Mijn goede en Waarde Multatuli
uwe brieven van 29 mei en van 30 mei met zijn vervolg heb ik met aandacht
gelezen. Het verheugt mij te vernemen dat er gelukkige verandering in uw toestand
is, en 'k hoop dat gij voortaan gerust van geest zijnde, van al uwe zwarigheden zult
kunnen bevrijd geraken. Maar wie is zeker van de toekomst?... Indien het dus nog
gebeurde, tot schande van Holland, dat gij nog moeilijkheden zoo als laatst
tegenkwaamt, ik zal mij altijd gelukkig achten, u van eenig nut te kunnen zijn.
Heden is er in mijn gezin sprake van u aan tafel geweest. Mijn zeer huishoudelijke
en zeer goede vrouwe zeide onder andere ‘Hoe zou ik de brieven van M T lezen,
k en versta zijne boeken niet, 'k zou dus nog veel min zijne brieven verstaan. Waarop
mijne tweede dochter ('k heb er drie + twee zonen = al mijn schat) antwoordde:
‘Maar Mama toch! Er zijn geen werken die gemakkelijker en aangenamer zijn om
lezen als deze van M T. Sedert dat ik zijne werken lees, 'k en kan geen andere meer
lezen. Dat Klaasje Zevenster dat men zoo hoog
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schat, heb ik reeds vier of vijf maal begonnen en 't is me onmooglijk deze lezing
voort te zetten. M T. zeg meer in éene reek dan Van Lennep in drie honderd. Als
men twee bladzijden van M.H. leest men heeft al genoeg om er zich geheel den
dag mee bezig te houden. Uit dit gesprek volgt dat, zoo gij zoo goed zijt mij nog te
schrijven, het niet noodig is dat het poste restante geschiede, want voor mijn gezin
heb ik niets verholen te houden.
Brugge den 6 Juni 1870
Gisteren heb ik mijn geschrijf moeten staken om met twee mijner dochters naar
de Cosmorama te gaan. Wij zijn er gebleven van 3½ ure tot 7½. onze oogen waren
ten hoogsten vermoeid.
Ik bedank u duizendmaal voor de intime inlichtingen die ge mij nopens u en uw
moedig gezin hebt toevertrouwd. Al deze mededeelingen zijn voor mij van 't grootste
belang, want het is niet alleen aangenaam maar ook nuttig en soms noodig den
persoon wier werken men vaak leest zoo goed mogelijk te kennen, wel te verstaan
wanneer deze schrijver geen faiseur en is.
Zie, hoe ik u heb leeren kennen. Eerst las ik uwe ideën en daaruit besloot ik dat
gij de grootste der denkers waart. Daar na las ik de minnebrieven! Ik ben fier te
vernemen dat gij dit werk zoo hoog schat, want ik heb het zeer, zeer dikwijls gelezen,
en heb mijn gezin met eenige bladzijden uit dit boek vergast. Ik verzeker u dat niets
uit dit schoon boek koelmoedig is aanhoord geweest.
In uw eersten brief zegt gij dat de Jobhistorie schoon is, 't geen in uwe mond
beteekent dat deze historie eene alledaagsche waarheid is. Nu de eenige onjuistheid
die ik in de M.B. meende te ontwaren, was het standvastig geduld, en vooral de
minzame, de liefelijke aamoedigingen van Tinne tot haren afwezigen echtgenoot.
Deze mijne denkwijze kondet gij niet kennen en het slordig briefje (zoo noemt gij
dat) 't welk ge mij toevertrouwt, om mij te doen zien in wat moeilijken toestand gij
onlangs verkeerd hebt, en te laten weten dat de Havelaar in 't spaans vertaald wordt,
geef mij het bewijs dat dit ook, dus alles in de M B. de bloote waarheid is ‘Kinderen
wel’ ‘moed en duizendmaal geduld’ weet de edele daar bij te voegen hoe klein ook
het briefje is. - U zeggen hoe zachten indruk deze tot u gestuurde woorden op mij
maakten, daartoe zou ik uwe pen moeten hebben, en ook ik durf daar niet tusschen
komen: 'T ware heiligschenderij.
Gij ziet dus dat er honderden, in uwe plaats, zoo als Job duizendmaal ongelukkiger
zouden geweest zijn dan gij.

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

132
In 't lezen van Max Havelaar 't is me dikwijls gebeurd dat ik uwe lotgevallen, uwen
hoogmoed, ja ook uwen tegenspoed benijdde. 't Spreekt van zelf dat ik daarbij uw
lichaamsgestel en uwe rijke geestesbegaafdheden had moeten bezitten. Maar nu!
dat ik verneem dat sedert ruim een jaar uw zoon van alle onderwijs is verstoken,
en dat het met uw dochtertje ook zoo is, Neen voor zulk eenen last is mijn moed,
zijn mijne schouderen te zwak. Op zoo eene voorwaarde zou ik Multatuli niet willen
zijn: Vermaardheid, roem, uitschitterende begaafdheden, ja ook onsterfelijkheid,
dat is al goed en zeer wel, ja ook ‘mooi’ maar eerst en vooral dat er aan mijne
kinderen niets ontbreke noch naar ziel, noch naar lichaam
Ik weet niet hoe oud uw zoon is, ik hoop nogtans dat het afgeloopen jaar niet
gansch voor zijn onderwijs zal verloren gegaan zijn. Hij zal zijnen tijd doorgebragt
hebben met repeteren en iets verder te leeren; want de botanie chemie en anatomie
zijn moeilijk om te onthouden indien men ze voor goed in 't geheugen wil prenten
zij moeten dikwijls herleerd worden. Wat uw dochtertje aangaat: indien er niet te
wenschen ware dat zij een deel van den dag in 't gezelschap van welopgevoede
meisjes haars ouderdoms doorbragt, zij zal met te huis te blijven weinig of niets
verloren hebben, aangezien zij gedurende al dien tijd de handelwijze en het gesprek
harer goede moeder, zich zal ten nutte gemaakt hebben. Het briefje dat mij de
verklaring geeft van al wat ik in den Havelaar en de Minnebrieven niet naar behooren
opnam, voeg ik met eerbied hier bij.
(Ik hoop dat het geen ernst is dat ge mij de veertig francs zult weer zenden, maar
indien gij daar volstrekt aan houdt, ik ben kontent op voorwaarde dat gij wachten
os

zult tot dat al uwe zwarigheden N 1, 2 en 3 zullen verdwenen zijn en dat gij daar
en boven 4 duizend gulden in kasse hebt. Ja zendt mij dan de 40 francs, dan zullen
wij hier Kermis houden en de gezondheid van u en uw gelukkig gezin drinken, of
liever zendt mij niets anders dan de gelukkige tijding met uw portret voor mijn album,
ja daaraan zou ik meer houden.)
In de Wouter historie zegt gij: ‘Och, als alle mensen (hier in Vlaanderen zegt men
mensken) die waarheid verstaan hun koetsiers behoorlijk konden kleden, dan zou
't gauw gedaan zijn met veel vooroordeelen’ en ge schrijft mij ‘Ik zou duurder wezen
dan anderen, dan prinsen en bankiers indien ik toegaf in mijne aangeborene neiging
om te helpen, om de tooverfee te spelen enz.
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Weet dat gij tot nu, zonder het mogelijks te vermoeden, niets anders gedaan hebt
dan de tooverfee te spelen, niet juist in het materiële maar wel in het spirituele. Gij
‘zaaier, zijt uitgegaan om te zaaien’ gij hebt naarstig gezaaid, en uw zaad heeft een
groot aantal goede vruchten voortgebracht, en heeft zeer veel onkruid versmacht.
Het speet u 't meest Lebak te moeten verlaten omdat men u belette uwen zoo noodig
aangevangen arbeid voort te zetten, men belette u daar goed te doen, maar sedert
gij begonnen hebt te schrijven (In Java zoudt gij dit niet kunnen doen hebben) gaat
er geene uur voorbij zonder dat uwe lezers weldaden van u ontvangen. Al uwe
werken krielen van waarheden, gij verlicht onophoudelijk het mensdom, gij tast alle
misbruiken aan, gij roeit bij duizende vooroordeelen uit, gij strijdt voor al wat waar
en recht is, en zoo handelende hebt gij reeds meer goed aan 't mensdom gedaan
dan ooit de machtigste prins, de rijkste bankier zou doen kunnen. Immers: Al wie
met vooroordeelen besmet is, is of ongelukkig, of misdadig, of stompzinnig:
Ongelukkig, want zijn geweten is nooit gerust, zijne rede is gedurig in strijd met het
hem opgelegd geloof; - Misdadig, want hij aanvaart langzamerhand het gezegde:
Il est avec le ciel des accommodements, en deze accommodements groeien en
groeien zoo wel, dat er in Spanje, Italie en Griekenland geene brigands zonder veel
religie te vinden zijn.) - of hij wordt stompzinnig (idiot) omdat hij alle werking ontzegt
aan zijnen geest, die alzoo allengskens verlamt en eindelijk stil valt. Dit laatse geval
ondervindt men hier dikwijls bij zulke personen die door en door van religie gekonfijt
zijn.
Ik hoop dus bewezen te hebben dat met voor 't recht en de waarheid te strijden
gij meer goed doet dan de rijkste bankier zou doen kunnen. Maar een persoon kan
toch niet alles doen, men moet ook iets aan anderen te doen laten. Overigens: qui
trop embrasse mal étreint. - Indien gij nu reeds zoo veel goeds gedaan hebt, in
weerwil van uw geldgebrek, hoe zou het zijn indien gij een' behoorlijk gekleeden
koetsier hadt?!
Over vier of vijf maanden heeft een mijner collega's, de heer Sabbe leeraar van
't nederduits van 't Athenaeum van Brugge, mij gezeid, dat hij u schrijven zou om u
eenige inlichtingen nopens uw leven te vragen. Hij had dit noodig zeide hij om een
verslag over u en uwe werken in 't licht te geven. 'K ben te wege geweest hem uwen
brief te laten lezen, maar ik weet niet of u dat bevallen zoû? 'K zal dus wachten tot
dat ik uwe denkwijze dienaangaande kenne.
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Hopende dat gij nu volkomen gerust van gemoed zijt, zoo verzoek ik u mijne
hartelijkste groetenissen te aanvaarden
uw zeer toegenegen Vriend

[6 juni 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
6 juni 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Enkel velletje postpapier, aan beide zijden
geheel beschreven. (L.M.'s-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Mainz 6 Juni 70
Geachte heer Tersteeg,
Dank voor de ontv. f100. Heden avend gaat kopy op de post, aangeteekend.
Debiteer my svp voor die telegram.
Gy schreeft haastig, en ik schryf 't daaraan toe dat ik nog niets weet van
vermoedelijke maandel. ruimte voor myn werk in Nederland. Ge begrypt dat men
by 't openen eener kampanje noodig kan hebben te weten hoe ruim 't terrein is.
Ook ik eindig in haast want ik heb veel te doen.
Indien ge my proef zendt, reken er op dat ik altyd met ommegaande correctie
zend. Zoo als trouwens alles.
Na vriendelyke groete tav
Douwes Dekker
De groete aan myne vrouw? Ach ze zwerft, nog weet ik niet of ze te Padua is
aangekomen, waar die vriendin haar wachtte.
Maar door veel te arbeiden zal ik dat alles veranderen
Vroeger kón ik dat niet, om redenen die niemand weet. Van daar 't scheef oordeel.
Onkunde is 'n kwaadaardig regter.
Wonder is 't niet dat ik in de war geraakt ben. Allerlei bitterheid is als 'n lawine
over me heengevallen. De gedwongen vlugt myner vrouw uit den Haag - ze kón 't
niet langer uithouden - het zorgen voor haar op de reize, het regelen der
achtergebleven zaken in sHage, - de meubels &c die meer dan f3000. hadden
gekost - zyn aan 'n jood voor f600 verkocht, - en hy betaalt niet! - Dan myn gêne
hier, - men weigert me eten, en sedert 6 dagen voed ik me met... koekjes omdat 'n
banketbakker me krediet geeftDit alles zy de verklaring der slordigheid met die kopy.
Ook kan ik moeielyk iets wegsluiten.
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Maar dat alles zal veranderen.
Zend liefst de 3 laatste blaadjes dat ik goed kan retrospecteren. Ik heb wel maar
't sluit geloof ik niet aan.

[6 juni 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
6 juni 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Mainz 6 Juni 70
Geachte heer Tersteeg.
Zooeven bragt ik den br. naar de post, waarin ik de ontv. der f100 accuseerde,
en my nu zettende aan de kopy die ik van avend verzenden wilde, zie ik - ik moet
gelooven door 't wegnemen of wegwaaien van een blaadje - dat ik niet weet hoe 't
gereedliggende áánsluit. Er liggen fragmenten vóór me, waarvan ik niet weet of ze
reeds in de gezonden kopy staan, of niét, &c
(Bedenk dat ik arbeid mét hindernissen- materieel en moreel.)
dat zal weldra ophouden!
Nu is myn vriendelyk verzoek of ge mij de 2 a 3 laatste blaadjes met spoed wilt
terugzenden.
*
't Is namelyk beter dat ik heden niét werk aan ‘Divagatien’ dan dat ik later by de
proef veranderingen zou moeten maken, die omslagtig zyn.
En zoo als de brokken die daar voor me liggen nu zyn, ben ik den draad kwyt.
Verschoon de veroorzaakte moeite. Voortaan zal ik altyd de laatste 4, 5 persklaar
gemaakte blaadjes hier houden.
Na vriendelyke groete tav
Douwes Dekker

[7 juni 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
7 juni 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg, Dubbel velletje postpapier, tot onderaan
blz. 3 beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Het woord duplo, hieronder gecursiveerd, staat in het handschrift in grotere letters
dan de rest.

*

Ik kan namelyk vandaag en morgen met andere dingen voortgaan. Dan krygt ge daarná
zooveel temeer kopy.
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Bovenaan blz. 1 staat in klein schrift van onbekende hand:
Waardeer ik toch dat hij mij Geachte noemt
Mainz 7 Juni 70
Geachte Heer Tersteeg,
't Zal toch noodig zyn my proef te zenden. Mag ik die in duplo verzoeken? Ik moet
by latere correctie, de vorige by my hebben, om in zekere dingen accoord te gaan.
En ik herinner me niet of ik wel in de eerste kopy (ik meen I.) de langere noten
heb geregeld zooals ik dat eens vooral doen wil, nam. niet onder de pag., maar:
-½ of 1 r. witiets inspringen
met eenigzins
andere letter
-½ of 1 r. witEr is één noot bepaaldelyk (over Indie en Havelaar) waarvan ik me die noodzakelyke
regeling niet herinner. Zoudt ge dit eens willen nazien? En ook die waarin over Maria
Theresia wordt gesproken. Ik vraag verschooning voor de bereddering die ik u
veroorzaak, och, dat zal zoo niet blyven.
Zoodra ik me eenigzins roeren kan, kom ik nader by de pers en misschien te
Amsterdam. Vergeef me en attendant de moeite die ge van my hebt. Waarlyk, dat
blyft zoo niet, maar myn toestand is op 't oogenblik exceptioneel.
Zoodra ik de verzochte drie laatste blaadjes terug heb, zal 1 of 2 posturen daarna
de kopy volgen van 't slot van II.
Maar ook daartoe heb ik noodig te weten hoeveel ruimte ge in Augustus hebt?
Ik heb gaarne véél. Als t aan my staat komt III ook in Augustus.
Ja zelfs ik zou II wel in Juli willen hebben. Maar dan moet het slot van 1 gewyzigd
worden, daar dat op 'n volgende maand wijst.
Ingeval ik verkeerdelyk noten (ik spreek niet van kleine, maar van eenige
uitgebreidheid) heb opgegeven als te behooren onder de pagina, die nu volgens
myn nader inzien in den tekst moeten en gy laat die alzoo zetten, geef dan s v.p.
acht of de aanhef van den daarop volgenden eersten tekstregel goed is. Iets als:
‘Wy zeiden alzoo dat &c om terug te komen op 't punt waar die inspringende noot
den tekst afbrak
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Waar dit verzuimd mogt zyn verzoek ik 3 regels open te laten die ik dan precies zal
invullen.
Wees zeer vriendelyk gegroet
tav
Douwes Dekker

[8 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi]
*8 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven IX, blz. 20; Brieven WB IX, blz. 20.)
Carpe: het hotel waar Multatuli verbleef.
een bitteren brief aan Tine: de tekst van deze brief is niet bekend.
Mainz, 8 Juni '70.
Lieve beste Mies, Je brief van... (begonnen Rotterdam, einde potlood na ontvangst
van myn eersten: seelenvergnügt.)
Dat ben ik nóg. Dus: alles goed!
Ik werk, en alzoo: beschouw je maar nu reeds in al je ellende als Peabody.
Dat idee zal je helpen om je toestand te dragen.
Ik ben in jaren niet zoo fier geweest en kalm. Niets verschrikt me. Als Humberts
aanklopt of zyn advocaat, zal ik glimlachen. Er is geen nood. We zyn ryker dan ooit.
O Fancy is heerlyk!
Wees niet neergeslagen. Voel je voortaan als bemiddeld en later ryk. Zoo zal 't
zyn. In Carpe begint men my zonderling aantezien, als verkleedde prins geloof ik,
die eens geen geld heeft uit luim.
Ik win!
Zorg goed dat je m'n brieven krygt.
Ik gaf order myne brieven aan jou af te geven. Lees, maak korte inhoud, en zend
me dát.
Feuilleton Noorden wordt mooi. Jammer maar eens in de week. 't Is zeer
interessant voor wie lezen kan. 't Is koddig en diep tegelykertyd. Liberalismus en
Ideen is ook goed.
Alles vlot me. Je zult er van hooren.
Vrye Studie al gecorrigeerd. Nu volgt de commentaar. Het eerste nummer is
langer dan 't heele stuk.
Ja, schryf aan Tine. Niet te kras. Ik ben woedend, maar... ik durf de kinderen niet
vervreemden, daarom kan ik niet schryven.
Zeg maar hoofdzakelyk... och, ik weet niet! Zeg wel dat ik raad weet, en reeds
wist voor 10, 12 dagen, maar dat haar vertrek de taak allermoeielykst heeft gemaakt.
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(Zonderling dat juist dat allermoeielykst me zoo helder en flink heeft gemaakt! Ik
vrees niets, niets!)
Myn pligt is net te doen of ik er niet om geef dat jy nu daar ellendig zit. Zoo kan
ik verzekeren dat die ellende gauw ophoudt. Alles wat ik nu doen kan is je dat te
zeggen. Cyfer je pleizier of displeizier voor 't oogenblik weg. Stoor je aan niets. Dan
zal alles goed komen. Beschouw 't maar of je uit bent en je portemonnaie hebt
vergeten. Dat is vervelend maar je voelt er je niet arm om. Over weinig tyds kryg je
'm weerom, en dan is 't voor 't laatst geweest.
Woensdag, 8 Juni, na ½3.
Je brief van maandag en dinsdag. Zeer goed!
Drukte, corr., kopy, drukpr. v. Helden, Loman, Tersteeg. Noorden marcheert goed!
Ik geef wel 'n gulden daags aan briefport. Jy kon daarvan eten. Maar dat komt later.
Ik heb me niet kunnen weerhouden een bitteren brief aan Tine te schryven.
Ik moet werken. Ik verlang dat je 't leest wat ik dezer dagen schreef, alles nogal...
fancy-like, 't feuilleton wordt pétillant.

[8 juni 1870
Brief van Multatuli aan Van der Ghinst]
8 juni 1870
Brief van Multatuli aan A. van der Ghinst. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan
blz. 3 beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
de MB.: Minnebrieven.
Fancy is me verschenen: ik voel me geïnspireerd.
bat les champs à toute bride: draaft door met losse teugel. (fr.)
Mainz 8 Juni 1870
Lieve vrienden! Wie de MB. hooger stelt dan de tendance-Havelaar (die slechts
'n gekunsteld pleidooi is) is myn vriend.
Dank voor Uwen brief van 5 Juni!
Ik ben betrekkelyk zeer gelukkig. Fancy is me verschenen, en doet me arbeiden,
arbeiden!
Ik schryf ‘Ideen’ (bundel III) Het eerste stuk is Over Vrye-Studie, en daarop volgt
Kommentaar.
Voorts: ‘Divagatien (!) over Zeker soort van Liberalismus. in 't Tydschrift ‘Nederland’
over Juli en volgende maanden.
En: Feuilleton in 't dagblad het ‘Noorden’ waarin Fancy bat les champs à toute
bride. Prettig!-
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Gy zult dat alles ontvangen van de uitgevers. En daardoor inzien dat ik geen brieven
mag schryven. Jammer dat Ideën en divagatien nog niet verschynen. De pers gaat
langzaam. Maar koop of bestel niets. Gun my de vreugd dat ge dit alles ‘van den
auteur’ krygt die uw vriend is.
Uw brief doet me goed. Groet uw gezin hartelyk.
Douwes Dekker
Ik kan werken! Dus heb ik geen geldelyke hulp meer noodig. Ik hoop dat dit blyft.
Mondeling zal ik u later verhalen hoe dit alles gegaan is. Maar toen ik myne brieven
schreef, wist ik niet wat me boven 't hoofd hingMyne vrouw en kinderen zyn weêr moeten vlugten uit den Haag, naar Italie. Ze
kón 't niet langer uithouden.
Ik vernam 't eerst toen ze reeds te Ulm waren.
Ze had geld gekregen uit Italie, maarenfin. 't was een slag dien ik had willen voorkomen door 't aanbieden van myn
drama (dat schreef ik immers!)
Maar - ik kan werken, en zal dus alles herstellen
Schryf me... niet! Want dan antwoord ik, en ik mag niets doen dan voor de pers
werken. Hartelyk gegroet.Ik zend u voorbedachtelyk de feuilletons in 't Noorden niet voor er 10, 12 nummers
af zyn. Dat al-te afgebrokkelde is zoo onaangenaam voor lezer... en schryver. Fancy
springt al - schynbaar? - wild genoeg heen- en weder Als men nu haar sprongen
nog dóórsnydt, is er niet uit wys te worden.
Ik wacht dus met zenden tot de zaak naar iets als 'n geheel begint te gelyken.

[9 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi]
*9 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven IX, blz. 23; Brieven WB IX, blz. 22.)
donderdag.
Werken is hoofdzaak. Maar ook dat kan tydelyk tegenloopen. Gister deed ik weinig
en spande me toch erg in. Ik was moe van overwerken en kwam niet vooruit. Ik had
'n verwarring met Liberalismus. Om spoed te maken zond ik voor zes dagen kopy
weg die ik niet goed in m'n hoofd had. Tersteeg zond f100, en vroeg meer kopy voor
z'n geld. En zie, willende voortgaan was ik den draad kwyt. Ik moest
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blaadjes terug vragen, die kreeg ik, en nu weet ik het nog niet. Bedenk dat ik na 't
wegzenden der kopy aan Vrye Studie commentaar en Mill. St. werkte. Dus tobben!
En nu moet ik vóór half twee probeeren weer op de rails te komen.
donderdag middag na half drie.
Ik heb met veel moeite overgewerkt wat niet goed was en hoop van avend goed
te kunnen voortgaan voor ‘Nederland.’ Jammer dat ze geen geld hebben voor vast
en veel.
Neen, hoofdartikel Noorden niet. Ik wou graag maar ik voel dat er by Straatman
kou heerscht. Geen schyn van voorkomendheid. 't Is jammer van m'n Mill. Studie
dat ze in dat blad komt.
Ik ben niet erg wel, koud, zenuwachtig etc.
Later als ik compleet rustig zit en goed aan den gang ben, kan ik zeker een vel
per dag maken. Als de schuld van van H. by is, bedraagt dat f40. Nog later voor
eigen rekening f140, 160 of 180 daags!
Maar nu is 't nog tobben.

[9 juni 1870
Brief van Multatuli aan Tersteeg]
9 juni 1870
Brief van Multatuli aan D.F. Tersteeg. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en alleen op blz. 1 beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Onderaan in handschrift van Tersteeg: Stuur IV en V. Ik zal een kaartje zenden
per omgaande.
Mainz 9 Juni 1870
Geachte heer Tersteeg, Ik ontving uwen brief van 6, en dien van den heer Loman
van 7 dezer.
e

Hiernevens gaat het slot van II, onder opmerking dat er - indien ge dat 2 hoofdstuk
in Juli plaatst, iets moet veranderd worden in 1, waar van: ‘vervolg in andere
nummers’ wordt gesproken.
Ik heb III byna gereed, maar ik zend het niet, voor dat hoofdstuk af is, om niet
weer in den war te raken. Het volgt morgen of overmorgen.
Wilt ge my opgeven hoeveel kopy ‘Nederland’ in 't geheel kan gebruiken? En
hoeveel gy reeds hebt? Er is toch plaats voor IV & V?
Na beleefde groete met achting
tav
Douwes Dekker
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[9 juni 1870
Zesde bijdrage in Het Noorden]
9 juni 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
128. (K.B. 's-Gravenhage.)
Titel als in het nr. van 26-27 mei.
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 33 regel 21 t/m blz. 37 regel 10 v.o.

[11 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi]
*11 en 12 juni 1870
Brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven IX, blz. 24; Brieven WB IX, blz. 23.)
Van Tine een brief uit Padua: de tekst van deze brief is niet bekend.
Saterdagavend.
Lieve Mies, Nu begryp ik waarom ik een paar dagen zoo slecht werkte, ik had de
koorts onder de leden, die is vandaag gekomen en nu (9 uur denk ik) zoowat
afgeloopen. Ik heb vreesselyk gezweet, en ben moe.
Ik wacht morgen wat geld, en zal dat weer aan Carpe (het hotel) geven. Dan zal
ik meteen vragen hoe nu de rekening staat. Als ik gister en vandaag wel geweest
was, zou ik verder zyn. Ik wist al niet hoe 't kwam. Ik begreep niets en moest telkens
overwerken. Nu zal ik morgen helder zyn.
Toch heb ik vandaag nog verzonden, maar ik weet niet hoe Tersteeg rekent. Hy
schreef dat het budget niet toeliet my op den duur aan z'n tydschrift te verbinden. Ei, als 't winst oplevert dat ik er in schryf? - Voor het Noorden heb ik nog liggen.
Hun drukken (eens in de week) gaat zoo langzaam. Ik schryf niet meer aan
Straatman, en ook van hem hoor ik niets. Aan Tersteeg (ook by 't Noorden) laat ik
echter voelen dat ik niets inschik. Myn werk is zoo goed als hun geld, ja beter. Want
ik kan anderen vinden die me betalen, en myn kopy levert niemand.
Van Tine een brief uit Padua ‘met open armen ontvangen’ ‘verrukt van de reis’ 't
doet me zeer. Ze schynt geen flauw besef te hebben van wat ze gedaan heeft.
Ik ben nog moe van de koorts.
't Zal me benieuwen wat jy zegt van de schryvery. Gut zoo gek al die dingen door
elkaer te schryven. Ik vind Noorden heel goed... maar ze drukken zoo langzaam.
Myn oogen doen me nog zeer. Ik heb een bord soep gegeten en ga weer naar bed.
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Zondagmorgen.
Ik ben wel, en hoop te werken.
Ik verzeker je dat alles teregt komt, en royaal. Er is geen vrees.

[12 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
12 juni 1870
Aantekening in het Memoriaal, blz. 121. (M.M.)
12 Juni Postkantoor sHage

[14 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
14 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 1 en 2. (M.M.)
In later handschrift is achter deze genummerde notities inzake de aan Van Helden
gezonden kopij genoteerd op welke Ideën ze betrekking hebben, nl. 617, 618, 621,
623, 624, 625, 628 en 630. Zie V.W. IV, blz. 368-380.
Verzonden blaadjes.

14 Juni
17. Slechter gezongen had. Letterlyk kan ik Ieder kan dus berekenen dat er fysische
en
18. braaf man, z'n bravigheid medebrengende
19. verboheemd misschien in atelier (noot soldát)
20. Volbrengen. Juister tot het volgen zyner
21. Correct wedergeven van wat men zag of hoorde
22. Ontdaan van de nietszeggende, belemmerende
23. Eens bij de opvoering van m'n B.d.b. (noot Safir)
24. drie tot zeven jaar gevaccineerd

Het onderstaande, deels op de geschonden blz. 1, deels op blz. 2, moet, voorzover
ongedateerd, geschreven zijn tussen 12 en 18 juni 1870. De anekdote over gravin
Von Giegh, deels in gotische letters, is door Multatuli vermeld in Specialiteiten (Delft
1871) blz. 113-114 n. Zie V.W. V, blz. 640.
v. Helden 4 Juni aangeteekend (...)
begin kopy Voordragten
12 Juni kopy idm (...)
14 Juni kopy idm (...)
6 Juni Correctie blad 2.
aan vHelden-
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10 Juni assignatie op Noorden f40.
12 Juni &
accusatie der voorgeschoten f40 over niet honoreren
door
13 Juni
Noorden
12 Juni verzocht geld aan Mimi te zenden.Publiek maakt den Kunstenaar Echomeer gevoel voor fictie d.v. werkelykheidArtisten - epiciers vice versaverschönern

yzeren brug

waarheid in kunst

voorhamer
schoenen Apelles

Max Wirth, nouvelle edition du troisième volume des Principes d'economie politique
des Banques
chez Dumont-Schauberg CologneQuérard, Superchéries littéraires dévoilées. chez Daffis ParisKlagt over Plagiaat Indépendance 29 Mei 1870frasen in polemiek die de tegenparty ook gebruiken kanelle est son auditoire enfin, et il y a tant de musiciens qui n'en ont pas noodzakelyke onwaarheid in drama. Ook schildery moet conventioneel gezien
worden.die Tochter des Ministers von Stein (des Rechtes Grundstein, der Bösen (?)
Eckstein und der Deutsche Edelstein, die edle (...) fin von Giech (+ 55) hat (...)
deutschen Sinnes wegen auf (...) befehl, die Strassen in (...) gekehrt.

[juni 1870
Mededelingen van Mimi]
Juni 1870
Mededelingen van Mimi (Brieven IX, blz. 47; Brieven WB IX, blz. 36) over 1870:
bedoeld zal zijn over 1869.
Toen nu in Juni 1870 Dekker door bemiddeling van den heer W. van Lennep deze
opbrengst over 1870 ontving, werd hem tevens medegedeeld dat het kopy-recht in
het najaar van datzelfde jaar zou worden geveild.

[16 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
16 juni 1870 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 121. (M.M.)
De laatste tekst staat in gotisch schrift op een ingeplakt strookje.
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16 Juni W. Brückel
boekhorststraat sHage
twee accept. ieder f64
Leesbibliotheek Cuny, RosengartenKertbeny Petöfi
Dr Hermann Grieben
19 juni
Cöln
P. Wilde
4

ter

Komp. Beritt.
o

Artill. Regmt. N . 3 (ofz:)Soldatenbrief Eigene Angelegenheiten.

[16 juni 1870
Zevende bijdrage in Het Noorden]
16 juni 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
134. (K.B. 's-Gravenhage).
Titel als in het nr. van 26-27 mei.
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 37 regel 9 v.o. t/m blz. 41, regel 17.

[18 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
18 juni 1870 en volgende dagen.
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 3. (M.M.)
De aan Van Helden gezonden kopij betreft Idee 630-644; zie V.W. IV, blz. 379-389.
De aantekening over fatsoen in spelling is later terechtgekomen in Specialiteiten
(Delft 1871) blz. 115-116 noot; zie V.W. V, blz. 647.

18 Juni. van Helden.
1.
2.
3.
4.
5.

Jufvr. H.M. niet meer in den Haag.
over den uitslag der weigering van 't Noorden?
vraag vervolg op br. 6 Juni: ‘het meerdere morgen’
opgave van R. Ct
kopy-blaadjes:
25. Genie, al zy er geen kunst in z'n
26. Ik zal 't u zeggen. Meent ge dat zyn
27. ving hy op. Wie leert hem de uitdrukking (nootje Bilderdyk)
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28.
29.
30.
31.
32.

dat ik onder de elementen van
zeker wist hy beter. Indien maat
De Kunstenaar dien men bedelft
Kappelman, 't zou me bitter
En dergelyke scies?

taxatie (met drama) 8 vel.
L'Hamé
19 juni divers
r

D Hermann Grieben Cöln
bête piano spel
yzergietery putting want schoenen Apelles
cet homme là sait bien des frases par coeur
fatsoen in spelling (!!) advocaat prokureur
denken praten redeneren doet ieder mee
22 juni
van Helden. Verzoek om antwoord op de vragen in den br. van 18 Juni.
23 juni
m

m

van Helden. 1 1
verspreiding. aankondiging... recensie

[23 juni 1870
Achtste bijdrage in Het Noorden]
23 juni 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
140. (K.B. 's-Gravenhage.)
Titel als in het nr. van 26-27 mei, met een voetnoot betreffende het corrigeren
van een drukfout.
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 41 regel 17 t/m blz. 44 regel 9 v.o.

[25 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
25 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 3 en 4. (M.M.)
25 Juni
r

van Helden. accusatie der f50 p brief 24 Juni.
Verzoek steeds te antwoorden.
vraag naar blad 3 & 4
vraag naar bedrag der schuld
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twee kwitt. Noorden. no 8 & 9
over feuilleton 23 & 30 Juni
Het zoeken naar waarheid baart oorspronkelykheid. Navolging: leugen.individueel ongeluk. niet achten.de wysgeer mag geen medelyden hebbenhoogste graad van menschenliefde (...)
't medelyden te overwinnen.begrypen is genot
begrepen te worden ookEr wordt meer niet-begrepen uit belang, dan begrepen uit liefde tot de waarheid.denk aan wat ge niet weet.-

[27 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
27, 28 en 29 juni 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 4. (M.M.)
De aan Van Helden gezonden kopij betreft Idee 645-660; zie V.W. IV, blz. 389-400.
27 Juni
van Helden ½ z proef blad 3.
avend. brief met nacorrectiebadende zustersSpraakgebruik is atheist.synthese ook in zedelykheidspecialiteiten = niet weters v andere dingen. (specialité de chemises &c28 Juni
van Helden
accusatie f20 Noorden
30 Ideën (f160
- lange brief over Nederl. & Straatman met minuut br. aan Tersteegkopij
33 rossinische manier
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34
35
36
37
38
39

armoed baart schande, en - wy weten
vorderen dat hy zich en zn werk
yzerprys te bekomen is. Geen staathh.k.
mag en moet hem overlaten aan
gedachtenispop. De ydelheid h. vry spel
voorkeur geeft, mag geene domheid ge

29 Juni
van Helden. Proef divagatien.
accusatie f20 Noorden.

[1 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
1 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 4. (M. M)
De aan Van Helden gezonden kopij betreft Idee 661-679; zie VW IV, blz. 400-412.
1 Juli van Helden
Kopy noorden 41-45
g

brief: oude rek f500.
over z'n meisje
beschaving.40 nog hoogere
41 bezitten is alge42 die gister op
43 af te wyzen
44 opmerkingen nam ik
45 vergenoegde hen (groote noot Nap)
46 vier evangeliën

vragen aan v.H. my op de hoogte te houden van publicistische &c.

[1 juli 1870
Divagatiën I in Nederland]
1 juli 1870
Het maandblad Nederland, jaargang 1870, Deel II, blz. 243-260, publiceert.
Divagatien over zeker soort van liberalismus door Multatuli. (K.B. 's-Gravenhage.)
Voor de tekst zie men V.W. V, blz. 327-342 en blz. 714.

[1 juli 1870
Negende bijdrage in Het Noorden]
1 juli 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
147. (K.B. 's-Gravenhage.)
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Titel als in het nr. van 26-27 mei.
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 44 regel 9 v.o. t/m blz. 29 regel 14 v.o.

[8 juli 1870
Tiende bijdrage in Het Noorden]
8 juli 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
153. (K.B. 's-Gravenhage.)
Titel: Millioenen-studiën van Multatuli. (Vervolg)
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 49 regel 14 v.o. t/m blz. 53 regel 15.

[9 juli 1870
Huwelijk van Sietske Abrahamsz]
9 juli 1870
Huwelijk van Multatuli's nicht Sietske Abrahamsz, blijkens de onderstaande
advertentie in De Locomotief, Semarang, van Dinsdag 12 Julij 1870, nr. 151. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Getrouwd:
Dr. GEORG JULIUS WIENECKE
en
SIETSKE ABRAHAMSZ.
en

Malang, den 9

Julij 1870.

[11 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
11 en 14 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 4 - onderaan beschadigd met enig
tekstverlies - en blz. 5. (M.M.)
De aan de heer Van Helden gezonden kopij betreft Idee 679-704; zie V.W. IV,
blz. 412-433.
11 Juli
Van Helden Kopy
vraag naar antw. briefje van Noorden
op de laatste na, zéér lange blaadjes.
47 onbekende besluitend
48 heeft hy misdreven dat
49 schreef Dumas dat
50 aangen. waarheden te verkondigen
(...) niets van dat alles. En zelfs
(...) en zelfs 'n brief schryven, zal
(...) Ik had my voor den (zeer lang)
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(...) Naam van de Genade &c
(...) och (skei-uit,
(...) & de helft te dragen
spel, huwelyk, weelde - alles pleizier in de oogen van hen die hy - onomatopee:
knippenartist mag niet meegaan met wereld d mode
(School. bespottelyk)waarheid: zelf zien baar oorspronkelyk - nadoen baart leugen.filosofie - onverschilligheid. fransch wanbegrip
Standbeelden. Japanse Gespr. bl. 43brief Courbet legioen van eer. Noorden 29 Juni en vroegerbloemlezing opkoopen.r

D Sybren Rienks van der Ley
van Hallum
Groningen40 Nog hoogerdenk aan wat ge niet weet
14 Juli
o

van Helden. Kopyblaadje Noorden N 37 terug
Kwit. Noorden 12 & 13
(22 & 29 Juli)
accusatie der f40 daarvoor ontvangen.

[14 juli 1870
Artikel van Jhr. Hartsen in Asmodée]
14 juli 1870
Artikel van Jhr. F.A. Hartsen in het weekblad Asmodée, 1870, nr. 28. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Een streek van Douwes Dekker.
Multatuli, naar ik verneem, is met pak en zak uit den Haag vertrokken zonder zijn
huishuur te betalen. Is dit waar, dan kan ik slechts betreuren, dat zulk een geest
zóó weinig eergevoel heeft! 't Is dan een gemeenheid te meer van dien enormen
kop.
Maar laat ons niet stilstaan bij gemeenheden, neen, sporen we er de oorzaken
van op. Is onze regeering voor niets in de streken van Multatuli? Zou hij zóó
handelen, had hij - gelijk velen! - eene hoogere positie in de maatschappij dan hem
toekomt, of eenvoudig de ware positie die beantwoordt aan zijn talent?
Is een land niet eenigzins aansprakelijk voor de fouten van zijne
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genies, zoolang deze genies niet behoorlijk geappreciëerd worden? Dit is zeker: in
de laatste jaren heeft Multatuli die positie niet gehad. Ellendige middelmatigheden
loopen met ridderkruizen, zijn lid van de Academie, van geleerde genootschappen.
Prullen van kerels zonder hoofd noch hart worden onderhouden op staatskosten
d.i. op kosten van burgers, die hen verachten. En Multatuli... de oorspronkelijkste,
de talentvolste van onzen schrijvers.
‘Maar Multatuli is een schoelje,’ zal men zeggen. Ridderkruizen en
lidmaatschappen - zoo luidt mijn antwoord - zijn geen certificaten van ‘goed gedrag’
maar van talent. Althans voor anderen schijnen ze dat niet te zijn!! Waarom dan wél
voor Multatuli?
Meet niet met tweeërlei maat, landgenooten. Ik weet wel dat het heel onbeschaamd
is, meer talent te hebben dan Gij. 'k Weet ook dat gijlieden allen heele brave
menschen zijt, dat ge nooit een glaasjen te veel drinkt, nooit kwaad spreekt, al uw
geld onder de armen verdeelt en liever van honger sterft, dan ooit een leugen te
spreken. 'k Heb dit sedert jaren dagelijks kunnen zien. Maar dunkt mij, voor lieden
die zoo hoog in moraliteit staat als gij, moet het ligt vallen de stem der jaloerschheid
eenigzins te smoren. Wie weet of Multatuli niet - zoo mogelijk - even braaf als gij
zijn zou, was hij een van die onbeduidende wezens - er zijn er velen - die zich met
behulp van een loozen titel de ‘band’ met toebehooren van ‘eene goede partij’
hebben verworven.
Wat zoudt ge hem dan niet vergeven!
Een woord tot slot: Wilt ge dat Multatuli geen kwaad meer doe, leidt hem niet in
verzoeking. Of verheugt ge u misschien in elk protest, om te doen uitkomen hoeveel
beter gij zijt dan hij.
F.A.H.

[15 juli 1870
Elfde bijdrage in Het Noorden]
15 juli 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
159. (K.B. 's-Gravenhage.)
Titel als in het nr. van 8 juli.
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 50 regel 15 t/m blz. 57 regel 15 v.o.

[16 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
16 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 5. (M.M.)
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16 Juli
van Helden. Zyn br. 13 terug.
Verzoek terug te komen op E & A
klagt over zwygen van publiek
Voorstel om 7, 7, 6, 6, uittegeven
zal opgeven present Exx.

[18 juli 1870
Afkondiging pauselijke onfeilbaarheid]
18 juli 1870
Het Vaticaans Concilie, op 8 december 1869 geopend in tegenwoordigheid van
meer dan 700 geestelijken, aanvaardt in een plechtige openbare vergadering
waaraan door 535 stemgerechtigden wordt deelgenomen, met slechts twee stemmen
tegen, het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid, dat onmiddellijk na deze
stemming door paus Pius IX officieel wordt afgekondigd.

[19 juli 1870
Oorlogsverklaring Frankrijk-Pruisen]
19 juli 1870
Verontrust door de toenemende macht van Bismarck, verklaart keizer Napoleon
III aan Pruisen de oorlog. Het franse Moezelleger onder bevel van generaal Bazaine
en het franse Rijnleger onder bevel van generaal Mac-Mahon vinden drie duitse
legers tegenover zich die erop uit zijn een wig tussen de beide franse legers te
drijven.

[Bijlage
Mededelingen van Mimi over Mainz]
Bijlage
Mededelingen van Mimi inzake Multatuli's verblijf te Mainz en de situatie aldaar
na midden juli 1870.
(Brieven IX, blz. 26-27; Brieven WB IX, blz. 24-25).
Het laatste woord van de navolgende tekst luidt in Brieven IX juni; in Brieven WB
IX is deze fout gecorrigeerd.
Volgens bericht in de N.R.C. van 3 augustus 1870 moesten de inwoners van de
vesting Mainz zich voorzien van levensmiddelen voor een periode van zes weken.
Voor het begin der krygsverrichtingen, en toen de oorlogskans dus nog onzeker
was, waren de burgers van Mainz, als bewoners van een aanzienlyke, dicht aan de
vyandelyke grens gelegen vesting, in groote spanning. En niet zonder grond. De
militaire commandant maakte reeds toebereidselen om al de boomen binnen zeker
rayon van de stad te vellen. Maar de burgemeester en burgery, die niet weinig
trotsch op hun ‘Neue Anlage’ en verdere plantsoenen waren,
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kregen na veel moeite gedaan dat dit vonnis voorloopig werd opgeschort, onder
verband evenwel dat zoodra de commandant het noodig zou oordeelen, de burgery
zelf, met vereende krachten, binnen 24 uur, de boomen zoude omhouwen en effen
grond maken van de plantsoenen.
Zoo werd er ook weldra een bevel uitgevaardigd, dat wie kon de stad moest
ontruimen, maar dat alle burgers die er verkozen te blyven de bewyzen moesten
leveren voor drie maanden proviand in huis te hebben.
Onder die omstandigheden moesten wy Mainz wel verlaten. Maar Dek wilde zoo
weinig mogelyk gestoord worden in zyn werk en zoo huurden wy een paar kamers
in het ‘Wirtshaus zum Gustavsburg’, een klein uur gaans buiten Mainz gelegen, en
betrokken die in de laatste dagen van juli.

[21 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
21 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 5. (M.M.)
Op de laatste twee nrs. na handschrift van Mimi. Er stond eerst 20 Juli 's avonds
onaangeteekend. Maar dit is met potlood doorgestreept en vervangen door het
onderstaande.
De aan Van Helden gezonden kopij betreft Idee 704-719; zie V.W. IV, blz. 433-451.
21 Juli 22 gerecommand
van Helden bl. 57 andere farizeën (3 noten)
bl. 58 nooit wiens glazen moeten
bl. 59 waarom trekt nooit of
bl. 60 't Is prachtig!
bl. 61 Die mode ook ten onzent.
bl. 62 zyne studien over den aard
bl. 63 de congreswoede die sedert
bl. 64 bekreunde er zich niet om wie
65 Kaartjes heeren!’ (lang)
66 namen. Ik bedoel

[21 juli 1870
Multatuli schrijft Idee 738]
21 juli 1870
Multatuli schrijft Idee 738 betreffende de situatie van Nederland in verband met
de uitgebroken frans-duitse oorlog; zie V.W. V, blz. 460.
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[22 juli 1870
Twaalfde bijdrage in Het Noorden]
22 juli 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
165. (K.B. 's-Gravenhage.)
Titel als in het nr. van 8 juli.
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 57 regel 15 v.o. t/m blz. 61 regel 13.

[22 juli 1870
Multatuli en Mimi naar Gustavsburg]
Waarschijnlijk 22 of 23 juli 1870
Multatuli en Mimi verlaten Mainz en vestigen zich in het Wirthshaus zum
Gustavsburg, oostelijk van Mainz gelegen in de hoek waar de Rijn, uit het zuiden
komende, de Main, uit het oosten komende, in zich opneemt, en daarna tot Bingen
westwaarts stroomt.
De hoek land tusschen den linker Main- en den Rynoever waar deze rivieren zich
vereenigen, wordt naar Gustaf Adolf die aldaar gekampeerd moet hebben, aldus
genoemd. Het wirthshaus ligt aan den darmstadterweg tegenover de gierbrug die
naar het dorp Kostheim over de Main zet, en is een kwartier gaans van de juist
duizend meters lange mainzer rynbrug verwyderd. Wy hadden daar in het laatst
van juli 1870 kamers gehuurd. Vrees voor geldgebrek had Dek, vervuld als hy was
van werkplannen, toen niet, zoodat hy tegen de kosten die het buiten-wonen
meebrengt als transport etc. etc. niet opzag. Het was daar toen zeer kalm, en hy
meende dat het sans gêne van uitgaan enz. hem goed zou doen. Maar door een
samenloop van omstandigheden zaten wy reeds in 't begin van augustus zonder
geld. De kalmte die wy gezocht en gedeeltelyk gevonden hadden, in een wirthshaus
waar zoo goed als niets, alleen des zondags zeer weinig te doen was, maakte, na
de uitbarsting van den oorlog, plaats voor rumoer en drukte. Want behalve dat,
doordien de spoortreinen gedurende geruimen tyd uitsluitend troepen vervoerden,
en later het verkeer voor particulieren zeer ongeregeld en hokkend bleef, de
darmstadterweg veel meer dan vroeger gefrequenteerd werd, en dus ook onze
herberg het reeds daardoor druk had, werden de fortjes aan de rynbrug van
garnizoen voorzien, en waren voortdurend eenige honderd man in Kostheim
ingekwartierd die allen den ganschen dag vry wel niets te doen hadden en al zingend
‘Lieb Vaterland’ etc. etc. in ons Wirthshaus kwamen drinken.
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[23 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
23 en 24 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 5. (M.M.)
23 Juli
o

van Helden advertentie in 3 .
24 Juli voor ½ 2
van Helden. accusatie f25.
r

assignatie op M W. v L. f110.83
brief van Lennep
daarover later schryven

[24 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
24 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 121. (M.M.)
Waarschijnlijk betreft dit bedrag de opbrengst van de in 1869 verkochte exemplaren
Max Havelaar.
Mr Willem van Lennep
Amsterdam
Gustavsburg 24 Juli 1870
advies assignatie van Helden 110.83Voorbehoud om later terug te komen op den verderen inhoud.
r

Mons ferd. Jongen
r

chez M P.A. Koolen
Weenastraat 29 Rotterdam

[25 juli 1870
Brief van Tine aan Potgieter]
25 juli 1870
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Padua 25 Julij 1870.
Waarde Heer Potgieter!
Weder wend ik mij tot U, ik heb hulp noodig, tot wien kan ik beter gaan, dan tot
iemand die getoond heeft een waar vriend te zijn geweest, ik had gehoopt de
omstandigheden gunstig waren dit is t'geval niet geweest, nu ben ik vast besloten
om mijn eigen weg te gaan. Dekker zijn wil is goed, maar hij heeft dikwijls met zware
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moeijelijkheden te kampen, ik wil hem verligten door zelve werkzaam te zijn, slaagt
hij, zoo veel te beter, slaagt hij niet, zoo heb ik ten minste t'noodige om te leven.
Mijne gezondheid laat niets te wenschen over, ik ben bezield met moed en ik heb
de overtuiging dat ik slagen zal maar daar hoort tijd toe en om dien tijd af te wachten,
roep ik uwe hulp in.
Sedert twee maanden ben ik bij mijne vrienden de heer en Mevrouw Omboni (de
heer Omboni is professer aan de Universiteit te Padua geworden) die mij drie kamers
in hun huis hebben aangeboden en ons vriendschappelijk aan hun middagmaal
noodigen, voor al t'andere moet ik zelve zorgen en de opvoeding van Nonni, die
zich zeer gunstig ontwikkelt. Er wordt werk gemaakt om Eduard te plaatsen in den
handel om zoo veel te spoediger te kunnen verdienen, hoe wel zijn lust studeren
zou zijn, maar daar hij ruim 16 jaar is, moet hij beginnen met de praktijk te leeren
dus voor zijn onderhoud zou ik in t'begin nog moeten zorgen hij behoeft ook een
klein uitzet want hij heeft niets. Eduard is een jongen, die zeker makkelijk door t'leven
zal gaan hij weet zich bij ieder bemind te maken en voor zijne jaren heeft hij een
dosis gezond verstand dat onbegrijpelijk is een gelukkig temperament en groote
intelligentie. Zijne illusie is om naderhand mij en zijne zuster tot steun te zijn.
Mijn streven is mijzelve onafhankelijk te maken, om daartoe te geraken heb ik
hulp noodig want t'begin is in alles moeijelijk, en voor al als men niets heeft, ik zoude
U zoo innig dankbaar zijn als U mij in de gelegenheid kondet stellen mijn doel te
bereiken. ik moet kennissen maken, daartoe behoort een weinig toilet, enfin met
een weinig geduld zal ik wel t'een of ander vinden. Als U mij voor t'begin ter hulp
wildet komen zou ik U innig dankbaar zijn. Verblijd mij Waarde Heer Potgieter met
een gunstig antwoord en gelooft mij met de meeste achting en vriendschap
Uwe Dienst. Dienaresse
E.H. Douwes Dekker
van Wijnbergen
mijn adres
chez Monsieur le professeur G. Omboni
rue Torresin 2334. A
Padoue

[26 juli 1870
Multatuli schrijft Idee 747]
Waarschijnlijk 26 juli 1870
Multatuli schrijft Idee 747. Zie V.W. IV, blz. 465.
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[28 juli 1870
Bijdrage van Multatuli in De Locomotief]
28 juli 1870
Bijdrage van Multatuli in De Locomotief, Semarang, no. 165. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
De tekst, overgenomen uit Het Noorden, 26-27 mei, is een fragment uit
Millioenen-studiën; zie V.W. V, blz. 28-31.
Abraham des Amorie van der Hoeven, geb. 15 februari 1821 te Rotterdam,
overleed als remonstrants predikant te Utrecht op 20 maart 1848. Voor zijn gedicht
in Multatuli's vriendenalbum zie V.W. VIII, blz. 59.

Uit Multatuli's leven.
Krummacher's Parabelen of Lamartine van daag? vraagde mij, in 1833, Abraham
des Amorie van der Hoeven de jonge, toen ik eenige zomervacantiedagen doorbracht
ten huize zijner ouders op Duinlust.
Na het ontbijt namelijk beklommen wij gewoonlijk den Blinkert, het grootste reusje
der Overveensche zandheuvels, en daar lazen we. Daar...
Ze moet er uit, de waarheid, al klinkt ze bar:
Daar logen we!
En al loog Abraham niet, hij die oprecht was, zelfs jegens zichzelf, ik loog.
En ook zijn indruk was valsch, al wist hij 't niet. Ik loog en ik wist het. Meâ culpâ,
meâ maximâ culpa, o Fancy!
Er was opdringerij in dat voorgewend mooivinden van Krummacher's mystiek
gedroom en de zienlijke klinkklank van Lamartine. Wat begrijpt 'n jongen van 12,
13 jaar - zóó oud waren we - van:

ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons nous jamais sur l'Océan des âges...
Verbeelje, onze oceaan van âges! En dan dat ankerwerpen:

Jeter l'ancre un seul jour...
Bovendien, ik wist niet juist wat 'n lac was. Wel had ik op school geleerd te
antwoorden: een meer? un lac, maar later was ik in den war geraakt met laquaeus,
en daardoor in de vaste verbeelding dat onze verzemaker zoo verdrietig was, omdat
men hem een strik gelegd had. Misschien is er bij dat fameuse lac dan ook wel zoo
iets gebeurd. Ik loog, ja! Maar die Lamartine zelf ook. Lees zijne levensgeschiedenis,
en oordeel of hij zulk een lac in zijn gemoed had, toen hij zijn
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publiek dat ding vóórweende? Mélancholie de métier, anders niet. Er was vraag
naar die waar, en de kunstemaker leverde wat gevraagd werd. Bah!
Ik loog, ja! Want hoe gepast verrukt ook over de schoone verzen, gluurde ik met
o

begeerigen blik schuins uit naar de helling van den Blinkert, die met hare 45 zoo
verleidelijk noodigde tot afrollen. En we rolden er nu en dan af, dat is waar. Maar
met mate, en niet te kort vóór of na Vader Krummacher, om onze
ouwe-mannetjes-stichting niet te bederven.
Nog eens, hij, Abraham, was oprecht. Hij meende ter goeder trouw, dat er voedsel
zat in 't schuim waaraan wij lekten. Maar ik wist beter en durfde 't niet zeggen, noch
aan hem, noch aan mij zelf. Ik vreesde te zeer dat het aan m'n maag haperde, en
schaamde mij over de gezondheid die ik, al te zedig, voor ziekte hield.
Hij wist reeds in die dagen met de meest mogelijke zekerheid, alles wat sedert
eeuwen ondoorgrondelijk bleef, en steeds blijven zal, voor eerlijke, nuchtere,
wijsheidszoekers van zesmaal zijnen ouderdom. En wetende is hij gestorven, vóór
de tijd aanbrak, waarop hij misschien zou geraakt zijn tot de overtuiging dat z'n
eerste weten ijdel was. Den strijd, eerst tegen den twijfel, later ten gevolge van
twijfel, heeft hij nooit gestreden.
Hij geloofde en stierf slechts.
Ik bleef leven om te kampen.
Bij z'n overgang van wieg tot kinderkamer, vond hij alle waarheden pasklaar op
'n stapeltje bijeengelegd, en hij heeft het daarmeê uitgehouden tot z'n einde toe.
Ook hij maakte verzen, en schoone als hij wilde. Een staal? Ziehier, en proef er
uit hoe de Krummachersche zekerweterij daarin voorheerscht.
Maar zie er ook z'n hartelijkheid in, schoon ik erken dat verzen weinig waarde
hebben op dit stuk. Ik zou dan ook op z'n vriendschap weinig staat hebben gemaakt,
als ze zich nooit anders dan in rijm geopenbaard had. Ze was innig.

Neem van mijn vriendenhand deez' onbesmette bladen.
Die regelen stonden namelijk in een album dat hij mij ten geschenke gaf.
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En neem op nieuw mijn vriendenhart er bij;
Houd van der zonden smet het pad uws levens vrij,
En wandel op bebloemde paden.
Neen, neen, 't zijn hier op aard niet enkel schoone dagen!
Soms waaien buien woest en wild,...

Daar wist de beste, lieve, edele jongen niets van. Maar wáár is het!
Doch lichter is de last dien men te zamen tilt,
En 't wicht dat trouwe vrienden met ons dragen.
Deel met mij vreugde en leed, naar God ons die zal geven,
Maar wat zijn Vaderhand ons ook op aard bereid',
O, deelen we eens bij Hem der Heemlen zaligheid,
Die dag licht zonder eind, kort is de nacht van 't leven.

Het herdenken maakt mij te weemoedig voor commentaar. Wat de ‘smet der zonde’
aangaat,... met al m'n genie ben ik een goed mensch geworden. Vraag er m'n vrouw
en kinderen naar, en onze meid. Heel veel ergers dan dat vrome liegen over dien
vervelenden Krummacher, heb ik nooit uitgericht.
En vaak deed ik betere dingen dan 't afbuitelen van de Overveensche duinen.
Maar 't is me altijd kwalijk genomen.
‘Buien? Woeste buien?’ Beste Abraham, gij waart profeet, toen ge die woorden
neerschreeft op 't eerste ‘onbesmette blad’ van dat album.
‘Buien?’ Stormen waren het. Stormen zijn het nóg. Sedert jaren giert me de orkaan
om de ooren. Sedert jaren zoek ik vruchteloos naar haven en reê, en toch, toch ben
ik niet ijverzuchtig op den spoed en 't gemak uwer reize. Luctor et emergo.
(H.N.)
MULTATULI.

[29 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
29 juli 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 5. (M.M.)
29 Juli smiddags
van Helden. accustatie 61 thaler van L
over Max Havelaar
twee kwitt. Noorden 14 & 15
over Brochure in verband met Noorden
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[29 juli 1870
Laatste bijdrage in Het Noorden]
29 juli 1870
Bijdrage van Multatuli in Het Noorden, Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, nr.
171. (K.B. 's-Gravenhage).
Titel als in het nr. van 8 juli.
De tekst komt overeen met V.W. V, blz. 61 regel 13 t/m blz. 64 regel 2 v.o. Het
is de laatste bijdrage van Multatuli in Het Noorden. Over het beëindigen van zijn
medwerking bevat het blad geen enkel bericht. In de boekuitgave van
Millioenen-studiën schrijft Multatuli in het voorwoord, dat hij zich genoodzaakt zag
zijn arbeid af te breken omdat de lezers van de courant, volgens de redactie ‘er
niets van begrepen.’ (V.W. V, blz. 117.) Van de desbetreffende correspondentie is
niets teruggevonden.

[30 juli 1870
Artikel van Huisman in De Dageraad]
30 juli 1870
Artikel van H.H. Huisman in De Dageraad, nr. 31. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)

De Dageraad en het modernisme.
Een woord aan dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen
De lezing van het ingezonden stuk van Dr. Hartogh Heys van Zouteveen, geplaatst
in No. 28 van dit weekblad, heeft op mij een zeer ongunstigen en hoogst smartelijken
indruk te weeg gebracht.
Ongunstig omdat, naar het voorkomt, de reclame van Dr. H.v.Z. aan het Voorloopig
Bestuur van het Verbond van Vrije Denkers in Nederland gericht - door hem gezocht
is, en door den steller van dat stuk alléén gebezigd werd met de liefelijke bedoeling
mij eens een gevoeligen slag toe te brengen, Ik althans begrijp niet - daar in de 30
nos. van den 2en jaargang slechts één stuk van mijn hand voorkomt - waarmede
ik zulk een vinnige veroordeeling zou verdiend hebben.
Die indruk was bovenal smartelijk, omdat het veroordeelende vonnis geveld werd
door een geestverwant, een man die met ons de handen ineen slaat, en met ons
samen werken wil tot de zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van de menschheid.
Nu zou ik wel in dat onverdiende, onrechtvaardige vonnis stilzwijgend berust
hebben, en zelfs de bescheiden vraag aan Dr. H.v.Z. mij niet veroorloofd hebben:
of dat harde, onrechtvaardige vonnis de practische aanwending was van den door
hem aangeprezen Melanchtonschen geest? Ik zou stilgezwegen hebben met de
gedachte:
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‘Heer, vergeef hem, hij weet niet wat hij doet.’ Doch in het bewuste stuk van Dr.
H.v.Z. komen, om geen ander woord te gebruiken, zulke ongerijmde en zonderlinge
beschuldigingen voor, dat ik verplicht ben, den mij zoo onverwacht voor de voeten
geworpen handschoen op te rapen.
Als Voorzitter van de Vereeniging DE DAGERAAD kan en mag ik niet lijdelijk toezien
dat die Vereeniging, - door wie dan ook - onverdiend geblameerd en haar een
valsche smet wordt aangewreven. Door daarop te zwijgen, zou ik niet alleen het
vertrouwen der leden onwaardig zijn, maar ik zou DE ZAAK die mij zoo lief en dierbaar
is, waarvoor ik zooveel gedaan, zooveel, zoo onuitsprekelijk veel geleden en zooveel
ten offer heb gebracht - verraden. En wat mijzelven betreft, ik meen dat ik op een
voor den Vrijdenker eervol verleden mag wijzen, op een verleden dat ik hoop nimmer
te zullen loochenstraffen, en dat ook niet duldt dat het straffeloos bezoedeld wordt.
Dr. H.v.Z. wil ‘Absolute gewetensvrijheid, dat wil zeggen’ zegt hij ‘dat wij in ons
Verbond ook hen opnemen die zich niet van de kerk willen scheiden’
Ik neem de vrijheid, Dr. H.v.Z. op te merken dat de Vereeniging ‘de Dageraad’
nooit een ander beginsel heeft gehuldigd of... in praktijk gebracht. Elk die het vrije
onderzoek is toegedaan, ieder die naar waarheid streeft, is haar welkom, zelfs de
orthodox-geloovige. Zoodra hij redeneeren en onderzoeken wil - sluit zij hem niet
buiten. Voor het overige vraagt de Vereeniging noch naar iemands godsdienstige
overtuiging, noch naar zijn verhouding tot de kerk.
Dr. H.v.Z. wil allen in het Verbond van Vrije Denkers opnemen, mits zij slechts
overtuigd zijn van de waarheid der stelling: dat de rede bevoegd is om zich aan de
banden des geloofs te onttrekken, en alle vraagstukken, den mensch en zijn
verhouding tot de maatschappij betreffende, zooveel mogelijk op te lossen; en dat
derhalve de zedeleer onafhankelijk is van elk kerkelijk leerstelsel. De Vereeniging
‘de Dageraad’ gaat niet eens zóó ver. Zij is op dit punt vrijzinniger dan Dr. H.v.Z.,
want zij verlangt alleen een vrij en zelfstandig onderzoek, maar VERMEET zich NIET
dat onderzoek vooruit te loopen door te bepalen: de zedeleer is onafhankelijk van
elk kerkelijk leerstelsel. De Vereeniging bepaalt niets, zij laat de beslissing daarvan
over aan het individueel oordeel harer leden.
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Dat de modernen de genoemde stelling beamen zooals Dr. H.v.Z. beweert, is slechts
dán waar, wanneer men het woord kerkelijk leerstelsel in orthodox-geloovigen zin
neemt. Immers, de modernen bestrijden het kerkelijk leerstelsel, en hoe zouden zij
nu de zedeleer kunnen baseeren op een grondslag, die door hen wordt afgekeurd?
Doch moet onder ‘elk kerkelijk leerstelsel’ ook dat der modernen, verstaan worden,
dan - Dr. H.v.Z. houde mij dit ten goede - dan is die bewering een groote onwaarheid.
Een enkel bewijs moge hier voldoende zijn. In een werkje, door een achttal moderne
prekers in het licht gezonden, onder den titel: Voorlezing over de Bijbelsche berichten
aangaande het leven van Jezus, wordt aan het slot getuigd: ‘dat het kruis van Jezus
het onveranderlijke beginsel van alle ware godsvrucht, ja de grondslag zelve is’.
Zulke lieden zouden de onafhankelijkheid der zedeleer erkennen!!!
De moderne partij beweert - naar Dr. H.v.Z.'s meening - ten onrechte nog op
Christelijken, nog op Gereformeerden bodem te staan. Wat nu dien Christelijken
bodem betreft, ik weet niet waarom men dien aan de modernen ontzeggen zou.
Niemand zou hun dien bodem kunnen betwisten wanneer die partij - even als zoovele
andere Christelijke partijen - een afzonderlijk kerkgenootschap vormde. Doch wat
den Gereformeerden of elk ander kerkgenootschappelijken bodem aangaat, daarop
hebben zij - naar mijne zienswijze - geen recht om te blijven staan. Eer men hen op
dien bodem toeliet, hebben zij plechtig moeten belooven het kerkelijk leerstelsel te
zullen handhaven en verdedigen. Maar in weerwil van die belofte ondermijnen zij
den bodem door het kerkelijk leerstelsel te bestrijden, en met die bestrijding gaan
zij voort, niettegenstaande zij zich het salaris blijven toeëigenen dat voor de beloofde
handhaving en verdediging der kerkleer wordt uitgekeerd. Is dat eerlijk?
Dat de moderne partij - zooals Dr. H.v.Z. zegt, de Zuurdeesem is die door de
gisting die zij veroorzaakt, de Hervormde kerk van gedaante zal doen veranderen,
wil ik gaarne aannemen, maar dat die ‘partij’ die ‘kerk’ TOT DE WAARHEID BRENGEN
ZAL, is - meen ik - de verwachting wel wat al te hoog gespannen.
Hoe, die partij zou de kerk tot de waarheid brengen, zij, die in haar preken wat
steenkool mengt, die in haar bidden een paar natuurwetten moffelt, die bij haar
godsdienst wat physika doet, die op haar catechisatie wat fantaisie gebruikt, en op
haar zedeleer wat staat-
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kunde giet? Zij zou met haar half geloof en halve wetenschap, met haar tweederlei
logica de kerk tot de waarheid brengen? 't Is al te gek! Dr. H.v.Z. zegt: handelen de
leden van ‘de Dageraad’ wellicht consequenter dan zij, de modernen handelen
staatkundiger.’ De Dr. vergist zich hier een weinig; hij had moeten zeggen de leden
van ‘de Dageraad’ handelen eerlijk, de modernen oneerlijk. Dan sluit er ook beter
op aan hetgeen hij onmiddellijk op de staatkundiger handelwijze der modernen laat
volgen, als hij zegt: dat zij het DAAROM in de laatste jaren verder gebracht hebben
dan - de Dageraadsmannen, die natuurlijk niet zóó staatkundig zijn.
Dr. H.v.Z. had gevoegelijk hier een sterk sprekend voorbeeld kunnen bijbrengen,
door te wijzen op de staatkundige annexeer-methode van Pruisen. Het is zóó groot
er door geworden, dat het schijnt dat Napoleon III lust heeft gekregen met Pruisen
te concurreeren... Dat arme volk!... Moet het dan altijd bedrogen worden? Maar wie
ook staatkundig mogen handelen of concurreeren, geen Dageraadsman - ik ben er
van overtuigd - zal dit doen. De modernen kunnen dus te dien opzichte gerust zijn,
de Dageraadsmannen zullen hun toevlucht niet nemen tot staatkunde. Dit laten zij
over aan vorsten en priesters, onverschillig of zij conservatief of liberaal en of zij
zich orthodox of... modern noemen. Doch het volk, dat overal en in elk opzicht
staatkundig behandeld wordt, dat staatkundig bedrogen, misleid, onderdrukt,
uitgezogen en naar het slachtveld gezonden wordt om er zeer staatkundig vermoord
te worden - heeft RECHT op iets anders dan op staatkunde. Dat is mijn meening, Dr.
H.v.Z., die ik tegenover de uwe plaats.
Ik laat het aan elk onbevooroordeeld, onpartijdig en waarheidlievend man over,
te beslissen wiens meening, de uwe of de mijne, met de eer en zedelijkheid is
overeen te brengen. En al ware het - neen, dat kan niet - maar al ware het ook, dat
allen zich aan uw zijde schaarden, dan nog zou ik mijn meening verdedigen tot den
laatsten ademtocht. Ja, dat zou ik doen omdat ik de tegenovergestelde meening
dieper veracht dan de Jezuïetische leer: het doel heiligt het middel.’ Die leer heeft
dit boven uw staatkunde - hoewel beiden in het wezen der zaak volmaakt gelijk zijn
- vooruit, dat zij oprechter en openhartiger is. Men kan er zich dus tegen wapenen.
De hooggeroemde staatkunde der modernen bestaat dáárin, dat zij een kansel
in bezit nemen, die hun niet toekomt en een salaris ont-
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vangen dat zij niet verdiend hebben, terwijl ik meen dat het volk recht heeft op
waarheid, enkel waarheid, zonder eenige staatkunde, en ik meen bovendien dat
het thans meer dan tijd is, het arme volk te geven wat het toekomt en waarnaar het
hongert en dorst. Dat is onvervalschte waarheid.
Dat is de kloof die de modernen van ‘de Dageraad’ scheidt. Van daar de afstooting,
de volkomen negatie, die de Vereeniging ‘de Dageraad’ van de moderne partij
ondervindt, en niet zoo als gij beweert de persiflage, de bitterheid, den tergenden
toon die in mijne artikelen doorstraalt.
Gij hebt den toon niet dien gij in mij afkeurt. Dat is zeer natuurlijk! Dien toon kan
men niet aanleeren, hij wordt alleen verkregen door lijden; of... zoudt gij in ernst, in
vollen ernst kunnen meenen, wanneer een eerlijk man ziet, dat kwakzalvers van de
onkunde en het goed vertrouwen der menigte misbruik maken, daarbij zoetsappig
kan blijven, en dat zijn toon niet getuigde van de verontwaardiging die hem bezielt
tegen de charlatans? Zoudt gij denken dat het hem pleizier doet, wanneer hij iemand
het fatsoenlijk diplomatenmasker van het aangezicht rukt, dat hij geen pijn gevoelt
over de laagheid van een MENSCH... vleesch van zijn vleesch en been van zijn been?
Zoudt gij wanen kunnen dat het niet smart als men miskend en verguisd, gehoond
en gelasterd, ja op het hart getrapt wordt, omdat men weigerde het aangeboden
deel van den onrechtmatigen buit aan te nemen? Ja, hoe kunt gij eischen dat de
gil die uit de beklemde borst geperst wordt, in harmonie zal wezen met de
zoetsappige taal van een in overvloed levenden geslepen diplomaat? Moet ik nog
wijzen op het gescheurde haren kleed, de harde korst, het hok, ja dat ik zelfs niet
eens het mijne kan noemen?
‘Zulk een geest’, zegt gij, met oog ook op mij, doet aan elke zaak, hoe goed ook
in principe, afbreuk en is in geen geval goed te keuren. Niet de geest van Calvijn,
niet de geest van Voltaire, die van Melanchton beziele ons.’
Ik vraag u wat zou de geest van een Melanchton uitgewerkt hebben, indien de
geest van een Luther er niet geweest ware, die den Melanchtonschen geest op
sleeptouw nam? Zou de geest van duizenden Melanchtons in staat zijn een enkele
hervorming in het leven te roepen, ik betwijfel het. Maar dien geest bij mannen als
MULTATULI, FRISO, enz. of bij mij te zoeken, is hooi gedorst.
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In een noot vraagt gij, waarom verschuilen lieden als FRISO en RATIONALI zich onder
pseudonymen en geeft daarbij te kennen dat zij daardoor alle verantwoordelijkheid
van zich af werpen. Neen, zulke lieden werpen niet alle verantwoordelijkheid van
zich af. Naar hetgeen ik van FRISO vernomen heb, mag gerust verwacht worden,
dat hij onmiddellijk met zijn naam voor den dag zal komen zoodra het noodig is in
het belang van waarheid en zedelijkheid, maar niet ter voldoening eener ijdele
nieuwsgierigheid. Maar wat doet het er toe wie de zegsman is? De hoofdzaak is, is
het gezegde waarheid of logen. Dat en dat alleen moest de vrije zelfdenker vragen.
Ook vraag ik u, waarom maakt gij soms gebruik van een pseudonym, wanneer gij
andere lieden er een verwijt van maakt, of meent gij wellicht dat gij en die met u
eenstemmig denken, alleen van dat recht gebruik mogen maken? Uw absolute
gewetensvrijheid is zeer onvrij voor anderen.
Ook moet ik opkomen tegen uw bewering: ‘Ware de zaak, door den grooten
Junghuhn in het leven geroepen, anders bestuurd geworden, de volmaakste
eendracht zou tusschen de mannen van “de Dageraad” en de modernen geheerscht
hebben’. Deze geheele redeneering berust blijkbaar op onderscheidene dwalingen.
Ik zal zoo vrij zijn eenige er van aan te toonen.
Junghuhn heeft de zaak niet in het leven geroepen. Zij bestond reeds en is zelfs
ouder dan het Christendom. Doch Junghuhn heeft de zaak - het bestrijden van
bijgeloof en priesterheerschzucht - een krachtigen, zeer krachtigen stoot voorwaarts
gegeven. Dat is zijn verdienste, de kroon die niemand hem kan ontrooven en
waarvoor hij de achting, hulde en sympathie van elken Vrijen Denker verdient. Het
is dus mijn doel niet iets te kort te doen aan de nagedachtenis van den waarlijk
grooten Junghuhn. Doch ik mag niet zwijgen dat ik meen eeniger mate hetzelfde
als Junghuhn gedaan te hebben.
Het eenige verschil in de handeling van Junghuhn en van mij bestond, dat ik een
weinig vroeger dan Junghuhn, den strijd begon, dat ik het openlijk deed met
vermelding van mijn naam en kwaliteit en reeds feitelijk en vormelijk - ik had zelfs
verzocht mij van de lijst der ledematen te royeeren - mij van het Christendom
losgemaakt en eindelijk dat ik geheel alleen op mij zelven stond en geen enkelen
vriend had, die mij ondersteunde of in dien gewaagden strijd ter zijde stond. Dat
had ik gedaan eer er nog een letter van Junghuhn op dit gebied was op het papier
gezet.
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Junghuhn begon dien strijd wat later, onder het pseudonym van broeder DAG. Eerst
na zijn dood vernam men den naam van broeder DAG. Hij was omringd door vrienden
die zijne gevoelens deelden, en ten uitvoer brachten, hetgeen hij ontwierp. Hij
behoefde daarmee ook geen banden van vriendschap en bloedverwantschap te
verbreken zoo als ik moest doen. Mijn stoffelijke welvaart, al mijne uitzichten en de
toekomst moest ik prijs geven. Ik moest mijn hart geweld doen, een vreesselijken
vloek - die nimmer herroepen en in het graf is mede genomen geworden - trotseeren.
Alles wat mij lief en dierbaar was... mijn geluk heb ik ten offer gebracht, omdat ik
de waarheid liefhad en mij sterk gevoelde bij de volbrenging van mijn plicht. Zóó
heb ik jaren lang den strijd volgehouden, dikwerf op het punt zijnde van te bezwijken
en van honger om te komen. In dien toestand is nog weinig verandering gekomen...
De vraag rijst wel eens bij mij op - vooral wanneer ik soms door een geestverwant
zoo onbarmhartig behandeld word - wat zou de Kerk-partij doen, indien een man
met zulk een overtuiging tot haar kwam en hare belangen, zóó volhardend en zóó
belangeloos diende, zou zij hem?...
Wanneer Dr. H.v.Z. gelezen had, wat broeder DAG geschreven had, dan zou hij
weten dat Junghuhn van geen schipperen op dat gebied wist of wilde weten. Het
lust mij niet hier bladzijden vol te schrijven met uittreksels te leveren uit de Licht- en
Schaduwbeelden uit de Binnenlanden van Java. Dr. H.v.Z. moge dat werk zelf open
slaan, dan zal hij bevinden hoe Junghuhn te velde trok tegen huichelarij en
schijnheiligheid, hoe hij een vijand was van alle vroom bedrog en ook de modernen
van zijn tijd niet spaarde.
En Junghuhn zou met de tegenwoordige modernen hebben kunnen sympatiseeren,
hij zou hun staatkunde geëerbiedigd, gevolgd hebben? Neen, die dat beweert, kent
Junghuhn niet of... lastert hem. Ook moet ik Dr. H.v.Z. herhalen wat ik in 1867
gezegd heb, daar hij het niet schijnt te weten: ‘Met hartelijke vreugde werd het
modernisme door ons begroet, want wij meenden in de dragers dier lichtstralen
vrienden te zien, die even als wij uit innige overtuiging tegen de macht der duisternis
te velde trokken. Spoedig, helaas maar al te spoedig, bleek hun vijandschap ook
tegen het licht, waarvan zij eenige lichtstralen in zich opgenomen hadden.
‘Zij zochten te transigeeren, tusschen de wetenschap en het geloof,
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en werden dus van twee kanten te gelijk, zoowel door de wetenschap als door het
geloof aangevallen.
‘Dat de lichtschuwe orthodox geloovigen geen gemeenschap met zulke ketters
wilden houden en de modernen nog heviger zouden haten dan de vrijdenkers, was
heel licht te voorzien.
Wij althans meenden in hen geestverwanten te zien, doch die dwaling werd ras
opgeheven, zij vielen ons - die het eerst op dien weg hen waren voorgegaan - veel
heviger aan, dan ooit door de voorstanders van het blinde geloof geschied was.’
Nog iets. Toen het prospectus - door Junghuhn geschreven of ingegeven - voor
de uitgave van het Maandschrift de Dageraad in het licht was verschenen, werd ik
door een kerkman er attent opgemaakt. Men hield mij voor den schrijver er van,
want de geest en strekking waren van dien aard, dat men niemand - buiten mij - in
staat rekende zulk een goddeloos opzet - den Heer van zijn troon te bonsen - te
koesteren. Maar, enz.
Dat ik onmiddellijk werk maakte dat ‘vervloekte prospectus’ machtig te worden,
spreekt van zelf. En hoewel ik den inhoud - die als het ware uit mijn hart gegrepen
was - verslond, zoo was ik toch aan dat prospectus zoo onschuldig als... de moderne
theologie!
Toch beweert Dr. H.v.Z: ‘Ware de zaak, door den grooten Junghuhn in het leven
geroepen, anders bestuurd geworden, de volmaakste eendracht zou tusschen de
mannen van “de Dageraad” en de modernen geheerscht hebben; de eersten zouden
het einddoel hebben aangegeven, waartoe men consequent voortgaande, komen
moest; de modernen zouden het geschiktste middel hebben aan de hand gegeven
om langzamerhand de Hervormde Christenheid dat einddoel nader te voeren, zoo
ten minste Dageraadsmannen en modernen niet van den beginne af in elkaâr
versmolten waren.’ Dr. H.v.Z. wenscht dus dat de zaak ‘anders’ - ik neem hier dit
woord in de beteekenis van beter - ware bestuurd geworden. Ik wil toestemmen dat
er wellicht feilen begaan zijn - welk menschenwerk is volmaakt? maar moet men
het niet betreuren dat de wijzen en de verstandigen, in die dagen - toen er gevaar
aan verbonden was de waarheid te zeggen - absent waren? Dat zij nu eerst - nu er
geen gevaar meer is te vreezen - voor den dag komen om tot die weinigen - die
den moed hadden dat gevaar te trotseeren - op apodictischen toon toe te voegen:
gij hebt de zaak verkeerd bestuurd?
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Eer ik de pen nederleg, nog een enkel woord. Men zal wellicht vragen: waarom zoo
uitvoerig Dr. H.v.Z. beantwoord? Ik meende dat ik hem met een enkel woord niet
mocht afschepen, omdat ik vertrouw dat hij ter goeder trouw - uit onkunde - dwaalde.
Het is waar, de aangeslagen toon en de wijze waarop de staf gebroken werd over
mannen, die in de zaak wat gedaan hadden, gaven recht om te eischen, dat men
beter op de hoogte der zaak was dan Dr. H.v.Z. bleek te zijn.
Daarom, ja ook daarom heb ik het mijn plicht geacht hem hier en daar een kleine
terechtwijzing te moeten geven, en hem aan te raden in het vervolg eerst beter op
de hoogte eener zaak te zijn, alvorens men die op meesterachtigen toon wil afkeuren.
Ik zou méér hebben kunnen zeggen dan ik gedaan heb, doch ik wilde den sluier
over sommige zaken niet verder ophalen dan volstrekt noodig was.
Ik wensch alleen dat ieder in oprechtheid des harten zijn plicht doet, dan is hij ook bij verschil van gevoelen - mijn broeder en zal ik hem de broederhand niet
weigeren.
H.H. HUISMAN.

[31 juli 1870
Brief van Potgieter aan Van Vloten]
31 juli 1870
Brief van E.J. Potgieter aan J. van Vloten. Enkel velletje postpapier, aan éen kant
beschreven. (Athenaeumbibliotheek Deventer; fotokopie M.M.)
uitspraak van Huet: in brief van 19 april 1869; V.W. XIII, blz. 446.
Waarde Heer v Vloten!
De ingeslotene gewerd mij gister, wat Ge voorzaagt is gebeurd! Deel mij thans
Uwen raad mede.
Nonnis opvoeding, Eduards uitzet, Mevrouws toilet, de kleine f300 die ik nog in
kas heb, zou er nauwelijks voor toereiken. En voor verdere bijdragen, die mij in staat
zouden stellen maandelijks iets te zenden, is niet slechts bij mij, of bij mijne kennissen
de sympathie door het zamenwonen met Mimi verbeurd! Helaas de harde uitspraak
van Huet over beide, het gevolg zijner informatien op Java, wordt bevestigd.
Waar mag DD zijn gebleven? Zoo ooit thans gaven de Couranten hem gelegenheid
iets te verdienen.
Vriendelijk en achtend groete van
Uwen
E.J. Potgieter
Amst 31/7/70
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[1 augustus 1870
Multatuli schrijft Idee 756]
1 augustus 1870
Multatuli schrijft Idee 756 over oorlog en leugen. Zie V.W. IV, blz. 481.

[1 augustus 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
1 augustus 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 6. (M.M.)
De aan Van Helden gezonden kopij betreft Idee 720-752; zie V.W. IV, blz. 451-471.

van Helden 1 Augustus
kopy
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

de gevolgen zyn treurig
juist altyd het gewigt of (noot göthe)
gezonde te willen navolgen
ik kan vaak niet dan 2. onnauwkeurig (lang) noot Hooft
dat hy verkeerd deed
tyd mogt besteden aan dezen
(dit blaadje is slechts 5 regels noot Bosscha)
dankbaarheid nemen wy de middelen
aandring op geheel andere soort van
deze regelen in 't laatst van
slechts doodt - en nog maar één op de
de leugen die 't veroorzaakt
vinger de leugen aanwyst
courantengeschryf geen zekeren maatstaf wyl de redacteurs

[1 augustus 1870
Divagatiën II in Nederland]
1 augustus 1870
Het maandblad Nederland, jaargang 1870, deel II, blz. 405-432, publiceert
Divagatien over zeker soort van Liberalismus door Multatuli. II. (K.B. 's-Gravenhage.)
Voor de tekst zie men V.W. V, blz. 343-370 en blz. 714.

[2 augustus 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
2 en 6 augustus 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 6 en 7. (M.M.)
De eerste aantekening in potlood.
van Helden 2 Augustcorrectie blad 7 & 8 Spoorbus
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van Helden 6 August.
brief over Max Havelaar v Lennep
over Noorden
Present Exemplaren. Ideën
Crombrugghe's Genootschap Gent.
Vrye Studie Delft
Aug. van der Ghinst professeur à l'Athenée de Bruges
Max Rooses Gent
Prof. Heremans Gent
van Vloten
Buys
Week- of dagbl. N.D. & den Helder zinspreuk wy huldigen het goede
de Geyter. Antwerpen
v.d. Hoeven Rotterdam
Roorda Brussel.
Vuylsteke Gent

[5 augustus 1870
Bericht in Opregte Haarlemsche Courant]
5 augustus 1870
Bericht in de Opregte Vrydagsche Haarlemsche Courant, nr. 182.
(K.B. 's-Gravenhage).
Van den Rijn, 3 Augustus: Blijkens de berigten, voorkomende in de Kölnische
Zeitung, is het hoofdkwartier van het leger thans te Mainz gevestigd, alwaar de
Koning gisteren is aangekomen. Ook het hoofdkwartier van het tweede leger, 't welk
door Prins Friedrich Carl wordt aangevoerd, bevindt zich te Mainz, De inwoners van
die vesting zijn, met het oog op de mogelijkheid van een beleg, aangeschreven,
zich voor een geruimen tijd van levensmiddelen te voorzien.

[17 augustus 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
17 augustus 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 6. (M.M.)
Op de eerste regel na handschrift van Mimi. De aan Van Helden gezonden kopij
betreft Idee 752-765; zie V.W. IV, blz. 471-491.

van Helden 17 August
80 in een deftig zoogenaamd
81 de domme onkundige maarschalk
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

schrikt niet, Nederlanders!
overbodig zyn, zoodra
maar de prins - wie kan
kyken achter de punt van
moeite niet geeft om de aan
‘woord’ De
vervatte ‘enthüllungen’ waarde
vieze lafhartigheid
hart dreigt te berstenelke gelegenheid zou aangrypen
zoogenaamde publieke spreekbeurten
als bydrage tot de gronden

[17 augustus 1870
Eerste helft Ideën I verschijnt]
17 augustus 1870
De eerste helft van Ideën I verschijnt. Bericht in het Nieuwsblad voor den
Boekhandel. jrg. 37, blz. 269. (K.B. 's-Gravenhage.)
e

Multatuli, Ideën. Vierde, goedkoope, oplaag. 1 Deel.
Amsterdam, G.L. Funke. Postf. (4 en 160 blz.)
f1.25
Opl. in 4 deelen à f1.25.

[Bijlage
Reklame voor Multatuli's werken]
Bijlage
Het door G.L. Funke uitgegeven eerste deeltje van de eerste bundel Ideën, vierde
druk, bevat op de achterzijde van het omslag de navolgende reklame voor Multatuli's
werken.
DEZE VIERDE, GOEDKOOPE, DRUK VAN

MULTATULI' IDEËN
verschijnt in 4 deeltjes van gelijken omvang voor slechts
f1.25 het deeltje.
Bij den Uitgever G.L. FUNKE zijn mede verkrijgbaar:
MULTATULI

Minnebrieven. Vierde druk f 2.-

-

Over vrijen arbeid in
Nederlands Indië en de
koloniale agitatie

f 1.25

-

De Bruid daarboven.
Tooneelspel in vijf
bedrijven. Derde druk

f 1.-
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Bovengenoemde drie werken bijeen genomen, in plaats f 2.90
van f4.25. voor
-

Wijs mij de plaats waar ik f 0.45
gezaaid heb

-

Japanse Gesprekken

f 0.40

-

Verspreide stukken

f 1.-

-

Het gebed van den
onwetende

f 0.10

-

De zegen Gods door
Waterloo

f 0.15

Bovengenoemde vijf werken worden afgeleverd in één f 1.60
bundel. onder den titel ‘HERDRUKKEN,’ voor
f 0.60

-

Indrukken van den dag.
Nrs. 1 en 2

-

Brief aan Mevrouw P...
f 0.40
(overgedrukt uit de Ideën)

-

Bloemlezing uit de werken f 1.50
van Multatuli. In plaats van
f2.75 voor

[19 augustus 1870
Mededeling van Mimi inzake honorarium]
*19 augustus 1870
Multatuli ontvangt geld van Van Helden. Mededeling van Mimi. (Brieven IX: blz.
27-28; Brieven WB IX: blz. 25)
Aanvankelyk ging alles goed met den IIIden bundel Ideën. Van Helden, de uitgever,
was een goed mensch en Multatuli mocht hem graag lyden. Maar het drukken ging
traag, met horten en stooten, en weldra kwam er ook stoornis in de toezending van
het honorarium, dat toch reeds zoo gering was.
Half Augustus zond van Helden twintig gulden voor één vel kopy. Dit was het
12de vel, en hy schreef daarby: ‘zoo ge toekomende week geld noodig hebt, schryf
my dan, want ik moet uit de stad. En bedenk daarby dat de post slecht loopt.’
(Namelyk ten gevolge van den oorlog.)
Nog dienzelfden avond, 19 Augustus, ging Dek, in regen en wind naar Mainz om
daar zyn brief op de post te doen waarin hy schreef: ‘Ja, zend my geld!’ en thuis
komende zeide hy vergenoegd: dat is nu zeker vroeg genoeg, nu kunnen wy daar
althans op rekenen!’ Maar dag aan dag verliep zonder dat we iets van van Helden
hoorden. Deks brieven bleven onbeantwoord, tot dat eindelyk den 10den September
25 gulden ontvangen werden. Dat waren moeielyke dagen geweest en die volgden
waren niet beter.
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[Bijlage
Aantekeningen van Mimi]
Bijlage
Aantekeningen van Mimi in het Verslag betreffende de situatie eind augustus en
begin september 1870. Dit gedeelte, geschreven op 30 januari 1871, is door haar
in de gedrukte versie weggelaten en vervangen door de zin: Dat waren moeilyke
dagen geweest en die volgden waren niet beter.
Essers hagepreek: Idee 703, zie VW IV, blz. 427-433.
Daar de laatste remise 20 f was geweest en wy toen die arriveerde zoogoed als
niets hadden, is 't ligt te denken hoe het spande en hoe lang die dagen waren. Na
14 dagen schreef hy op D's herhaalde brieven dat hy hoopte weldra in staat te zyn
sten

eenig geld te kunnen zenden; en waarlyk den 8
September zond hy 25 gulden.
Wat dat lang was van 19 Aug. tot 10 Sept. met 20 f. en nog, hadden wy het dadelyk
geweten met 20 f moet ge 22 dagen toekomen; maar D vertrouwde vast er spoedig
meer zou komen; hy had ook geen reden dat niet te gelooven want tot op dit
oogenblik was v.H. accuraat geweest; er was op de gustavsburg niets te krygen,
en ook in Mainz kon ik nergens teregt zonder geld. D. heeft in dien tyd honger
geleden, had geen sigaar en was werkelyk wanhopend. Toen eindelyk die 25 f
kwamen - was het wreed dat dat eigenlyk nog een voorschot was. D. had in de
stemming van al die dagen niet kunnen werken. Ofschoon 't verdrietig was zou D
van Helden niet kwalyk genomen hebben dat hy geen geld had, natuurlyk dat is
een ongeluk; maar dat hy 19 Aug. nog vroeg: schryf zoo ge geld wilt hebben en
toen dag vóor dag na wachten liet, zonder iets... had v. Helden in godsnaam gezegd:
ik heb geen geld, dat was veel waard geweest. De 25 f die hy eindelyk zond maakten
de zaak niet mooi, evenmin als de 20 die 8 daag later arriveerde. D. was ontstemd,
zeer ontstemd en verzwakt ook door ergernis en gebrek. goddank dat de drukkery
niet wachtte. Het drukken ging zóó langzaam er was nog steeds kopy in voorraad.
Maar die langzaamheid der drukkery was een ander onderwerp van ergernis. Te
midden van al deze ergernis, temidden van oneindig verdriet en smadelyk gebrek
de

de

lyden heeft D het 13 en 14 vel van zyn Ideen geschreven. Hy zeide schryvende
dat ze slecht waren! zoo ontstemt was hy. Wel kan men tusschen de regels zyn
smart lezen. In die dagen, ik meen na 10 Sept. en die dagen dat we geld genoeg
hadden om ons door zwart brood tegen honger te behoeden en 't een fête vonden
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als ik er voor 3 kreutzer pruimen of 6 kreutzer worst by gekocht had, toen we
verheugd waren als er cigaren waren en voldoende olie om niet door de duisternis
naar bed te worden gedreven, korrigeerde hy vel 9 en was zeer voldaan over zyn
beschryving van Essers hagepreek.

[1 september 1870
Divagatiën III in Nederland]
1 september 1870
Het maandblad Nederland, jaargang 1870, deel III, blz. 95-108, publiceert
Divagatien over zeker soort van Liberalismus door Multatuli. III. (K.B. 's-Gravenhage.)
Voor de tekst zie men V.W. V, blz. 371-383 en blz. 714.
De reeks Divagatiën werd niet voortgezet.

[1 september 1870
Brief van Tine aan Potgieter]
1 september 1870
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Samenvatting in Exerptenboek van J.A. Rispens.
(Athenaeumbibliotheek Deventer; fotokopie M.M.)
Het origineel van deze brief is niet teruggevonden.
Padua 1-9-1870
Zij vreest dat P. haar brief van 25 Juli niet gekregen heeft; zij is door de
omstandigheden genoodzaakt, P nogmaals te schrijven (P. heeft al zooveel voor
haar gedaan). 't Kost haar veel, hem nogmaals lastig te vallen). Zij zou weer lesgeven
en Nonnie, haar dochter, als élève, maar er is geld noodig om kleeren te koopen;
Eduard zal te Milaan in de handel geplaatst worden. Voor 't begin zal zijn onderhoud
door haar bekostigd moeten worden, maar zoo is er kans, onafhankelijk te worden.
De heer P. zal begrijpen, hoe innig dankbaar zij zou zijn, als door zijn bemiddeling,
haar 't geluk te beurt viel, dat alles klaar te spelen. Met P's hulp zou zij zichzelf
kunnen redden.

[2 september 1870
Het Franse Rijnleger capituleert]
2 september 1870
Sinds de slag bij Sedan geheel door pruisische troepen omsingeld, capituleert
het Rijnleger van generaal Mac-Mahon, waarbij zich ook Napoleon III bevindt, met
86000 man.

[4 september 1870
Napoleon III afgezet]
4 september 1870
Keizer Napoleon III, in pruisische krijgsgevangenschap geraakt, wordt afgezet.
Het Bestuur van de Nationale Verdediging is voorlopig het hoogste regeringsorgaan
in Frankrijk.
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[Bijlage
Mededelingen van Mimi over Gustavsburg]
Bijlage
Mededelingen van Mimi over het verblijf in Gustavsburg.
(Brieven IX, blz. 28; Brieven WB IX, blz. 25.)
Het was tegen zonsondergang, en wy zaten op een bank voor het Wirthshaus, toen
er een paar poolsche joden aankwamen met hun lange jassen en de karakteristieke
styve krulletjes in de lange haren, zoodat een ieder hen aanstonds herkent, voor
wat ze zyn. Ze droegen een bundeltje in de hand en stapten het huis binnen. Weldra
hoorden wy de vrouw spreken op luiden toon. Dek sprong op en liep naar binnen:
Wat is hier te doen, wat willen die menschen? Nu, ze verlangden een nachtverblyf,
maar het werd hun geweigerd.
- Waarom? vroeg Dek. Waarom kunnen die menschen hier niet slapen?
- Er is geen gelegenheid, dat kan niet.
- Alleen een matras in het lokaal neergelegd, dat is ons genoeg, we zyn moe, zei
een der menschen.
Nu was de geheele familie van den Wirth er by gekomen.
- Kom, zie dat te doen, zei Dek. Ze zyn moe, en als jelui bang zyn voor de betaling,
dat neem ik voor myn rekening.
Maar er was niets aan te doen. Wy begrepen niet wat er achter stak, daar er
plaats genoeg was.
Dek bood de menschen aan iets te gebruiken, maar matig als ze waren dankten
ze. Ze hadden brood in hun bundeltje, en wilden liever verder; het begon al donker
te worden, en zoo haastten ze zich naar het naaste dorp, Bisschofsheim.
Toen ze een goed eind verder waren lachten de herbergier en de zynen, en de
Wirth zei: ook in Bisschofsheim vinden ze geen nachtkwartier!
- Waarom niet? Hoe weet je dat? vroeg Dek.
- Wel, omdat het joden zyn. Die nemen ze daar niet op, zoomin als hier of in
Kostheim.
- En het volgende dorp?
- Ook daar niet!
- Wat moeten die menschen dan? En Dek werd driftig over zulke domme
wreedheid en sprak dat uit in krachtige woorden. De Wirth erkende dat Dek gelyk
had, en dat het hem speet zich te moeten voegen naar de zeden.
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Intusschen wandelde een jonge vrouw met haar mooi meisje aan de hand daar op
en neer. Zooals ons later bleek bewoonde zy een klein huisje naast de schuren van
het Wirthshaus. Ze had Dek hooren spreken en daar ze in nood verkeerde wendde
zy zich den volgenden dag tot hem met verzen, onbeholpen maar met waar gevoel.
Ik heb nog brieven en verzen van haar, maar ze zyn niet mooi genoeg om ze
aftedrukken. Eigenlyk zyn ze in 't geheel niet mooi, de vrouw had weinig geleerd,
maar ze had een anflug van poëzie, en dweepte met gedachten en uitingen die ze
niet vatten kon, met wat haar schoon scheen buiten haar sfeer. Babete Scherber
heette ze. Haar man was opgeroepen voor het leger, en zy was alleen
achtergebleven met haar kindje dat in die warme zomerdagen byna ongekleed in
zyn hemdje speelde onder de wilgen. Dek gaf haar Schillers gedichten die we
hadden en later hielp hy haar aan reisgeld om terug te keeren tot haar familie in
Nürnberg.

[17 september 1870
Brief van Des Amorie vd Hoeven aan Multatuli]
17 september 1870
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Dubbel velletje blauw
postpapier, geheel beschreven; de laatste regel in de marge. (M.M.)
r
Het papier heeft een gedrukt hoofdje: M H.A. des Amorie van der Hoeven
Advocaat Rotterdam; deze plaatsnaam is doorgehaald.
De hieraan voorafgaande brief van Multatuli is niet teruggevonden, zo min als
enige andere, door hem aan Van der Hoeven gericht.
den Haag 17 Sept.
Amice,
Tot mijn spijt kan ik U thans niet helpen. Onze inkomsten zijn voor ons niet
voldoende, mijne verdiensten zijn tot nu toe geene, en mijne vrouw maakt zich
daarover (meer dan ik) ongerust. Zij voelt zich, vooral voor zichzelve, tot groote
zuinigheid genoopt, en koopt niets dan 't hoog noodige. Mag ik, in die
omstandigheden, U helpen, terwijl ik die hulp zelfs aan een lid mijner familie te Parijs
niet kon verleenen? Het valt mij hard dit te schrijven, maar ik mag niet anders. Was
ik hier meer bekend, of liever kwam ik in societeiten en onder menschen, dan zou
ik U magtiging vragen om een beroep op de belangstelling van meerderen te doen,
en te trachten eene som te verzamelen van eenige beteekenis, maar ik kom nergens.
Zoudt ge mij niet iemand kunnen en willen opgeven, dien ik zou kunnen uit-
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noodigen zich daarmede (zeer gaarne ook namens mij) te belasten? Of een
boekhandelaar, wien ik tot de uitgave van een boek, onder beding van voorschot,
voorstellen zou kunnen doen? Ik zag U zoo gaarne uit dit geldgebrek. Hoe komt het
toch dat uw contract met de Locomotief geen voortgang heeft gehad?
Aan 't postkantoor (ik ben er tweemaal geweest) was geen enkele brief voor U,
wel een aantal oude couranten die ik er gelaten heb. De nog komende brieven zal
men U opzenden naar Mainz, poste restante. Vaarwel. en moge 't U spoedig beter
gaan! Hartelijk gegroet van tt
H A d A vd H.

[17 september 1870
Eerste aflevering Ideën III verschijnt]
17 september 1870
De eerste aflevering van Ideën III en de tweede helft van Ideën I verschijnen.
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, jrg. 37, blz. 305. (K.B.
's-Gravenhage.)
e
Multatuli. Ideën. Nieuwe bundel. I afl. f4.Vel 1-6. Amsterdam, Gebr. van Helden.
o

8 (blz. 1-96) pro cpl (in 25 vel.)
e
Multatuli. Vierde goedkoope oplaag. II f1.25
deel.
Amsterdam, G.L. Funke. Postf. (4 en 147
blz.)

[20 september 1870
Tine int honderd francs]
20 september 1870
Tine int blijkens de navolgende, geheel eigenhandig geschreven kwitantie een
bedrag van honderd francs. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Ontvangen van den Heer E.J. Potgieter te Amsterdam de som van fr. 100 door
vriendelijke bemiddeling van den Heer J.D. Fischer, Consul te Genua.
E.H. Douwes Dekker van Wijnbergen
Padua 20 September 1870

[20 september 1870
Brief van Tine aan Potgieter]
20 september 1870
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Enkel velletje postpapier, aan weerskanten
beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Rome: nadat Napoleon III wegens de oorlog met Pruisen de franse militairen uit
de Kerkelijke Staat had teruggetrokken, werd Rome ondanks protesten van paus
Pius IX door de troepen van het koninkrijk Italië bezet en tot hoofdstad
geproclameerd.
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Ontvang Waarde Heer Potgieter mijn hartelijken dank voor uwe hulp binnen kort
hoop ik U uitvoerig te schrijven, in dezen treurigen tijd is wachten aan de order van
den dag. Op t' oogenblik is de tijding ontvangen dat de Italiaanen in Rome zijn. Alles
is in vreugde.
Met de meeste achting en dankbaarheid
U Ed Dienst Dnr
E.H. Douwes Dekker
Padua 20 September 1870

[22 september 1870
Brief van Des Amorie vd Hoeven aan Multatuli]
22 september 1870
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Dubbel velletje blauw
postpapier met gedrukt hoofdje, geheel beschreven. (M.M.)
onze laatste zamenkomst te Wiesbaden: over deze ontmoeting en de datum
daarvan - begin april 1870? - is niets verder bekend.
Kom tot mij: zie Mat. 11::28; Van der Hoeven, remonstrants opgevoed, was vroom
katholiek geworden.
den Haag. 22 Sept. 70.
Waardste Dekker,
Hierbij 35 Thalers; schrijf mij sv.p. niet dat gij ze ontvangen hebt (ik zal U bij
gelegenheid wel eens zeggen waarom), maar schrijf mij toch over iets anders, dan
ben ik over het teregtkomen van mijn brief gerust.
Blijf nog eenige dagen te Gustavsburg of schrijf mij Uw volgend adres nauwkeurig;
ik zal dan pogen bij een paar anderen nog iets gedaan te krijgen. Het is miserabel
dat men U geen post van bibliothecaris of zoo iets geven kan - een inkomen genoeg
om van te leven, en vrijheid om te werken zooveel Gij wilt. In Frankrijk bestaan zulke
posten voor letterkundigen die 't noodig hebben. En dáár kan een schrijver van zijn
arbeid leven. Maar hier is 't onmogelijk Arme Dekker, ik heb innig medelijden met
U. Sints onze laatste zamenkomst te Wiesbaden denk ik dikwijls met smart aan U.
Beproef eens hulp te zoeken bij onzen Heer Jezus Christus, die gezegd heeft: ‘Kom
tot mij, Gij allen die vermoeid en beladen zijt.’ Waarlijk hij zal U helpen.
God zij ons beiden, armen zondaren, genadig!
Schrijf mij dadelijk, maar niet over de thalers.
Uw
Herman
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[29 september 1870
Brief van J. van Gennep aan Van der Hoeven]
29 september 1870
Brief van J. van Gennep aan H.A. des Amorie van der Hoeven. Dubbel velletje
postpapier met monogram JvG, tot het midden van de derde bladzijde beschreven.
(M.M.)
Deze brief werd door Van der Hoeven op 5 oktober aan Multatuli doorgestuurd.
in mora: tijdnood; de latijnse uitdrukking luidt periculum in mora: uitstel is gevaarlijk.
Amice!
Gisteren avond van Dordt te huis keerende, vond ik Uw minzaam schrijven met
bijlagen. Gaarne zou ik in de toestand van Multatuli verbetering zien aangebragt.
Zoowel echter mijne finantiele positie als de geaardheid van den man, mij dikwijls
door U beschreven, schijnen van eene of meerder individuele bijdragen weinig
vrucht te beloven. Toch hindert het mij de zaak te laten rusten. Ik ben mitsdien
voornemens eene gemotiveerde oproeping in de N.R.C. aan mijne medeburgers te
plaatsen tot bijeenbrenging van een fonds, waarvan de inkomsten in geregelde
payementen zouden kunnen worden uitgekeerd. M.i. heeft Multatuli regt op dat blijk
van nationale belangstelling, doch moet er een krachtige greep in de harten gedaan
worden, om de vele gegronde of ongegronde bedenkingen tegen Multatuli's
persoonlijkheid ter zijde te stellen. Lukt het, dan is 's man's toekomst, finantieel ten
minste, verzekerd. Lukt het niet, dan is ten minste de onaangename
verantwoordelijkheid, dat het welligt had kunnen lukken, opgeheven, en de gemeente
in mora gesteld, wat hier en daar nog wel eens resultaten kan afwerpen. Met
stilzetten komt men in allen gevalle niets verder en raauwelijks, zonder voorafgaande
openbaarheid, eene inzameling te houden of kommissie te konstitueren, zou, geloof
ik, tot geen gewenschte uitslag leiden.
Mijn eenige bezwaar zou nu zijn, dat gij, die mij met den toestand bekend hebt
gemaakt, mijn voornemen afkeurdet. Mogt dit zijn, wees zoo goed mij dan per
omgaande kennis te geven. Dit kan ik U verzekeren, dat ik geen bedelbrief zal
schrijven, maar in, naar ik hoop, waardige taal, de verpligting van Nederland aan
Multatuli denk te schilderen met de daaruit voortspruitende nationale verpligting tot
hulp in nood als konkluzie. Zoodra ik eens in den Haag kom, zal het mij zeer
aangenaam zijn U eens te komen opzoeken. Ik hoop dat het
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U er goed bevalt. Voor mij heeft de plaats zeer veel aantrekkelijks. Vaarwel
t.t.
29/9 70
J van Gennep
P.S. Welligt is het U nog niet bekend dat ik in December weder Oostwaarts keer,
met achterlating van vrouw en kroost, die zich waarschijnlijk in Dordt zullen vestigen.

[3 oktober 1870
Multatuli schrijft voetnoot bij Idee 738]
3 oktober 1870
Tijdens de correctie van Idee 738, door hem op 21 juli geschreven, voegt Multatuli
er een voetnoot aan toe. Zie V.W. IV, blz. 461.

[4 oktober 1870
Ingezonden stuk van J. van Gennep]
4 oktober 1870
Ingezonden Stuk van J. van Gennep in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nr.
274. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
MEDEBURGERS!

Eene zware verantwoordelijkheid rustte op u. Een minderjarig volk van 15 millioen
zielen was aan uwe voogdij toevertrouwd. Zijne bezittingen werden door u aan
wanbeheer overgelaten, zijn inkomsten verduisterd, zijne opvoeding verwaarloosd,
zijn persoon mishandeld en tot slavenarbeid gedoemd. Groote en kleine profeten
waren onder u opgestaan, doch gij hoordet hen niet. Hunne waarschuwende of
bestraffende stem werd verdoofd onder het getrommel en gefluit der aanbidders
van het gouden kalf, dat uit den behaalden roof voor uw aanschijn was opgericht.
Koffie en suiker waren het laatste woord van alle Indische regeeringswijsheid; batige
sloten, nimmer toereikend geacht, sloten den mond der gerechtigheid. Het was
stikdonkere nacht, rustige rust in uwe harten. Dat zedelijk en stoffelijk bederf
daaronder voortwoelden en aan de schijnbare zegepraal van onrecht over recht,
van onzedelijkheid over zedelijkheid, van kortzichtige baatzucht over welbegrepen
eigenbelang eene geduchte wraak voorbereidden, was U niet tot bewustzijn
gekomen. Dat in uw Staats- en uw volksleven, in moederland en kolonien er zich
reeds de plaatselijke verschijnselen van openbaarden, werd door u niet opgemerkt
en aan andere oorzaken toegeschreven. Er was periculum in mora. Als een
slaapwandelaar aan den rand van een afgrond, dreigdet gij naar beneden te storten.
Daar ging opeens eene rilling door den lande. Gij werdt plotseling wakker geschud
en van
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den afgrond teruggetrokken. Uw geest werd opgeklaard en het beeld van een
eenigen waren God, den God van liefde en rechtvaardigheid, werd u weder duidelijk.
Het gezicht van het gouden kalf vervulde u met schaamte en weerzin, - en een kreet
van verruiming ontsnapte aan uwe borst, toen de Wawelaars en Droogstoppels, die
u tot nu toe in zijn dienst waren voorgegaan, stikten in koffie en verdwenen. Van
dien tijd af dagteekent eene betere politiek voor Indië, niet meer de zinnelijkheid en
kansberekening van partijhoofden en specialiteiten, maar eene nationale politiek,
de vaste wil van het Nederlandsche volk, dat niet langer verkiest de bloedzuiger te
zijn van den trouwhartigen Javaan, maar strenge rekenschap vraagt van het beheer
der goederen en de behandeling der persoonlijkheid van zijnen pupil. Dat er in die
richting nog veel te doen overblijft, wie zal het ontkennen? Doch ik constateer slechts
den geest; en die geest, welke nog dagelijks veld wint, gaat reeds dagelijks voort
nieuwe vruchten af te werpen. En hij, de man, die dien geest heeft wakker geschud,
wiens persoonlijkheid dus in zoovele opzichten de onze is geworden? Goud, eer
en aanzien vallen den veldheer toe, die het meest heeft uitgemunt in het slachten
zijner nevenmenschen. Maar hij, die veldheer der gedachte, die toenadering en
liefde heeft gekweekt tusschen millioenen? Die man, medeburgers! is arm, maar
arm als Job op den mesthoop, nog straks in het bezit van eenige nietige inkomsten,
door zijn tot broodschrijven gedoemd talent vermeesterd, doch thans door een
samenloop van omstandigheden ook van die geringe hulpmiddelen verstoken. Die
man zwerft rond in het buitenland, ziek van geest en lichaam, met harde woorden
aangesproken om de schamele huishuur, die hij niet in staat is te voldoen, en met
of zonder eenige geschonken Kreutzers in den zak, om het zwarte brood te koopen
dat hem voor hongerdood moet behoeden. Dat te vernemen hinderde, schokte mij;
dat te vernemen moest, meende ik, ook u hinderen en schokken. Zal dat dan, vroeg
ik mijzelven af, onze dankbaarheid zijn jegens dien man; en zal in hem de
veroordeeling onzer nakomelingschap gewettigd worden, zoo dikwijls tegen het
voorgeslacht in ons binnenst opgerezen, dat een burger, die zich zoozeer
verdienstelijk jegens het vaderland heeft gemaakt, in honger en ellende is moeten
omkomen? Het is waar: er kunnen tegenbedenkingen worden voorgebracht. Dat
de schitterendste vlam soms in walm overslaat, wordt te dikwijls waargeno-
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men. Dat ook die man niet onfeilbaar is, wie zal het tegenspreken? Doch het feit,
het ontegenzeggelijk feit van zijne groote verdiensten jegens Nederland, beheerscht
m.i. alle ware en onware nevenfeiten, en moet de maatstaf wezen voor onze
belangstelling. De overigen zijn van ondergeschikt belang en kunnen slechts in
aanmerking komen, waar het geldt de beste wijze om onze belangstelling te toonen.
De barmhartige Samaritaan, het Roode Kruis, vraagt niet naar den landaard of de
conduite-staat der gekwetsten. Hij brengt hulp in nood, zelfs aan vijanden. Hoeveel
meer moeten wij het dan doen aan een medeburger, jegens wien wij door banden
van nationale dankbaarheid zijn verbonden? En nu, de practische slotsom dezer
oproeping! Niets ware gemakkelijker dan zich door eene individueele bijdrage aan
zijn deel in de algemeene verantwoordelijkheid te onttrekken. Dat dergelijke bijdrage,
daargelaten het onaangename van den vorm, doel zoude treffen, mag worden
betwijfeld. Ik wenschte dus, dat door het bovenstaande eenige edele, invloedrijke
mannen onder u mochten worden opgewekt, om het initiatief te nemen tot
bijeenbrenging van een fonds, waarvan de inkomsten konden strekken om, op
zoodanige wijze als geschiktst geoordeeld wordt, aan den betrokkene eene
onbezorgde toekomst te verzekeren. Wel is waar schijnt het oogenblik daartoe slecht
gekozen, nu, onder de noodlottige tijdsomstandigheden, het Roode Kruis alle harten
in beweging zet. Doch is die opgewektheid geene bloote modezucht, is zij werkelijk
de heerlijke vrucht van het kruis van Golgotha, dan moet zij, wel verre van een
beletsel, veeleer eene aanmoediging zijn om den geest der liefde ook in andere
richtingen te doen werkzaam zijn. En dan vraag ik in gemoede, of, waar de toekomst
van oude dienstboden in hofjes, van oude mannen en vrouwen in daartoe bestemde
godshuizen, van oudgedienden in invalidenhuizen wordt verzekerd; waar duizenden
en honderdduizenden worden toegewijd aan zoovelen, die geene andere aanbeveling
hebben dan hunne armoede, - of daar de hand van het Nederlandsche volk te kort
mag schieten om voor ellende en broodsgebrek te bewaren een man, die in de
meest versteende harten heeft bres geschoten en ons, ten aanzien van een zo
gewichtig deel onzer verantwoordelijkheid, tot een nieuw leven, tot heil van millioenen
heeft opgewekt. Dat die man mij niet tot deze oproeping heeft gemachtigd; dat hij
mij persoonlijk onbekend is; dat ik slechts door mededeeling van een vriend,
vergezeld van
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een roerend schrijven van den betrokkene, tot die oproeping ben overgegaan; maar
bovenal, dat de naam diens mans, zonder dat hij genoemd wordt, op u aller lippen
zweeft, - zal, hoop ik, voor u een bewijs te meer zijn, dat het hier, zoo, voor u als
voor mij, slechts de vervulling geldt van een nationalen plicht. Eenmaal dien plicht
voor oogen hebbende, heeft het Nederlandsche volk nimmer geaarzeld en zal het
ook thans niet doen.
Rotterdam, 1 October 1870.
J. VAN GENNEP.

[5 oktober 1870
Brief van Des Amorie vd Hoeven aan Multatuli]
5 oktober 1870
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Dubbel velletje blauw
postpapier, tot onderaan bladzijde 3 beschreven. (M.M.)
zijn antwoord: zie de brief d.d. 29 september 1870.
Amsterdam. 5 Oct. 70.
Waardste Dekker,
Na eenige vruchtelooze pogingen bij anderen, wendde ik mij tot mijn voortreflijken
r

vriend M . J. van Gennep, advocaat te Batavia thans te Rotterdam Ik zend U hierbij
zijn antwoord, en zijn stuk in de Nieuwe Rott. Courant. Ik verzocht hem het zelf met
eenige woorden aan U te zenden, en maakte hem tevens opmerkzaam dat, indien
de zaak goede uitkomst geeft, spoedige bijstand in de tegenwoordige
omstandigheden noodzakelijk is. Wees dus welgemoed, spoedig zult Gij wel iets
van mijn vriend vernemen. Ik vind zijn stuk voortreffelijk - en Gij? Vooral zijn antwoord
op de te verwachten bedenking ‘dat Gij zoo'n bizonder slecht mensch zijt’. Gij weet
niet hoe dikwijls ik reeds hevige ruzie over dat punt gehad heb.
Ik ben tijdelijk te Amsterdam, maar mijn adres blijft in den Haag.
Hartelijk gegroet van
tt
H.A. des Amorie van der Hoeven

[Bijlage
Mededelingen van Mimi over Multatuli's reactie]
Bijlage
Mededelingen van Mimi betreffende Multatuli's reactie op het Ingezonden Stuk
van J. van Gennep. (Brieven IX, blz. 32-33; Brieven WB IX, blz. 28).
Dek las het stuk en zeide dat het zeer mooi was en bekwaam gesteld. Hy schreef
er ook in dien geest over aan den heer van der Hoeven, maar tevens hield hy zich
overtuigd dat de oproeping geen of althans slechts een zeer nietig gevolg zou
hebben.
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Hy was die dagen zeer gepreoccupeerd door de vraag of hy dat stuk moest
désavoueeren. Eenige der redenen die hem daartoe noopten, waren:
dat het hem liever ware geweest zoo de oproeping ten doel had gehad recht voor
hem te eischen van het gouvernement;
dat hy vreesde door het aanemen van de oproeping iets van zyn onafhankelykheid
tegenover het publiek te verliezen;
dat dit laatste bezwaar vervallen zou indien de uitkomst schitterend was, maar
dat hoe nietiger het resultaat, des te drukkender ook het gevoel van beweldadigd
te zyn wezen zou;
dat hy geen behoefte aan hulp had indien hy een middel vond om voor eigen
rekening uit te geven; en dat hy ook schryvende voor een uitgever wel zou kunnen
leven; de eenige voorwaarde hierby was een uitgever te vinden die hem stipt en
zonder stoornis betaalde. Van de andere zyde was het désavoueeren moeielyk,
daar hy niet kon beschikken over publiciteit, geen geld voor annonces had en met
niemand, letterlyk niemand in relatie stond.
Ook zag hy er tegen op den heer van Gennep voor het hoofd te stooten, die het
stuk klaarblykelyk met de beste bedoelingen en een edel élan geschreven had.
Daarby was Dek zeer uitgeput. Hy had veel moeten overwinnen voor hy er toe
besluiten kon om door het leveren van kopy in zyn behoeften te voorzien. Maar
eenmaal dat besluit genomen, hield hy met taaiheid aan het denkbeeld vast, en de
teleurstelling tot dusver ondervonden had hem geknakt. Daarby kwam nog een
ongesteldheid tengevolge van onze armoedige levenswyze... hy peinsde, stelde
uit, deed niets, en antwoordde alleen aan zyn vriend van der Hoeven dat hy den
heer van Gennep erkentelyk was, maar dat hy door vroegere ondervinding geleerd
zich van de zaak weinig of niets voorstelde.
Twee dagen na ontvangst der oproeping, ontving Dek opnieuw een brief van van
der Hoeven, die hem tegelyk eene kleine geldelyke steun van van Gennep
overmaakte. Hy kon niet anders dan deze hulp aannemen, en dit maakte het afkeuren
van de oproeping nog bezwaarlyker.

[6 oktober 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
6 oktober 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 6 en 7. (M.M.)
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De tekst, in handschrift van Mimi, betreft de aan Van Helden gezonden kopij voor
Idee 766-787; zie V.W. IV, blz. 491-508.

6 Oktober
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

te zwak om slecht te zyn
slagveld... niet te beschryven
hebbelykheid te genezen
die velen zich opdrongen dat
naar waarheid zoo eenvoudig
die het leven ligt opneemt
niet tot eenen behoorlyken slotsom
bearmt ontgoed en t'ondergaan
met de voeten dat is genoeg
minder excentriek dan men meent
autocratisch geregeerde landen
(klein) verantwoordelykheid meent te dek-

[7 oktober 1870
Brief van Des Amorie vd Hoeven aan Multatuli]
7 oktober 1870
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Dubbel velletje blauw
postpapier met gedrukt hoofdje, tot het midden van blz. 4 beschreven. (M.M.)
den Haag. 7 Oct. 70.
Waardste Dekker,
r

Helaas, ik vrees dat ook de poging van M. van Gennep tot weinig leiden zal. Bij
mijn vorigen zond ik U zijn stuk in de N.R.C en meldde U dat ik op spoedige hulp
had aangedrongen; in antwoord daarop zond hij mij eene bijdrage, in inliggende 35
thalers door mij geconverteerd, maar schreef tevens dat hij - op het punt om naar
Indie terug te keeren - verder niets doen kan dan afwachten of anderen de leiding
der zaak op zich wilden nemen.
Ik vrees dat niemand dit doen zal, en mijne leiding zou al bitter weinig vrucht
opleveren. Intusschen 't is mogelijk dat ik mij vergis en dat v.G. 's artikel weerklank
zal vinden. Doe, en attendant, wat ge kunt om zelf weer aan den gang te komen Dat men den strijd tegen de wereld dan alléén volhouden kan, wanneer men dien
voert onder de banier van den éénigen overwinnaar der wereld, zal de smartelijke
ondervinding van zoovele jaren U nu wel geleerd hebben. De ande-
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ren moeten ‘meedoen’, zoo zij niet jammerlijk willen omkomen. God behoede U!
Meld mij de ontvangst van dezen en wees hartelijk gegroet
van Uwen
H.A. des Amorie van der Hoeven

[Bijlage
Mededelingen van Mimi over Gustavsburg]
Bijlage
Mededelingen van Mimi over de gewijzigde situatie in Gustavsburg. (Brieven IX,
blz. 36; Brieven WB IX, blz. 30)
de fortjes: bij het begin van de oorlog had men bij de Rijnbrug naar Mainz soldaten
gelegerd.
Toen later de bezetting uit de fortjes verdwenen was, werden daar groote
slachtpartyen voor het leger in frankryk opgericht. Dagelyks werden eenige
honderden ossen geslacht en de joden die den afval van die slachtery opkochten
troffen een schikking met onzen wirth en brachten al dat vuil: koppen, harten, darmen,
in onzen hof. De lucht was verpest, en het was walgelyk de oogen uit het venster
te slaan. Daarby werd het najaar en regenweer, men moest door de modder
baggeren om naar Mainz te komen, een wandeling van een uur. Kortom het was
voor dek niet uittehouden op den Gustavsburg.

[12 oktober 1870
Artikel in de Sneeker Courant]
12 oktober 1870
Artikel in de Sneeker Courant nr. 81. (Gemeentearchief Sneek; fotokopie M.M.)
Neerlands plicht tegenover Multatuli. - De heer J. v. Gennep doet in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant een beroep op Nederland, tot ondersteuning van een man,
die 't krachtigst gesproken heeft voor de rechten der Javanen; die een rilling door
't land heeft doen gaan, en de Wawelaars en Droogstoppels ontmaskerde; wiens
naam op ieders lippen zweeft, als er sprake is van den strijd voor de belangen van
Insulinde, en die nu arm in den vreemde rondzwerft, arm als Job, om met eenige
geschonken kreutzers in den zak het zwarte brood te koopen, dat hem voor
hongersnood moet behoeden. Het is waar, de schitterende vlam slaat soms in walm
over, en de hier bedoelde schrijver was niet onfeilbaar. Doch het feit, het
ontegenzeggelijk feit van zijne groote verdiensten jegens Nederland beheerscht
alle ware en onware nevenfeiten, en moet de maatstaf wezen voor onze
belangstelling. De
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overigen zijn van ondergeschikt belang en kunnen slechts in aanmerking komen,
waar het geldt de beste wijze om onze belangstelling te toonen.
De heer v. Gennep wenscht, dat eenige edele, invloedrijke mannen mochten
worden opgewekt, om het initiatief te nemen tot bijeenbrenging van een fonds,
waarvan de inkomsten konden strekken om, op zoodanige wijze als geschikst
geoordeeld wordt, aan den bedoelde eene onbezorgde toekomst te verzekeren. De
heer v. Gennep is niet tot deze oproeping gemachtigd. De man in quaestie is hem
persoonlijk onbekend. Alleen eene mededeeling van een vriend, vergezeld van een
roerend schrijven van den betrokkene, heeft hem tot die oproeping doen overgaan,
die hij de vervulling acht van een nationalen plicht. Wij hopen, evenals het Utr.
Dagblad, dat 't denkbeeld van den heer van Gennep uitvoering zal erlangen, en dat
weldra eenige invloedrijke mannen zich met het plan zullen bezighouden. Eduard
Douwes Dekker is inderdaad eene zeldzame figuur in de Nederlandsche letterkunde.
Wij hebben het recht niet, de vele en groote trekken, die 's mans karakter en geest
tot sieraad strekken, te vergeten wegens eenige excentriciteiten. Nederland is zijn
grooten burgers dank schuldig. Een man, die heeft weten te lijden en te strijden
voor eer, waardigheid en menschenliefde; die voor een heilig beginsel zijne toekomst
heeft opgeofferd, mag niet tot onze schande arm en vergeten in den vreemde
zwerven. Laat ons dan de handen inéénslaan, opdat wij, met vereende krachten,
nog herstellen eene nationale fout, die reeds lang hersteld had behooren te zijn!’
Tot zoover het Alg. D. v. Ned., waaruit we bovenstaande overnemen, omdat de
N.R.C., waarin het artikel van den heer Mr. J. van Gennep werd opgenomen, onze
aandacht ontsnapt is en we toch van heelerharte wenschen meê te werken - wat
bekend kan zijn - tot het herstellen van die ‘nationale fout.’ Wij vragen dus op nieuw,
- we deden 't reeds zoo dikwijls, - of 't zoo moeilijk is den man, die streed en leed
voor ‘eer, waardigheid en menschenliefde; die zijn toekomst opofferde om Neêrlands
eer te redden - of 't zóó moeilijk is hem te ontlasten van den strijd tegen de meest
triviale zorgen des leven? Wij geloven het niet. We doen daarom nog eens, met den
heer v. G., een beroep op het meer onbevooroordeeld deel der tijdgenooten van dit
‘edel slachtoffer van Indisch wanbestuur en nederlandsche lamlendigheid’ (v. Vloten.)
Zij moesten nu maar samen zien goed te maken,
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wat de natie niet van haren plicht schijnt te rekenen. We hopen dan ook dat spoedig,
door wie dan ook - mits hij slechts slage, - het initiatief in deze genomen worde,
opdat niet bij voortduring van Nederland kan gezegd worden: dat het zijn grootste
mannen in den vreemde het voor hongersdood behoedend zwart bedelbrood laat
eten.
Met eenigen goeden wil en eenige samenwerking van zijne geestverwanten is
dat niet noodig en kan er nog véél van 't reeds lang verzuimde worden hersteld.

[14 oktober 1870
Brief van Multatuli aan Huisman]
14 oktober 1870
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Twee dubbele velletjes postpapier, tot het
midden van blz. 8 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De laatste zin staat bovenaan op blz. 1 op de kop.
In deze brief is driemaal een alinea met grote halen doorgestreept, kennelijk door
Multatuli zelf. De desbetreffende tekst, die goed leesbaar is gebleven, wordt in het
onderstaande afgedrukt tussen haakjes.
dien schipperaar in Delft: Dr. Hartogh Heyst van Zouteveen; zie het artikel van
Huisman in De Dageraad, 30 juli 1870.
uit de Ryp: nl. een artikel van J. v.d. Vliet vóor het modernisme, eveneens in De
Dageraad, 30 juli 1870.
Zaalbergery: het modernisme van de haagse predikant J.C. Zaalberg (geb. 1828).
Tegen hem schreef Multatuli Idee 453-454; zie V.W. III, blz. 183-223.
Mainz 14 October 1870
Beste Huisman! Met aandoening ontving ik uwen brief van eergisteren, die zoo
hartelyk en treurig is. Ook ik heb het zeer moeielyk, en telkens herinner ik my (hoe
mal ook) den uitroep van Julianus: Christus verwint.
't Wordt minder mal als men 't woord Chr. verandert in: ‘de kliek die zich over
Christus pratende, heeft meester gemaakt van eene wereld die met Chr. niets te
maken heeft.’ Nu, die clique is de baas en wie zich daartegen verzet, heeft het
moeielyk.
Julianus kon nog van geluk spreken. Hy stierf maar. In leven blyven met een
tobben als t uwe en 't myne, is erger!Dat gy in zoo langen tyd niets van my hoordet, kon U een bewys geweest zyn,
dat het my slecht ging. Indien ik my had kunnen roeren, zoudt gy 't geweten - en
ondervonden hebben.
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Welnu, voor 6, 7 maanden dacht ik, hoopte ik, dat dit het geval wezen zou. In stede
daarvan, is my alles allertreurigst tegen geloopen. Myne vrouw en kinderen hebben
uit nood den Haag moeten verlaten, en ik zwierf rond, zeer dikwyls hongerend.
Sedert eenigen tyd weet ik nooit twee dagen vooruit, hoe ik in 't leven blyf.
Een zeer zonderlinge zamenloop van omstandigheden (de oorlog komt er ook
by) is daarvan de oorzaak, zóó zonderling dat ik 't zelfde regt heb aan een duivel
te gelooven, als anderen aan een god. ‘Zie eens hoe schoon de Heer alles ten beste
schikt’ zeggen zij. En ik: zie eens hoe 'r een Satan is, die alle plannen doet
mislukken.’
Nog eens, voor 6, 7 maanden had ik allen grond hoop te koesteren op herstel,
en gy zoudt er in gedeeld hebben. Ja, meermalen stond ik op 't punt u - ik heb u,
geloof ik, geschreven: moed te houden. Maar jawel! Ik heb zelden moeielyker tyd
beleefd dan de laatste maanden. Ik leed letterlyk honger. En nog!
Als byoorzaken - die echter hoofdzaak werden - Och, alles te vertellen is omogelyk.
En waartoe ook?
Genoeg, ik schreef feuilleton in het Noorden en tegelykertyd stukken in Nederland
(uitgegeven by Loman, benevens Ideën, by van Helden.
Door eene beschikking van den Satan, waarin ieder verstandig mensch zou
moeten beginnen te gelooven, hielden alle die drie bronnen van inkomste, kort na
elkander, buiten myn schuld, op! Eerst begon Nederland iets als ruzie. Ik maakte
korte metten.
Kort daarna schreef me de redactie van 't Noorden: ‘dat de lezers myne stukken
niet begrepen.’ (De eigenlyke oorzaak was, dat ze hunne ruimte wilden houden voor
r

oorlogsberigten. Bovendien had ik eens dien M Straatman, een gew. dominé, op
z'n vingers getikt over oneerlykheid in z'n Courant. Ze stelen in die bladen als de
raven, en zeggen zoo verwaand: ‘Wy’ die onbekende uilen.Enfin!
Ik trok my beide die zaken minder aan, daar my myne Ideën bleven. Al kon ik
daarmee niet aan alles voldoen, wat op my drukt, ik dacht toch niet aan honger. En,
in leven blyvende, zou ik dan wel weer raad schaffenMaar zie, daar begint op eens van Helden te haperen.
Sedert een paar maanden kryg ik zelden antwoord, geen proef, - enfin, de zaak
schynt in de war.
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Een nieuw blyk daarvan vond ik in uwen brief. Gy spreekt namelyk geen woord over
't present-exemplaar der eerste zes vellen myner Ideën, bundel III. v Helden schreef
my: dat hy de door my opgegevene geschenk-exemplaren verzonden had. In myne
opgave had ik achter uwen naam gezet: adres vragen by den heer Gunst.(Voor ge nu by v. H. informeert, vraag eerst aan Gunst, of men 't niet by hem
heeft bezorgd?)
Ik moet vreezen dat by v. H. alles in de war is. t Is zyn belang zoo goed als 't
myne, dat de Ideën voortgang hebben, en ik hoor niets van de tweede aflevering
(ook 6 vel) die lang gereed had kunnen zyn.
Sedert twee maanden doe ik niets dan tobben en wurmen. Myne oogen zyn slecht
want voortdurend verdriet maakt zenuwachtig, en dat werkt by my op 't gezigt. Over
't geheel ben ik zeer uitgeput. - Ja, die Rotterd. Ct heb ik ontvangen. De meening
van den heer v. Gennep moge goed zyn, hy schynt echter niet intezien dat Nederland
my smoren wil. Het baat niets!Over 't geheel baat schryven en redeneren niet. Dit is ook toepasselyk op uw stuk
tegen dien schipperaar in Delft. Erf een paar ton, dan zal Uwe party winnen. Zoolang
ge arm blyft, is 't vergeefsche moeite. Uw stuk tegen dien Mr H.H. v Z. is zeer goed
geschreven. Zoodra uwe inzigten (en de mynen) zegevieren, en men dat
tusschen-door zeilen zal veroordeelen als lafhartigheid, zullen er welvarende dieven
gevonden worden, die u op-zy dringen met den uitroep: ‘dat heb ik altyd gezegd!’
De heele hollandsche litteratuur steelt van my, en my zelf ignoreert men, alsof ik er
nooit geweest was.
Nu dat ware niets, als maar niet zulke ervaringen als nu met v. Helden, my zoo
knakten in 't materiële. Ik kan my niet bewegen. Nu, byv. zou ik naar Holland moeten
om te zien waaraan 't hapert, en ik heb 't geld niet voor de reis. 't Is een wonder dat
ik dezen frankeren kan, en een blaadje papier heb. Eergister was dat niet het geval,
en spoedig is dat weder zoo.
En, wat het ergste is, myne vrouw en kinderen zyn my door armoed weêr ontrukt.
Nu misschien voor altoos.
Drie malen heb ik 't weten klaar te krygen, hen weêr te krygen, nu heb ik daarop
geen uitzigt meer.
De mededeeling hoe men 't altyd heeft aangelegd hen van my te verwyderen,
zou my te ver voeren. Er is altyd gezorgd voor reiskosten om van my weg te gaan,
nooit voor middelen om by my te blyven. En daar
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ginds in Italie laat men hen ook aan hun lot over. Maar ze lyden liever dáár gebrek
dan in Holland. t Is er warm.Ik zou kans zien alles te overwinnen indien ik leven kon. Dat heet: leven zonder
angst voor den volgenden dag, zonder direct gebrek. Welnu, dát is my na de
verwarring die er schynt te heerschen in de zaken van van Helden, onmogelyk. En
ik kan my niet bewegen om een anderen uitgever te zoeken.
Nu zwyg ik nog van de moeite om in zoo'n toestand Ideën te schryven. Ik heb
niets in t gemoed dan bitterheid, en er kan dus ook niets anders uitkomen.
Zoo'n welvarende meêprater als die H.H. v Z. moest het eens ondervinden! Zoo'n
man weet eigenlyk niet wat het leven is. Het doet my zeer, dat zulke luî... tot de
vryzinnigen behooren. Ik zag hen liever in de kerk.(Ik verzoek U, na informatie by Gunst, by v. Helden uwe 6 vellen te reclameren.
Zeg daar dat ik U daartoe magtig, en geef uw adres op voor 't vervolg. Zoo gy
(helaas!) over een postzegel kunt beschikken, deel my den uitslag mede. Ik verzeker
U, dat ik meestal zoo totaal arm ben, dat ik geen ongefrankeerde brief zou kunnen
betalen.)
Ik schryf zoo slecht, omdat ik byna niet zien kan van zenuwachtigheid.
Dat slaat my altyd op de oogen.Voorloopig verzoek ik u by v. Helden geen woord te spreken dan over die
present-vellen. Misschien zou ik later u vragen eene commissie voor my te doen,
maar nu nog geen woord, s.v.p.
Dat stuk in den Dageraad uit de Ryp is weer zeer komiek. De menschen verstaan
zoo min wat zy zeggen, als wat 'n ander zegt.
e

Verander in de 2 kolom blz 248 een paar verwrongen uitdrukkingen in de ware,
dan valt de heele redenering van dien v.d. Vliet in 't water.‘Of 't van moed getuigt... het oude materiaal (welks onwaarde men erkent) te
blyven behouden (hy zegt: ‘wegwerpen’)? Neen, waarachtig niet, dat getuigt zeer
sterk van lafhartigheid, en vooral van eigenbelang!
‘Nieuwe steunpunten zoeken voor wysbegeerte, historie & gevoel?’ Dat doen de
modernen juist niet. Ze willen op de oude vooze steunpunten een nieuw gebouwtje
oprigten. Daarin steekt juist de valsheid.

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

191
‘Volharding en trouw aan hun zaak?’ Volharding in t ontvangen van tractement, ja!
Trouw aan hunne positie als bezoldigd persoon. Zóó volhardend en trouw waart gy
ook geweest, als ge hadt voortgegaan te blyven leven van de kerk.
‘Ze maken minder Carrière dan de orthodoxen?’ Ik weet niet of dit waar is. In
zekere gemeenten wil men modernen. Maar in allen geval, maken ze beter carrière
dan gy en de leden van den Dageraad.
‘Men mag (volgens v.d. V.) wel nu en dan iets afkeuren in Zaalbergery, maar niet
in de modernen?’ Ei, wat is die modern-zwendelary ánders dan zaalbergery? &c
&c &cIk ben er misselyk van. Maar denk niet dat spreken, schryven, redeneren, iets
baat. Met geld kan men hen doen gelooven dat o.l.h. Grietje heet. Let wel, met geld.
Niet regtstreeks: door geld.
Geld en bajonetten ('t is hetzelfde, want ook de lamzalige soldatencourage is voor
geld te koop) regeren de wereld.Zoodra ik weer kans zie te leven zonder my elk uur bezig te houden met de moeite
van 't leven zelf, zal ik weer plannen maken. Nu ben ik stoffelyk uitgeput. Die Jezus
wist toch niet, wat er in 't leven te koop was, hy met z'n vele woningen in 't huis zyns
vaders! Vergelyk dien bluf eens met de duurte van 'n paar bewoonbare kamertjes
op aarde! Arme kerel, gy in uw hok! Waart ge maar modern, dan zou 't beter gaan.
In stryd met vdVl. geloof ik, dat de moderne zaligheidsprekers tegenwoordig zeer
gezocht zyn. Weldra zal 't een geldwinning worden de wonderen wegtecyferen,
maar de rest pas te knoeien voor dagelyks gebruikEnfin! Ik groet u hartelyk. Ik recommandeer U geen sterkte - daarmee belast zich
't lot zelf wel! Men moet wel staande blyven tot men bezwykt. De Heeren H.H.v Z,
en dergelyken, zien 't kalmpjes aan.
Adieu
tàv
Douwes Dekker
Groet den Dageraad.
(Denk er goed aan by V. Helden over niets te spreken dan over die 6 verschenen
vellen! Als 't noodig is hem iets anders te zeggen, zal ik 't U nader verzoeken. Ik wil
e

namelyk nog een of twee dagen wachten op antwoord (voor de 20 maal!))
Ik vrees, ik vrees, dat alles by hem in de war is. Het ergste is dat hy niet schryft.
Twintig maal moet ik op antw. aandringen.
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Na de ondervinding met dat vuile Noorden, is my die staking met v. H. noodlottig.En kon ik maar weg van hier! Maar dat is onmogelyk.
Adieu.
Ik weet vaak en o.a. ook op dit oogenblik geen raad. Maar dat is wel meer zoo
geweest. En toch schepte ik by 't minste vleugje weer moed.Ik bedenk my daar dat het beter is dat gy niet by v. Helden gaat om naar de Ideën
te vragen. Meld my alleen of gy ze al of niet ontvangen hebt. Maar vergeet niet aan
Gunst te vragen, want aan hem had ik vH. verwezen voor uw adres.
Indien gy ze niet ontvangen hebt kan ik dit aan v. Helden schryven als bydrage
tot andere slordigheden en... onwaarheden. (Hy schreef namelyk dat alles volgens
myne opgaaf verzonden was)
En als gy nu by hem komt en de Ideën ontvangt, is 't alsof er niets gebeurd is.
Vraag er dus niet naar, maar doe my berigt s.v.p. Als ge nu maar zeker zyt dat ze
niet by Gunst zyn blyven liggen?
Van wien hadt ge myn adres? van v. Helden?

[14 oktober 1870
Brief van J. van Gennep aan Van der Hoeven]
14 oktober 1870
Brief van J. van Gennep aan H.A. des Amorie van der Hoeven. Dubbel velletje
briefpapier met monogram JvG, waarvan drie bladzijden beschreven. (M.M.)
Deze brief werd op 18 oktober door Van der Hoeven aan Multatuli doorgestuurd.
Rott. 14 Oct. 70
Amice!
Dank voor het toegezonden briefje van Dekker. Het was mij een waar genoegen
te zien, dat mijne kleine bijdrage zoo van pas kwam. De hoop, om een fonds te
zijnen behoeve te vormen, behoeft nog niet geheel te worden opgegeven. Speciaal
van daag hebben zich zeer bemoedigende verschijnselen op gedaan. Een ingenieur
te Tilburg Roessinge van Iterson, die reeds nadere inlichtingen gevraagd had, schrijft
mij dat te Tilburg reeds eene plaatselijke kommissie werkzaam is terwijl aan tallooze
vrienden en kennissen brieven zijn afgegaan tot medewerking en opwekking van
anderen. Hij schijnt mij een man van een warm gemoed en veel geestkracht. Op
zijn raad heb
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ik aan Stieltjes geschreven, met verzoek zich aan het hoofd van een comité te
plaatsen. Te meer werd ik daartoe genoopt, omdat reeds Professor Kern bij een
schrijven van heden morgen zijn naam en penningske had beschikbaar gesteld.
Met hem, Stieltjes en, zoo mogelijk, nog een finantier, zouden wij m.i. eene prachtige
r

kommissie hebben. Nog ontving ik een sympathisch schryven van D Spruyt leeraar
aan de H.B.S. te Utrecht, terwijl mij ook uit vele gesprekken zoo hier als elders
gebleken is, dat er wel goedwil bestaat, indien er maar eerst een handvatsel aan
de zaak is. Mijn eenige vrees is nu dat de terugkomst van Multatuli storend ingrijpt.
Hoe stiller hij zich houdt, hoe meer de zaak buiten hem omgaat, hoe meer kans van
slagen geloof ik dat er is. Er ligt in het zwijgend lijden iets dat meer tot de menschen
spreekt dan alle teeken van leven in welke rigting dan ook geuit. Trouwens het is
mogelijk, dat ik te sanguinisch ben en ten onregte eenig electrisch schijnsel voor
morgenstond begroet. In allen geval is er eenig leven en waar leven is is hoop.
Overtuigd dat U die hoop te doen deelen, voor U eene aangename gewaarwording
is, stel ik U met het bovenstaande in wetenschap. Welligt kan het U ook dienen om
er Dekker mede op te beuren.
Adieu! van harte
t.t.
JvanGennep
P.S. Zoo even ontvang ik ook nog een schrijven van zekere van Plettenberg, te
Delft, mij onbekend. Zijn belangstellend schrijven is eene eerste vrucht van de
bemoeijenissen van van Iterson.

[15 oktober 1870
Oproep in De Werkman]
15 oktober 1870
Oproep in het weekblad De Werkman, Orgaan voor Arbeiders-Vereenigingen,
Derde jaargang, Nr. 8. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De oproep werd overgenomen o.a. in het Dagblad van Zuidholland en
sGravenhage op 17 oktober, in de Sneeker Courant op 19 oktober en in Recht door
Zee op 23 oktober.
In De Werkman Nr. 9, van 22 oktober, werd deze oproep herhaald, met de
toevoeging:
Nog ingekomen bij de redactie:
Van H.S., tabakswerker

f0,20

Van een armen letterzetter

f0,20
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Nederlandsche werklieden!
Het Internationaal Werklieden-Verbond, afd. Amsterdam, roept u allen op ter
medewerking tot leniging der rampen, door welke een onzer broeders zoo deerlijk
wordt getroffen.
De groote, geniale MULTATULI (Douwes Dekker), de man, die in den strijd voor
waarheid en menschenliefde zijne geheele toekomst heeft opgeofferd, zwerft thans
eenzaam en verlaten, ten prooi aan armoede en gebrek, in den vreemde rond.
Als broeders rust op ons de verplichting dien strijder tegen onrecht en geweld
zooveel in ons vermogen is te helpen. Dat ieder uwer dus iets afzondere om het
lijden van den armen zwerveling te verzachten. Aan onderstaande adressen is de
gelegenheid tot het inzenden van bijdragen opengesteld, van welker ontvangst in
dit blad dankbaar melding zal worden gemaakt.
H.G. KALSHOVEN, Appelmarkt, F 318.
W. ANSING, Groote Kattenburgerstraat, boven T 748.
J.E. KELLER, 1e Egelantiersdwarsstraat, boven NN 199, en de Redactie van de
Werkman.
Namens het Intern. Werkl.-Verb.,
J.E. KELLER, 2e secr.
Amst, 13 Oct. 1870.
PS. De bladen, die met ons sympathiseeren, worden verzocht deze regelen over
te nemen.
Reeds ingekomen bij J.E. Keller: van A.A. 50 cts.

[18 oktober 1870
Brief van Multatuli aan Van Helden]
18 oktober 1870
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift met talrijke afkortingen.
Memoriaal blz. 8. (M.M.)
De laatste regels staan verticaal aan de rechterzijde van de bladzij, door het
geschrevene heen.
Bovenaan, in Multatuli's handschrift: Van Helden ingesloten bij vander Hoeven.
den uitg. L.: Loman, de uitgever van het maandblad Nederland.
Van Helden, Ik geef U kennis dat ik door nood geperst, heden werk maak van eenen
anderen uitgever.
De vraag is of ik in 't leven blyven kan, tot ik daarin geslaagd ben. Dat ik niet
verhongerde is waarlyk uwe schuld niet.
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De bejegening van 't Noorden was, by de Uwe vergeleken, nog redelyk braaf. Die
heeren waren slechts lomp en dom. Gy hebt my herhaaldelyk misleid.
Ik zie nu voorstellen te gemoet ter gedeeltelyke vergoeding der schade die ge
my berokkend hebt.
Wat ik door Uwe schuld geleden heb is onherstelbaar. Maar ge zult toch bewys
geven van g. wil, niet w? Of zelf d. niet?
Gy begr. d.i.m. voor myne l. zal moeten verantw. over t afbreken myner Ideën,
hetgeen me na 't gebeurde met Ned. & N, dubbel benadeelt. Elke Uitg. by wien ik
my aanmeld zal geloven dat ik niet doorwerk. Ik vraag U of de pers op my gewacht
heeft? Of er ooit gebrek was aan kopy? Of ik ooit proef heb aangehouden? Of ik
ooit last veroorz. door omslachtige correctie? Ik vraag U of ik oorzaak ben van den
breuk die er nu - voor de hoeveelste maal reeds - weder in myn werk ontstaat.
Voorloopig - want ik kom op een en ander uitvoerig terug, moet ik de opmerkg.
r

maken dat de kopy - vooral van 't Drama - slechts was afgestaan voor f 40 p vel
onder voorwaarde dat zy op hare plaats zou voorkomen in de geregeld uitgegeven
Ideën.
By 't verbreken Uwerzyds van die Conditie kan ik myn werk niet voor dien prys
r

leveren. ‘Vorstenschool’ byv. geef ik niet onder f100 p vel. Goed uitgegeven is 't
meer waard. Het is U dan ook bekend dat ik het aanbod van den Uitg. L. daarvoor
den gewonen prys te bet. gew. heb.
Daar ik van U zelden antw. ontv. en meestal geen antw. (langs een omweg) Met
tegenspoed &c medelyden. Maar teleurst. bedriegen en dat irritante zwygen wettigt
myne verontw.
Geduld uit. Eerst antw. anders andere maatr.
P.S.
twee m. werkeloos door Uwe schuld. Ik die door mynen arbeid ruim kan voorzien
- honger.
Medio augustus: ‘denk aan de traagheid van de Post. En daarna weken wachten.
Ergernis half blind. Woning ondragelyk. De ontv. payementen onvoldoende. Van
proef en kopy geen berigt. Zaak met Noorden niet afgedaan. Present-Exempl?
Recensie? Aankondiging? Van alles niets vernomen. Dat gaat zoo niet.
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Ik verwacht voorstellen met waarborg voor geregelden voortgang. Vóór den 23
moet ik behoorlyk antwoord hebben of gy ontvangt geen kopy meer, en dat zal ik
dan publiceren.

[18 oktober 1870
Brief van Des Amorie vd Hoeven aan Multatuli]
18 oktober 1870
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Enkel velletje blauw
postpapier, waarvan éen bladzijde beschreven. (M.M.)
den Haag, 18 Oct.
Waardste Dekker,
Zoo even uit Amsterdam (nu voor goed) t' huis komende vind ik Uw brief en
r

inliggenden van M . v.G- Ik zend hem Uw brief, en aan van Helden den zynen. Ik
zal op spoed aandringen. Blyf dus voorloopig te Mainz, zou ik zeggen, naar
aanleiding van v G's schryven.
Van harte Uw
H.A. des Amorie van der Hoeven

[19 oktober 1870
Brief van Des Amorie vd Hoeven aan Multatuli]
19 oktober 1870
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Dubbel velletje blauw
postpapier, waarvan drie bladzijden beschreven. (M.M.)
den Haag, 19 Oct.
Waarde Dekker, Even na de verzending van mijn vorigen ontving ik een uitvoerigen
r

brief van U, dien ik mede zond aan M . v. G. Franchement, Uw (heden avond
ontvangen) hierbij teruggaande brief aan van Helden ontneemt mij den moed om
als intermediair tusschen U en een uitgever te dienen. De vorige brief aan v. H. kon
doorgaan als een wanhoopskreet, maar de toon van dezen is kwaadaardig jegens
iemand wiens welwillendheid Gijzelf mij steeds roemdet en wiens nalatigheid Gijzelf
toeschrijft aan armoede. Toon althans aan anderen de billijkheid, die Gij voor U
verlangt.
Bovendien weet ik geen anderen uitgever hier aan wien ik mij in dit geval zou
kunnen wenden dan den uitgever van het Dagblad, met wien ik liever niet in
aanraking kom. Even goed kunt Gijzelf hem schrijven, hij heet C.H. Susan jr.
Ontvang ik dus copij van U, dan bewaar ik die ter Uwer beschikking, Hoor ik iets
r

naders van M . v.G., dan zal ik 't U dadelijk melden.
Steeds de Uwe
H.A. des Amorie van der Hoeven
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[19 oktober 1870
Artikel in de Sneeker Courant]
19 oktober 1870
Artikel in de Sneeker Courant, nr. 83. (Gemeentearchief Sneek; fotokopie (M.M.)
In het weekblad de Werkman leest men de volgende oproeping, welke wij, omdat
wij van ganscher harte sympatiseeren met de zaak, overnemen:
‘Nederlandsche Werklieden!
‘Het Internationaal Werklieden-Verbond, afdeeling Amsterdam, roept u allen op ter
medewerking, tot leniging der rampen, door welke een onzer broeders zoo deerlijk
wordt getroffen.
‘De groote, geniale Multatuli (Douwes Dekker), de man, die in den strijd voor
waarheid en menschenliefde zijne geheele toekomst heeft opgeofferd, zwerft thans
eenzaam en verlaten, ten prooi aan armoede en gebrek, in den vreemde rond.
‘Als broeders rust op ons de verplichting, dien strijder tegen onrecht en geweld
zooveel in ons vermogen is te helpen. Dat ieder uwer dus iets afzondere om het
lijden van den armen zwerveling te verzachten.
‘Aan onderstaande adressen is de gelegenheid tot het inzenden van bijdragen
opengesteld, van welker ontvangst in dit blad dankbaar melding zal worden gemaakt;
‘H.G. Kalshoven, Appelmarkt, F. 318; W. Ansing, Groote Kattenburgerstraat,
boven T. 748; J.E. Keller, 1ste Egelantiersdwarsstraat, boven NN. 199 - en de
redactie van ‘de Werkman.’
Zal een van Neêrlands grootste mannen nu nog in 't leven moeten worden
gehouden door 't penninkske van den werkman?
De zoogenaamde geestverwanten van den grooten schrijver moeten zich schamen!

[20 oktober 1870
Brief van Multatuli aan Huisman]
20 oktober 1870
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier waarvan drie
blz. beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De brief van Huisman, waarop het onderstaande het antwoord vormt, is niet
bewaard gebleven.
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Mainz 20 October 1870
beste Huisman, Ik ontving Uwen zoo roerenden brief met de tien gl. Ik kan u niet
zeggen hoe my die aandeed.
Om u een bewys te geven hoe noodig ze waren, ik heb de courant die
‘ontoereikend’ gefrankeerd was, moeten weigeren! Dat was zeer verdrietig.
Maar juist tegelyk ontving ik andere Couranten (twee Sneekers) die iets uit het
Alg. Dagblad v. Nederland aanhalen. Ik gis dus dat ik weet wat ge my zondt.
En - nog toevalliger - ook ontving ik brieven die veel hoop geven dat ik weldra
eenigzins ruimer zal zitten. Ja, 't zal wel gaan.
Dan schryf ik u terstond. Dat zou ik toch gedaan hebben, al hadden we nu niet
weer aangeknoopt.
Van Van Helden is 't ellendig. Hy schreef me den 27 September dat de
present-exempl. verzonden waren. (dus natuurlyk die voor 't publiek ook)
Hoe ik met hem handelen moet, is me een raadsel. Hy antwoordt niet op m'n
brieven. Alles schynt by hem in de war. Ik corrigeerde reeds blad II, en nu is er nog
geen enkel verschenen. Op die wyze wordt alles oudbakken en ik raak den draad
kwyt.
Van Helden is oorzaak dat ik zoo schraal zit.
Beste, hartelyke kerel, ik zal u zoo spoedig mogelyk weer schryven, en u een
beetje beter op de hoogte houden, al is 't dat ik 't beroerd heb. Myn zwygen is
gewoonlyk een bewys van tegenspoed.
Voor 6 maanden had ik zooveel hoop op royaal herstel! Ik meende er zeker van
te zyn. De wyze waarop dit is misgeloopen is éénig. En later weer. Drie uitgevers
‘Nederland’ ‘Noorden’ en nu van Helden laten me tegelyk in den steek. En ik had
er zooveel op geregeld. In godsnaam! Maar weer proberen. De heden ontv. brieven
geven my weer hoop. Als ik maar geruster was over Uwe gezondheid! Alle andere
dingen kunnen nog beter hersteld worden, schoon het verlies van tyd ook bitter is.
Of Job ook z'n verloren jeugd weerkreeg? Dat meldt de schrift niet.
In allen geval schryf ik u binnen 8 dagen weer. Ik heb een beetje hoop. Uwe hulp
was zeer, zeer welkom. Verbeelje ik kon de courant niet aannemen, en zou vandaag
weer niets hebben gegeten dan zwart brood dat de fransche gevangenen weigeren.
Och, gy zult ook niet veel meer of beter hebben. En dat is nog het ergste niet - als
ge maar
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onafhankelyk waart. Ik weet wel wat het zwaarste drukt! Geloof my. Nu, ik heb weer
wat hoop. Als my iets gelukt zult gy er in deelen. Dat is eenvoudig pligt, en tevens
een genoegen voor my.
Wees zeer hartelyk gegroet van
Uw liefhebbenden
DouwesDekker.
Ga niet by v. H. En spreek er maar niet over. Ik wensch hem niet te benadeelen.
Ook is 't myn eigen belang dat hy staande blyft - maar ik vrees er voor. Dat hy zoo
zwygt is uit verlegenheid.

[20 oktober 1870
Brief van J. van Gennep aan Van der Hoeven]
20 oktober 1870
Brief van J. van Gennep aan H.A. des Amorie van der Hoeven. Dubbel velletje
postpapier met monogram JvG, tot het midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Deze brief werd door Van der Hoeven aan Multatuli doorgestuurd.
Rotterdam. 20 Oct. '70.
Amice!
Ça marche. Ça marche! Dat Stieltjes heeft aangenomen, schreef ik U, geloof ik
reeds. Heden heeft ook de Heer A.C. Wertheim te Amsterdam aangenomen. Op
zijn advies om ook het litterarisch element in te roepen, schrijf ik nu heden nog Joh.
C. Zimmermann, Schimmel en Quack. Ook hier denk ik wel iemand te werven. Bij
twee (onder ons gezegd en gebleven) die ik aanzocht ontving ik weigering, doch
daarentegen belofte van inteekening. In allen gevalle beschouw ik (zooals ik de
vrijheid nam de Heeren mede te deelen) de kommissie als gekonstitueerd en den
tijd om de nog ontbrekende antwoorden binnen te krijgen slechts als een uitstel van
executie Van twee zijden is echter bezwaar gemaakt of Dekker de te doene stappen
goedkeurt. Nu is mij wel uit zijn schrijven gebleken, dat hij - behalve dien zich te
personeel aangetrokken walm, - mijn schrijven goedkeurt, doch om het comité voor
elk démenti zijnerzijds te waarborgen, moeten de puntjes op de i gezet worden. Mijn
vriendelijk verzoek is dus aan U, of gij hem, op ontvangst dezes, pertinent en per
keerende wilt afvragen: of hij bereid is zich lijdelijk te houden, indien op eene wijze
zijner waardig en DUS OOK ZONDER DIEN GEWRAAKTEN WALM aan den inhoud van
mijn schrijven, door een daartoe opgeworpen comité wordt gevolg gegeven. Mogt
het antwoord gunstig zijn, zoo geloof ik
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werkelijk dat er veel kans op succès bestaat en dat reeds spoedig eenige verbetering
in zijnen treurigen toestand zal kunnen worden aangebragt, immers voor zooveel
aan mijn voorstel om reeds dadelijk uit de eerst binnenkomende gelden eenige
periodieke uitkeeringen beschikbaar te stellen, wordt gevolg gegeven.
Adieu! van harte gegroet van
t.t.
J van Gennep

[21 oktober 1870
Brief van Des Amorie vd Hoeven aan Multatuli]
21 oktober 1870
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Dubbel velletje blauw
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
den Haag, 21 Oct.
Waardste Dekker,
Lees s.v.p. inliggenden en schrijf mij wat te antwoorden. Of antwoord, wat
r

eenvoudiger is, direct aan M . J. van Gennep, Boompjes, Rotterdam.
Ik ontving de copij over vrijen arbeid, schrijf mij wat er mee te doen; misschien
r

zou 't goed zijn ook hierover M . v.G. te raadplegen. Hier weet ik niemand dan den
uitgever van het Dagblad; zoo Gij er op staat, zal ik hem de brochure aanbieden,
ofschoon ik liever niet in aanraking kom met de Dagblad-kliek.
r

Zet in Uw schrijven aan M . v.G. ronduit uiteen waarom dadelijke hulp thans voor
U noodig is; Dan zal die zeker niet uitblijven. Ik drong er bij herhaling op aan; maar
dit punt schijnt niet genoeg begrepen te zijn
Adieu.
tt
H.A. des Amorie van der Hoeven

[Bijlage
Mededelingen van Mimi]
Bijlage.
Mededelingen van Mimi. (Brieven IX, blz. 37-38; Brieven WB IX, blz. 31.)
Dek antwoordde op de vraag van den heer van Gennep direct aan hemzelf. Ik bezit
geen afschrift van dien brief doch de hoofdinhoud was: dat hy de heeren dankbaar
was voor hun bemoeiingen die hy aannam al vreesde hy voor de resultaten.
Dienzelfden dag, den 23sten Oktober schreef hy ook aan den heer Bokma, uitgever
te Sneek, om hem de uitgave van zyn Nog-Eens-
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Vrye-Arbeid aan te bieden. Dek meende zeker te zyn dat Bokma het gaarne zou
doen, en er was haast by daar wy den 1sten November moesten verhuizen. Welnu
den 25sten ontving hy het telegrafisch bericht dat de uitgave den heer B. onmogelyk
was, hoe gaarne hy het ook doen zoude.

[21 oktober 1870
Brief van Tine aan Potgieter]
21 oktober 1870
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot het
midden van blz. 6 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Padua 21 October 1870
Waarde Heer Potgieter,
den

Aangemoedigd door uw vriendelijk schrijven van den 13 dezer, neem ik de
vrijheid U t' één en ander van ons medetedeelen
Toen ik in Junij te Padua aankwam wist ik, dat in den zomer hier niets te doen
valt, ieder is bezig zich gereed te maken, om naar buiten te gaan, en men komt
weer in de stad met November, dan beginnen de scholen weer en t' active leven
gaat zijn gang. Ik heb reeds menschen van eenige influentie ontmoet, die mij
recommanderen zullen en gister heb ik al de toezegging van eene élève gekregen.
Mijn plan is dus: lessen geven in t' fransch en engelsch. maar ik neem aan wat my
voorkomt. Italie is een land, waar men makkelijk gelegenheden vind, om op de één
of ander manier iets te kunnen verkrijgen men is hier niet zoo afgemeten, als in
Holland en vreemdelingen zijn hier gewild. Eduard zal spoedig geplaatst worden bij
den Heer Engelmann/Ingénieur Mécanicien te Milaan. de drie eerste maanden zullen
als leertijd beschouwd worden maar daarna zal hij voor de engelsche correspondentie
gebruikt worden en in de verdiensten komen. Nu moet ik voor hem geld hebben,
de reis, eene kleine uitrusting en de drie maanden leertijd zou hij in de kost kunnen
komen bij eene famille die mij gerecommandeerd is, dat zal wel 60 francs in de
maand zijn. Daarna zal hij wel voor zich zelf kunnen zorgen. Hij is doordrongen van
het gevoel zich zelf voort te helpen, ik heb een groot vertrouwen dat hij slagen zal,
want hij bezit de groote gaaf om met menschen te kunnen omgaan, hij is zijn leeftijd
vér vooruit in gezond verstand. Nonni zoude ik zoo innig graag op een goed school
doen met 5 November, maar ik moet twee maanden vooruit betalen t' is ieder maand
12 fr of als ze in de hoogste klasse komt 16 fr. t' is
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een zeer gerenommeerd school. Waarde Heer Potgieter U kunt dus begrijpen hoe
welkom mij eenige hulp zoude zijn. Als ik nu geholpen werd, dat ik dat alles kon
bekostigen zouden wij na eenige maanden een heel eind ver zijn, om alles te
bestrijden.
U weet dat de heer en Mevrouw Omboni mij drie kamers in hun eigen huis afstaan
en ons gastvrij het middagmaal aanbieden voor t' overige moet ik zelve zorgen. Ik
zal doen wat ik kan, en men geeft mij hoop dat ik slagen zal, maar ik moet geduld
hebben, de heer Omboni is hier pas één jaar, hijzelf begint eerst in kennissen te
komen. Mogt ik een gunstig antwoord van u krijgen zoude ik zoo innig dankbaar
zijn, want dan zal alles wél gaan, die eerste maanden nog, drukken zwaar. Het is
voor mij van veel waarde, in eene achtingswaardige famille te verblijven. ik heb
goeden moed voor den toekomst
Mogt Dekker slagen in zijne plannen, zou alles zeer veranderen, maar ik wil van
mijn kant alles doen om eene onafhankelijke positie te verkrijgen en te behouden.
Ik heb het zeer moeijelijk, maar ik zie t' goede niet over t' hoofd dat U mij de
behulpzame hand wilt reiken behoort onder de zegeningen en ik hoop van harte
dat er een tijd zal komen dat uwe hulp goede vruchten zal dragen.
Eduard is naar de post geweest om te onderzoeken of Uw brief van Aug:
onbezorgd was gebleven maar hélaas, er was niets. het spijt mij zeer.
De heer en Mevrouw Omboni zeggen U dank voor uwe groete en verzoeken mij
de hunne aan U over te brengen.
Met de meeste achting en dankbaarheid noem ik mij
Uw Dienstw. Dienaresse
E.H. Douwes Dekker
aux Soins de Monsieur le professeur
G. Omboni
via Torresin
2334 A Padoue

[21 oktober 1870
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
21 oktober 1870
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.)
Bij de coupons is tussen datering en nummer een woord onleesbaar.
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Huize Laanzicht. 21 October 1870
Wel Edelgeboren Heer!
Het deed mij regt genoegen weder wat van UEg. te vernemen, maar tevens doet
het mij leed dat de omstandigheden wat Mev: Dekkers aangaat, weder minder
gunstig zijn. - Het eenigste wat ik van haar gehoord had, reeds lang geleden, was
dat zij met haar man weder in den Haag te zamen leefde, maar waarvan zij beiden
leefden kon ik niet vernemen.r

Eene soort van oproeping in eene der couranten van M van Gennep scheen op
Multatuli te doelen, en dit deed mij vreezen dat de finantieele toestand weder zeer
ongunstig was. - Trouwens hij schijnt geene energie meer te hebben, zich er eindelijk
weder boven op te werken. - Ik begrijp hoezeer het U moest verwonderen, na haar
stilzwijgen, eindelijk te vernemen dat Mev: D. in Padua was. Het is weder eene
koene onderneming van haar, en de vriendschap van de familie Omboni voor haar,
is haar zeer zeker een grooten steun. - Moge het haar gelukken, het noodige voor
haarzelve en voor de opvoeding harer kinderen te verwerven, en het is eene troost,
dat hare gezondheid weder niets te wenschen overlaat.Ik heb het genoegen UEg. hieringesloten en aangeteekend voor ons gezamenlijk
5

doel te zenden, 2 coupons van f12.37 . - Het is slechts eene kleine gift, ik weet het,
maar voorloopig kan ik niet meer doen, daar de opvoeding mijner kinderen voor
mijn budget soms eene angstige opklimmende reeks daarsteld. - De tijden zijn ook
waarlijk niet bemoedigend, en ik kan de vrees nog maar niet van mij afwerpen, dat
wij nu, zelfs nog, aan den vooravond staan van groote gebeurtenissen, waarin ons
land welligt ook betrokken zal worden. Moge ik mij totaal vergissen!Met genoegen uwe welstand vernemende, heb ik de Eer mij met de meeste
hoogachting te noemen
UEg: Dienstw: Dienaar
R.J.A. Kallenberg van den Bosch
1 Coupon
N.S.

2½%.

gr: f1000.

f12.37

1 Coupon
N.S.

2½%.

gr: f1000.

12.37

5

5

(1 Julij 1870 no. 136501.)
(1 Julij 1870 no. 98115)

f24.75.

[22 oktober 1870
Brief van Multatuli aan Bokma]
22 oktober 1870
Brief van Multatuli aan T. Bokma. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
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Mainz 22 October 1870
Waarde Bokma, het deed my aan toen ik uwe hand zag op die beide flinke
Sneekers. Ik dank U.
En - een voorstel! Wilt gy oogenblikkelyk eene brochure van my terperse leggen?
Stom dat ik daaraan niet eer dacht.
De conditien zouden (onder verbetering zyn):
a) Uitgebreidheid 5 à 6 vellen.
b) titel: Nogëens: Vrye-Arbeid in Nederlandsch-Indie door Multatuli.
c) honorarium f40. p. vel. Maar...
ik heb die terstond, terstond, na den ontvangst der Kopy van elk vel noodig.
Dit is het hinkende paard. Ik weet niet of dit U wel gelegen komt, en ik moet
daarop, helaas, aandringen. Bedenk daarby dat ge de eerste drie vellen binnen
2, 3 dagen reeds zoudt in huis hebben, want die zyn reeds af.
d) Eénmaal proef, in duplo, waarvan ik een exempl. altyd met ommegaande post
terugzend, zonder veranderingen die veel omslag maken. Dat doe ik nooit.
Indien ge myn voorstel aanneemt, wees dan zoo goed te telegraferen adres
Douwes Dekker
Mainz
abzugeben am Postamt
Ik woon namelyk in eene buurt buiten Mainz (Gustavsburg) en by 't bezorgen aan
myne woning moet ik 36 Kreutzer betalen, die ik niet heb.
Van de post echter wordt het met de brieven, voor slechts 2 Kreutzer bezorgd.
Zie daaruit tevens de behoefte aan spoed.Indien ge ja telegrafeert, laat ik u 't eerste vel uit den Haag zenden, waar 't op
beschikking ligt te wachten. De ‘vriend’ dien ik verzocht een uitgever te zoeken,
antwoordt my dat hy - enfin! Ik geloof dat hy vóór den vry-arbeids-Schwindel is, en
daarom niet wil.
Hoe dit zy, ik heb groote behoefte aan spoed.
Ik sla me voor myn hoofd, dat ik niet eer aan U gedacht heb.
Nu heb ik geen tyd, want hoe eerder deze weggaat, hoe beter. Maar later zal ik
U uitleggen hoe 't komt dat ik zoo in den brand zit. Er liggen tal van vellen myner
Ideën by van Helden (11 vellen reeds afgedrukt) enLees inliggend briefje. Dat zond ik dien ‘vriend’ ter inzage en door-
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zending. Ik meende my daardoor te verantwoorden, als soms een uitgever vreesde
dat ik de pers wachten liet, hetgeen nog nooit geschied is. Nu, hy zendt het my, met
de weigering om my te helpen, terug. En nu kan 't dienen om U te doen zien dat het
niet myne traagheid is die de Ideën smoort.
‘Noorden’ brak myn feuilleton af: ‘omdat de lezers het niet begrepen.’ Is dit zoo?
Gy Noorderman kunt dit misschien weten.
Groet Fennema. Is hy Secretaris van de stad tegenwoordig! En is hy al gehuwd?
Hartelyk gegroet van t a v
Douwes Dekker
Het schynt dat van Helden zeer in de war is. Hy antwoordt op geen enkelen brief,
zendt geen proef, vraagt niet naar meer kopy &c.
Voor 3½ week verzekerde hy dat de eerste aflevering van myn Bundel III verzonden
was, en ik verneem dat dit niet waar. En de tweede afl. is sedert lang gereed! Er is
niet uit wys te worden.
Ik deel U dit mede ter myner verantwoording, niet om hem te benadeelen. Spreek
er dus niet over, en zend my den brief terug.Als 't niet teveel gevergd is, telegrafeer dan svp, ook in geval ge niet kunt treden
in myn verzoek. Ziet ge, dan kan ik terstond werk maken van iets anders, want ik
zit in hoogen nood. Ik hoop, ik hoop, dat ge kunt en wilt.
En ik wilde dat ge dan ook de Ideën kondet overnemen! Dat zoude heerlyk zyn.
Maar hoe te doen met de reeds gedrukte vellen? Hebt ge begrip van zoo'n uitgever?
Laten drukken en niet verzenden! En intusschen kan ik niet voort gaan.

[oktober 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
Eind oktober 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 17. (M.M.)
De op de genummerde blaadjes geschreven kopij betreft het midden-gedeelte
van Multatuli's brochure Nog-eens: Vrye Arbeid; zie V.W. V, blz. 418-430.

Vrye Arbeid
11-19
20
21
22

bl. 1 tot 10 van der Hoeven
niet ingevuld
ten opzigte der Residenten en Ass. Resid. (noot)
dan by ongeluk zou verzeild zyn
Wat is beschaving? acht ik my echter
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23
24
25
26
27

verwyding van zynen gezigtskring te ontnemen
Begin 3. Het monopoliseren
Sedert langen tyd kankert deze meening
Zonderling... gewis. Om daartoe te geraken
vele tientallen jaren lang worden voorafge-

[23 oktober 1870
Brief van Multatuli aan Bokma]
23 oktober 1870
Brief van Multatuli aan T. Bokma. Half enkel velletje postpapier, geheel beschreven
in potlood. Misschien concept of afschrift. (M.M.)
Mainz 23 October 1870
Waarde Bokma,
Eergister zond ik u eenen brief dien gy hoop ik ontvangen hebt. Ik ontving nog
geen telegram, en misschien kan dat nog niet.
Daar ik evenwel met die zaak verschrikkelyke haast heb zend ik u hierby reeds
e

het (±) 2 vel. en tegelyk schryf ik naar den Haag U het vruchteloos daarheen
e

gezonden 1 vel te adresseren
Telegrafeert ge dan dat ge myn voorstellen niet kunt aannemen dan moet ik ze
in Gods naam (altyd komt God by iets beroerds) weder laten terugzenden aan - ja
aan wien!
Dat volgt dan later. De hoofdzaak is dat gy deze twee vellen spoedig ontvangende,
des te eerder de f80 kunt zenden, waarom ik zeer verlegen ben.
Hollandsch bankpapier kan ik hier zonder verlies wisselen.
Adresseer Gustavsburg bei Mainz.Vel drie &c zullen in weinig dagen gereed zyn
hartelyk gegroet
tav
DouwesDekker

[24 oktober 1870
Bijdrage van Multatuli in De Locomotief]
24 oktober 1870
Bijdrage van Multatuli in De Locomotief, Semarang, nr. 240. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Deze tekst komt overeen met Idee 541-549, het begin van Ideeën III; zie V.W.
IV, blz. 313-316.

Streven naar waarheid
Niets is algemeener dan wanbegrip. Dit verschijnsel laat zich verklaren door eene
soort van kansrekening. De waarheid is één, en het
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getal onwaarheden is oneindig. Wie dus eenvoudig raden zoude naar de juistheid
van eene meening, heeft zoovele kansen tegen zich, als de oneindigheid meer is
dan één.
Zoo in 's Blaue hinein raden, doen wij echter zelden. En al doen wij het nu en
dan, toch maken wij ons - en vooral anderen - diets, dat wij niet geraden maar
geoordeeld hebben. 't Is waar, dat we bij dat voorgewend oordeelen met zwakke
gegevens tevreden zijn. Ik heb te Homburg een speler gekend, die op rood zette
als de croupier van den dag blond was, en op zwart zoodra die geëmployeerde er
wat donker uitzag. Ik ben niet ver genoeg ingedrongen in de diepzinnige
kansrekening van dien wijsgeer, om te weten aan welken kant hij z'n geld waagde,
als de dienstdoende priester in den tempel van 't geluk een grijsaard was, of 'n kaal
hoofd had, maar dit is zeker, dat hij met een soort van minachting neerzag op de
onvoorzichtigen die ‘zonder systeem speelden’ zooals hij 't noemde. Van veine of
déveine wilde hij niets weten. Il n'y a pas de chance, zeide hij, alles is zekerheid.’
Toen hij eindelijk décavé was (de term voor: gesprongen zijn) schreef hij z'n
tegenspoed toe aan de twijfelachtige kleur eener pruik die hij voor roodbruin had
aangezien, en die bij nadere beschouwing verschoten zwart was geweest.
Geene meening is zoo ongerijmd, dat ze niet hare aanhangers heeft, en geene
dwaling is zoo zot, dat zij niet nu en dan door zoogenaamde wijsgeeren in
bescherming genomen is, vooral door hen die de wijsbegeerte - eene roeping van
alle menschen - tot een beroep van enkelen hebben gemaakt. En ook buiten den
kring van beroepswijsgeeren, zal men alom eene hartelijke ingenomenheid ontdekken
met alles wat onwaar is. De proef is licht te nemen. Men verzinne een onmogelijk
feit, men deele dat men nagebootste verwondering mede, en terstond zal men
personen vinden, die op fysische, mathematische filosofische, theologische moreele
of statistische gronden bewijzen, dat het door u waargenomene zeer natuurlijk is.
Aan het hof van Karel Stuart - of Jakobus, ik weet niet juist - oogstte een geleerde
hoogen lof in over zijne verklaring: waarom eene gedeeltelijk met water gevulde
vaas niet toenam in gewicht, wanneer men een visch in dat water wierp. Een ander
geleerde wist precies uitteleggen, waarom een tuinspiegel - dien de tuinman, buiten
zijn weten eenige oogenblikken te voren had omgekeerd - zoo warm was aan de
schaduwzijde. Zoo zullen behouders u ten duidelijkste aantoonen,
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waarom het volk zoo bijzonder gelukkig is onder eene ouderwetsche regeering.
Vele liberalen zullen u verklaren, waarom het vleesch zoo schandekoop is onder
een zoogenaamd vrijzinnig bewind, En... en... zij allen onderzoeken liefst niet, of 't
waar is, dat de in den emmer geworpen visch geen zwaarte aanbracht!
In den tijd toen allen nog aan alle spoken geloofden, vond men geleerden, die
over den aard en de werkking dier spoken lange verhandelingen schreven, en nog
heden ten dage bestaat een groot gedeelte onzer litteratuur, uit nasporing der
eigenschappen van dingen die er niet zijn. Ik heb een academisch proefschrift
gelezen van een doctorandus in de rechten, waarin op medische gronden
allerduidelijkst werd bewezen, dat eene heks geen kind kon ter wereld brengen, dat
den duivel tot vader had. De strafbaarheid van zoodanige vrouw was daarom niet
geringer, meende die denker, maar de vonnissen waren, wat de considerans
aangaat, incorrect. Als tusschenzin moet ik hier zeggen, dat ik vele verhandelingen
uit onzen tijd - over de ware natuur van 't een of ander - even zot vind.
De zucht om te verklaren en op te helderen staat alzoo vaak het weten in den
weg. En dit is alweder zeer natuurlijk. De vraag: is die zaak zoo? levert minder
gelegenheid tot diepzinnig antwoord, dan het onderzoek: waarom die zaak aldus
wezen zou? en menigeen schrikt terug voor het verliezen van een leugen, indien
zoo'n leugen het punt van uitgang worden kon van geleerde betoogen. Indien
Columbus Amerika niet ontdekt had, zouden al zijne tegenstanders onuitputtelijk
zijn geweest in bewijzen: dat daarginds in 't Westen onmogelijk land liggen kón.
In 't algemeen is 't volk gretig naar verklaring van 't onware. Niemand zou de
moeite nemen te luisteren naar een betoog dat 2 × 2 = 4 is, maar de verkondiger
van de onwaarheid dat 2 × 2 meer of minder is dan vier, zal ten allen tijde op een
talrijk auditorium kunnen rekenen, als hij slechts zorg drage zijne baroque stelling
eenigszins te ontwikkelen met geleerd-schijnende frazen. En zelfs hieraan is geene
behoefte zoodra het door hem verkondigd wanbegrip overeenkomt met de
conventioneele waarheid van de eeuw, van 't jaar, van den dag. Geene onwaarheid
is heden stuitend, die zich eenigszins geleidelijk aansluit aan de onwaarheden van
gisteren. Leugen splijt de gemoederen als een keg, en ál te gemakkelijk laat zich
die wigge voortdrijven, wanneer de mokerslagen worden toegediend door officiëele
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hand. Mocht iemand meenen dat ik overdrijf? Ik zal hem een bewijs geven voor de
waarheid mijner stelling, zoodra ik deze plaats zal verlaten hebben, omdat ik bij den
aanvang mijner rede, mij geen vijanden wil op den hals halen. Er zijn nog altijd
personen die een ingekankerden haat koesteren tegen arithmetische juistheid.
De kans op dwaling in het oordeel wordt geringer, indien men van de te
beoordeelen zaak iets weet, en zoude geheel verloren gaan, als men van die zaak
alles weten kon. Doch dit laatste is nooit het geval. Zekere volksuitdrukking: ik weet
er alles van, die tot een stopwoord is geworden - te Parijs noemt men dat: une scie,
'n zaag - is, wel beschouwd eene doorgaande bespotting onzer verwaande onkunde.
‘Ik weet er alles van’ zou eigenlijk, wél opgevat, beduiden: ik verkeer in de meening,
dat wat ik van de zaak weet, alles is. Er blijft dan te onderzoeken over, hoe groot
het terrein is, dat buiten den gezichtskring ligt van den met weinig tevreden spreker
en dit zal wel nagenoeg in verhouding staan tot hetgeen hij wél overzien kan, als
de oceaan tot den kring waarvan elke schepeling het middelpunt, en een cirkel van
ongeveer twintig mijlen den omtrek uitmaken.
Hoe dit zij, onze plicht is - voor zoo verre wij wijsheid begeeren - niet te zeer
toetegeven in verklaarwoede, voor wij ons overtuigd hebben: dat de te verklaren
zaak indedaad bestaat. De vraag: is dit zoo? behoort ten allen tijde het onderzoek:
waarom het aldus wezen zou, vooraf te gaan.
En nog iets is noodig. Wij zijn redelijk verplicht, onszelven rekenschap te geven
van de beteekenis der woorden die - bij benadering slechts - onze gedachten
voorstellen, en onze denkbeelden afteekenen. Alle onderzoek immers zoude ijdel
zijn, indien wij 't niet eens waren met onszelven en anderen, omtrent de identiteit
der zaak, welker behandeling ons bezig houdt.
Reeds elders heb ik gezegd: de jeugd moet zich oefenen in bepalen. Dat ik daarbij
uitsluitend van de jeugd sprak, was uit bescheidenheid en wanhoop. Bescheidenheid,
omdat ik vreesde dat ouderen mijne lessen zouden minachten. Wanhoop, uit twijfel
aan den goeden uitslag der pogingen van zoovelen die jaren lang zich vergenoegden
met een zeer onwijsgeerig: à peu près, of 'n brutaal: in 't geheel niet.
Ja, bepalen!MULTATULI.

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

210

[24 oktober 1870
Brief van Des Amorie vd Hoeven aan Multatuli]
24 oktober 1870
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Dubbel velletje blauw
postpapier, waarvan drie bladzijden beschreven. (M.M.)
den Haag, 24 Oct
Waardste Dekker,
Aan Uw verlangen omtrent de copij voldoe ik dadelijk. Zeker kunt ge voortgaan
met schrijven en zóó als ge goed vindt.
Uit het slot Uwer (aan Mr. vG) verzonden ‘mill. Studiën’ zie ik dat Gij wel
ingenomen zijt met Is. J. Lion van het Dagblad. Ik ook met zijn talent, (dit liet ik meer
malen drukken), maar uit zijn werk ‘mijn staatkundig leven’ blijkt dat hij tot de
behoudspartij is overgeloopen omdat de liberale hem niet genoeg betaalde. Daarom
rangschik ik hem, met Busken Huët, onder menschen met wie ik niets te doen
hebben wil.
Jegens dien armen van Helden zijt Gij niet billijk. De vraag is niet of hij U nadeel
berokkende, maar of hij het deed uit kwaadwilligheid.
Hartelijk gegroet van
tt
H A d A vd H

[25 oktober 1870
Telegram van Bokma]
25 oktober 1870
Telegram van T. Bokma, dat hij Multatuli's brochure niet kan uitgeven. Tekst niet
bekend. (Brieven IX, blz. 38; Brieven WB IX, blz. 31.)

[25 oktober 1870
Brief van J. van Gennep aan Van der Hoeven]
25 oktober 1870
Brief van J. van Gennep aan H.A. des Amorie van der Hoeven. Dubbel velletje
postpapier met monogram JvG, tot het midden van blz. 4 beschreven. (M.M.)
Rotterdam 25 Oct 70.
Amice!
Dank voor het toegezonden schrijven van Dekker en de spoedige afdoening. Dat
Dekker schrijven en uitgeven kan wat hij wil spreekt van zelf. Wij wenschten slechts
te weten of hij geen démenti zou geven aan onze pogingen. Vraagt ge me of ik niet
liever zag dat hij eenige tijd zweeg zoo antwoord ik ronduit: ja! Wat ik gelezen heb
zal ten minste niet bijdragen om de sympathie te vermeerderen. Er zijn meesterlijke
passages in doch het geheel benauwt. Wie altijd en
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tegen alles uitvaart verliest zijnen kracht en brengt slechts eenen onaangename
indruk te weeg, waartegen het beter ik protesteert. Dat Kappelman getoetst aan
een idealen mensch weinig bekoorlijks heeft geef ik toe. Doch de man is, wat hij is
of door de omstandigheden geworden is. Zoolang hij dus geen moedwillig kwaad
doet heeft hij regt op verschoning en onderrigt, niet op smaad en vernedering. Dat
alle partijen enz. hare keerzij hebben, die haren rug aan het ideaal toekeert, is zeker
doch de vooruitgang kan slechts door zamenwerking verkregen worden. De
waarheidszoeker A. wiens waarheid slechts weinig met die van de waarheidszoeker
B. verschilt zal zich dus bij B. aansluiten met opoffering des noods van het verschil,
liever dan alleen te blijven staan. De waarheidszoekers X Y en Z. wier waarheid in
eene tegenovergestelde rigting is uitgevallen zullen hetzelfde doen. Bij de
eenzijdigheid der menschelijke krachten geeft dit zelfs de beste kans op verkrijging
eener resultante, die het meest aan de waarheid beantwoordt.
Modderen en schipperen is dus in den aard der gezellige moerasbewoners wat
echter het genie niet belet zijne adelaarsvleugelen boven de hoogste bergen uit te
slaan. Van daar echter op die moerasbewoners te schimpen, omdat het zich eenig
en verlaten gevoelt, is eene miskenning der natuurwet, waaraan zij evenzeer als
hij zijn onderworpen. Zoodra zij volgens de Darwinsche theorie ook adelaartjes zijn
geworden zullen zij zich insgelijks verheffen. Er bestaat echter geene reden om ze
- wijl men zelf een streepje voor heeft - in den tusschentijd te trappen. Vooral
personele aanvallen tegen hen, die zich reeds wat meer boven het algemeene peil
beginnen te verheffen, komen mij steeds verwerpelijk voor.
Doch dit tot daaraan toe! Het comité heeft weder een nieuw lid gewonnen in
Quack. Zimmerman heeft bedankt om redenen niet betreffende de zaak maar zijn
persoon. Schimmel heeft nog niet geantwoord. Misschien is hij afwezig. Ik zal nu
voorstellen de zaak zoo spoedig mogelijk op touw te zetten. Mijn schrijven aan
Wertheim onder anderen om reeds uit de eerst binnenkomende gelden eene
wekelijksche uitkeering te doen, werd beantwoord met de dadelijke toezending van
f100, en verzoek die, naar goedvinden uit te keeren. Mij dunkt eene uitkeering in
eens strijdt tegen het doel. Met 20 of 25 gulden in de week zal het in Gustavsburg
vooreerst wel te stellen zijn. Wij zouden dan alweer een maand verder zijn. Zoudt
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gij U nogmaals met die uitkeering willen belasten. Zoodra het comité gekonstitueerd
is gaan alle bemoeijenissen daarop over en ik, die nog niet in direkte aanraking met
Dekker ben geweest, kom niet gaarne aan met iets dat in vreemde landen op een
aalmoes zoude kunnen gelijken. Dat het doel is voorloopige tegemoetkoming in
afwachting der resultaten in het comité weet gij en behoeft door een vriendenhand
niet te worden betoogd. Vale t.t.
J van Gennep

[25 oktober 1870
Brief van Des Amorie vd Hoeven aan Multatuli]
25 oktober 1870
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Enkel velletje blauw
postpapier, tot het midden van de keerzijde beschreven. (M.M.)
thalers: het desbetreffende aantal is inderhaast oningevuld gebleven.
den Haag 25 Oct
Waardste Dekker,
Hierbij weder een brief van vGennep en thalers, zijnde de conversie der f100. in
zijn brief bedoeld. Niettegenstaande het slot daarvan meende ik in de
omstandigheden van 't oogenblik beter te doen U nu de geheele som te doen
toekomen. Meld mij svp de ontvangst.
Haastig
tt
H A d A-

[25 oktober 1870
Brief van J. van Gennep aan Multatuli]
25 oktober 1870
Brief van J. van Gennep aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met mongram
JvG, geheel beschreven. (M.M.)
e
nonobstant Mad Musard: niettegenstaande het feit dat Willem III er naar iedereen
wist een maitresse op na hield.
Rotterdam 25 Oct. 1870.
Zeer geachte Heer!
Bizonder aangenaam was mij Uw goedkeurend schrijven en met U accepteer ik
het omen van Uw gelukkige val. De kommissie is thans gekonstitueerd uit de Heeren
Kern, Stieltjes, Wertheim en Quack. Schimmel, die afwezig schijnt te zijn, heeft nog
niet geantwoord en Zimmerman heeft om personele redenen, aan U en de zaak
vreemd, bedankt. Ik hoop dat wij nu spoedig aan den gang kunnen gaan, en zal
morgen een voorstel doen afgaan voor eene zamenkomst ter
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bespreking van de noodige maatregelen. Veel tegenwerking moge er zijn doch er
is mij ook gebleken van veel sympathie. Bij eventuele zamenkomst zal ik ook de
uitgave Uwer lettervruchten ter sprake brengen. Ik zelf ben te zeer vreemdeling op
dat terrein en denk bovendien weder in de navolgende maand naar Indie te
vertrekken. Nu ik U toch schrijf wensch ik een oogenblik stil te staan bij de walm die
U zoo onaangenaam blijkt te hebben aangedaan. Het is verre van mij, dat ik U met
de gewraakte zinsnede eenig certificaat van slechtheid zoude hebben willen uitreiken.
Ik zou mij daartoe even onbevoegd rekenen als tot het geven van een dito van goed
gedrag. De aanleiding tot zoodanig getuigschrift ontbrak dan ook. Voor de prise
Monthyon zou het te pas komen, niet waar het eene verpligting der dankbaarheid
geldt. voor genoten weldaden. Evenzeer als Z.M: onze geeerbiedigde koning blijft
e

nonobstant Mad Musard, evenzeer als Kappelman lof verdient voor zijne
onvervalschte koffie, niettegenstaande al de gebreken, hem door U toegedicht.
evenzeer moet m.i. Uw handel en wandel vreemd blijven aan hetgeen ik vermeen
dat Publiek U als schrijver van den Havelaar verschuldigd is. De gewraakte woorden
laten dan ook de zaak geheel in het midden. Zij zijn eene algemeene opmerking
die ook op U van toepassing kan doch niet behoeft te zijn terwijl de volgende
zinsnede: dat ook die man (lees: mensch) niet onfeilbaar is enz. alleen Uwe
onfeilbaarheid in twijfel trekt, wat, dunkt mij, zelfs voor Uwe grootste bewonderaars
scheepsregt is. Vraagt ge mij nu of de aandrang om Uwe zedelijkheid in het midden
te laten niet reeds vermoeden doet, dat er naar schrijvers oordeel een steekje aan
los is, dan antwoord ik: neen, wel dat schrijver weet, dat er links en regts aan die
zedelijkheid getornd wordt. Dat wetende, ware ik, als goed advokaat, niet
verantwoord den regter niet opmerkzaam te maken dat het hier eene zuivere obligatie
schuld geldt, waarmede de zedelijkheid van den krediteur niets te maken heeft. Die
zedelijkheid komt dus zelve niet ter sprake. Hoogstens om de eigentlijke kwestie
nog duidelijker te maken. Vooronderstelt men de hoogste onzedelijkheid, b.v.
Multatuli zou op dit oogenblik als een bezopen zwijn in de goot rollen, hij zou toch
den Max Havelaar hebben geschreven en als zoodanig publiek's krediteur zijn. Dit
in meer gekuischte termen te zeggen was dan ook mijn doel, geenszins echter een
toegeven der vooronderstelling als ware stelling. Het is mij dan ook niet gebleken
dat zij door iemand
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in dien zin is opgevat. Ten slotte moet ik U nog dank zeggen voor de toegezonden
lektuur. Zij heeft mij veel genot verschaft, soms meegesleept. Alleen bejammer ik
het slechts dat onze lieve Heer de schepping van het menschenras niet aan eenige
letterkundigen van naam heeft opgedragen. Dezelfde gedachte overvalt mij wel
eens als ik Huet of van Vloten lees. Wie zal genade vinden in Uwe oogen. Zeker
niet, bij nadere kennismaking hij die zich hoogachtend noemt
Uwdw. d. J van Gennep
Mijn broer en neef thans zwager hebben beiden de Haai bevaren. De eerste was
A.D. de tweede W.K. De eerste is dood, de tweede leeft. De eerste was geestig en
fideel, de tweede is fideel.

[Bijlage
Mededelingen van Mimi]
Bijlage.
Mededelingen van Mimi over Multatuli's reactie. (Brieven IX, blz. 39-40; Brieven
WB IX, blz. 32.)
D. was zeer verheugd dat v.d. Hoeven door de fl. 100 ineens te zenden ons het
verhuizen (dat volstrekt noodig was) had mogelyk gemaakt. ‘Dat mag ik zoo van
van der Hoeven, zei hy, hy heeft geen begrip van talmen of van kleinheid!’
Dienzelfden dag schreef hy aan den heer v.G. om de ontvangst van het geld te
melden en te danken. Deze brief viel hem zwaar. Uit het schryven van van Gennep
toch bleek eenige verkoeling. Bovendien was het een stuitend thema dat Dek aan
fl. 20 of 25 's weeks wel genoeg zou hebben. Wat de allereerste levensbehoeften
aangaat kan een zoo matig mensch als hy was zeer zeker van zulk een sommetje
leven. Maar er waren ook andere eischen, daargelaten nog het pynlyke voor hem,
zich verwezen te zien naar de lagere sporten van de maatschappelyke ladder en
dat door vrienden, door menschen die blykens hun optreden vóór hem, bewys
hadden gegeven van sympathie, en die hem nader schenen te staan dan anderen.
Het viel hem zwaar dezen brief te schryven, doch hy onthield zich van
beschouwingen. Alleen wees hy er op dat veel verplichtingen op hem rustten; dat
zyn gezin, nu in Italië, veel behoeften had, maar dat hy kans zag aan alles te voldoen
zoo hy geregeld kon werken. Ook meen ik dat hy in dezen brief er op doelde hoe
voordeelig en nuttig het zyn zou, indien hy in staat werd gesteld zyn geschriften
voor eigen rekening uittegeven.
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We konden dus verhuizen en overlegden dat het best was naar Wiesbaden te gaan.
Mainz was in staat van beleg, dat bracht allerlei bezwaren mee, maar Wiesbaden
was een voor vreemdelingen aangename stad, en bovendien makkelyk te bereiken,
wat by de door den oorlog gestremde vervoersmiddelen geen kleinigheid was.

[27 oktober 1870
Het franse Moezelleger capituleert]
27 oktober 1870
Het Moezelleger onder generaal Bazaine, te Metz geheel door pruisische troepen
ingesloten, capituleert zonder slag te leveren met 173 000 man.

[29 oktober 1870
Brief van Multatuli aan Huisman]
29 oktober 1870
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
S.: waarschijnlijk Stieltjes.
Gustavsburg by Mainz 29 October 1870
beste Huisman, Zoo even ontving ik eerst uwen brief van 26, gelyk met de
Postaanwyzing van f10. Ik weet geen woorden te vinden om U te danken voor uwe
hartelyke belangstelling. De hulp was my dubbel welkom, wyl zy van een Lid van
den Dageraad kwam. Breng gy de betuiging van myne erkentelykheid over, en zeg
vooral dat ik van dat geld juist op dit oogenblik zooveel rust heb. Ik wilde namelyk
verhuizen, daar myn tegenwoordig verblyf my ondragelyk is. En als ik niet vóór 1
Novr ware vertrokken, had ik weer een maand moeten blyven. Ook van andere
kanten ontving ik eenige hulp. Met het van U ontvangene, kán ik nu weg, en ik ga
dan ook overmorgen naar Wiesbaden. Ik hoop daar den winter te kunnen blyven,
omdat het klimaat er zachter is, en myne borst is maar zóó zóó. Ik kan niet slapen
met gesloten venster (dan stik ik) en als 't nu ál te koud is, bevries ik. Dat woord
borst doet my aan U denken. Uwe gezondheid maakt my bezorgd. Al lang had ik
daarover gedacht en zoodra ik my wat roeren kan, kom ik daarop terug.
Als ik my wat roeren kan! Dat wil nu zeggen zoodra ik eenen uitgever vind op
wien ik rekenen kan. Voor drie maanden dacht ik goed aan den gang te komen. Ik
leverde één feuilleton in 't Noorden en de Ideën aan van Helden.
Noorden brak ruw en lomp af. Ze zeiden dat de lezers myn stukken niet begrepen.
Daarvan kan wel iets waar geweest zyn, vooral door
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de al te gebrokkelde verschyning. Eéns in de week zoo iets te lezen is moeielyk.
Men raakt het verband kwyt. Maar ikzelf had dikwyls voorgesteld dit te veranderen.
Ik geloof dat er andere invloeden waren waardoor my die zaak ontnomen werd.
En met van Helden kwam medio Augustus eene stagnatie, voortvloeiende uit
financiële bezwaren van zynen kant. Hy is anders welwillend genoeg. Maar wat
helpt dit! Heel onverwacht hield ook dat op.
Nu moet ge weten dat ik op beide bronnen van inkomst vele verpligtingen had
op my genomen. Dat viel nu alles op my als een sneeuwval. Dit laatste 2 maanden
dragen weer 't hunne by tot myn doorgestaan leed. Ik heb letterlyk honger geleden,
en werd uitgescholden door menschen dien ik niet aan 't verstand kon brengen dat
ik zoo was teleurgesteld. Daarby ben ik hier (Gustavsburg) in een allergemeenste
huishouding - enfin! Van Helden heeft my nog niet durven (?) schryven dat de Ideën
niet verzonden zyn. Dat weet ik van U, maar hy schreef me dat ‘de present Exempl.
volgens opgave geexpedieerd waren.’
Daar liggen nu II afgedrukte vellen en kopy van nog ± 6 vel braak! En ik weet niet
hoe ik 't zal aanleggen om die zaak weer aan den gang te krygen.
Maar... doe gy niets in deze zaak. Artikel één is dat ik my weer roeren kan, en
r

r

niet meer verlegen zit om kamerhuur, eten, briefport &c. In Sept en begin Oct had
ik geen schoenen meer!
Nu zoek ik eenen uitgever op wien ik rekenen kan. Zoodra ik dien gevonden heb,
kan ik weer plannen maken. Helaas, als Noorden en vHelden my niet zoo hadden
teleurgesteld hadt gy reeds lang van my gehoord.
Ik wacht elken dag berigt daarover, en als ik slaag zult gy het terstond vernemen.
Ik heb eene stelling dat gy eens wat genoegen moet hebben. De mensch kan van
zorg en bitterheid alleen niet leven. Dat was trouwens altyd myn principe. De mensch
heeft regt op wat vreugd. Anders zoude hy niet méér, doch veel minder zyn dan de
musschen die ‘wy vele malen te boven gaan’ volgens Jezus.Myne oogen zyn slecht. Ik schryf dit toe aan zenuwachtigheid, omdat ik de laatste
maanden zoo getobt heb. Als ik nu een Uitgever vind zal 't wel beteren. Het zal wel
moeten. Ik moet hard werken om al den achterstand aantezuiveren die over my
heenvalt. En myne
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familie in Italie! t Is hartbrekend. Van de oproeping in den Rotterdammer, hoe
welgemeend ook, heb ik geringe gedachte. De Natie wist het immers sedert lang
dat ik zoo tobde!
Schryf me toch niet zoo... fatsoenlyk. Zoo iemand dan hebt gy 't regt, eigen met
my te zyn, en ik sla u voor my Dek of Mult te noemen, maar zonder heerigheid.
Nog eens bedank 't Lid van den Dageraad zeer hartelyk, en zeg vooral dat het
zooveel nut doet juist op dit oogenblik. Ook de vorige f10. kwamen als geroepen.
Ze waren meer waard dan f100 op andere oogenblikken.
Wees zeer vriendelyk gegroet en gedankt voor uw ongeloovige broederlykheid.
Wat zyn die godverzakers toch infaam slecht. Adieu voor heden. Ik hoop, ik hoop
weldra iets goeds te kunnen melden. Als ik maar een uitgever heb. Ik zou u zoo
gaarne eens een plezier doen.
Uw vriend
Douwes Dekker
adres:
Schillerplatz 4
Wiesbaden.
Over S. kan ik niet zoo met één woord my uitlaten. Hy is eerlyk man. Maar overigens
doet hy weinig meer dan spreken. Woorden zyn goedkoop.

[29 oktober 1870
Mededelingen in De Werkman]
29 oktober 1870
Mededelingen in De Werkman, Orgaan voor Arbeiders-Vereenigingen, Derde
jaargang, Nr. 10, inzake binnengekomen bijdragen naar aanleiding van de oproep,
d.d. 15 oktober. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Voor MULTATULI nog ontvangen bij WM. ANSING:
Van J.S.

f 0,20

Van N.d.W.

f 0,25

Van J.B.

f 0,15

Van J.d.L.

f 1,00

Van W.C.M.

f 0,75

Van W.A.

f 0,50

Van A.S.

f 0,15

Van J.P.B.

f 1,00

Van J.D.

f 0,25
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Bij H.G. KALSHOVEN:
Van A.J.W.R.

f 0,50

Bij J.W. WERTWIJN:
Van een Vriend des Volks

f 1,20

Bij de redactie van de Werkman:
Van C. te Brussel, met het motto:
God en geld, wat gaat dat lief te samen, f3,00
*
Zie op den rand van den vergoden ‘riks’;
De priesters preeken: lijden, lijden, amen!
En middelerwijl had de brave werkman
niks.
Bij de redactie van de Werker:
Van J.J. Labaer

fr. 1,50

Van A. Arents

fr. 1,50

Van V.M.

fr. 5,00

Van S.

fr. 5,00

[30 oktober 1870
Bericht in het Handelsblad]
30 oktober 1870
Bericht in het Algemeen Handelsblad, no. 12169, inzake het geveilde auteursrecht
van Max Havelaar. (K.B. 's-Gravenhage)
Blijkens een kortere mededeling in het Nieuwsblad voor den boekhandel, jrg. 37,
blz. 381, werd de veiling gehouden op 27 en 28 oktober.
Op de heden gehouden veiling van boeken, door den heer G. Theod. Brom alhier,
zijn de laatste 22 exemplaren van Multatuli's Max Havelaar, met het recht tot
herdrukken, verkocht aan den heer K.H. Schadd alhier, voor de som van f2000.
Vermoedelijk zal van dit veelbesproken werk thans binnen kort een goedkoope
uitgave het licht zien.

[1 november 1870
Multatuli en Mimi vestigen zich in Wiesbaden]
1 november 1870
Multatuli en Mimi vestigen zich in Wiesbaden. Mededelingen van Mimi. (Brieven
IX, blz. 41-42; Brieven WB IX, blz. 32-33.)
Wiesbaden had in 1870 ongeveer 30 000 inwoners.
de heer A.: de delftse student A.L. baron van Plettenberg.
Den 1sten November verhuisden we, en Dek begon nu opnieuw op middelen te
peinzen om zyn Nog-Eens-Vrye-Arbeid geplaatst te krygen.
*

Rijksdaalder, bij verkorting riks genoemd.
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Tydens Multatuli's verblyf in den Haag hadden eens eenige jongelui van de Delftsche
polytechnische school hun verwondering te kennen gegeven dat hy zoo sukkelde
in het vinden van uitgevers voor zyn werk, en éen hunner, de heer A. had zelfs
gezegd dat hy zich sterk maakte een uitgever voor Dekker te vinden, en wel tegen
een hooger honorarium dan hy gewoon was te ontvangen. Wy spraken hierover,
en het gevolg was dat Dek aan den heer A over deze zaak schreef. Hy verzocht nu
ook den heer van Gennep de by hem berustende kopy wel aan den heer A. te willen
zenden.
Daags na de verhuizing was Dek zeer onwel.
Ik herinner me dit nog levendig. We hadden kamers gehuurd op de Schillerplatz,
een ruime flinke beneden-voorkamer, zoogenaamd salon, en daarachter een klein
vertrek waar de bedden stonden, en ik ook op een omgekeerde boekenkist met
petroleumtoestel enz. een soort keukentje had geimproviseerd.
den

Nog zie ik hem op dien 2 November liggen op de met groen rips bekleede sofa
in de voorkamer. Het was November en hy was kouwelyk. Maar hy verbod my vuur
te laten aanleggen om by onze geringe middelen niet reeds dadelyk het weekboekje
van de huisjuffrouw, Madame Manceau, eene française, te doen oploopen. Wel
drong de kou ons spoedig aan die zuinigheid een eind te maken, maar dien dag
was het zoo! Middageten werd in dit huis niet verstrekt, het van een kok te laten
komen was te kostbaar, vooral ook daar Dek zich nooit naar de duitsche levenswyze
heeft kunnen voegen, maar altyd heeft vastgehouden aan de hollandsche manier
van om vyf uur het middagmaal te gebruiken. Ik moest dus uitgaan om het een en
ander intekoopen en weet nog hoe ik door de straten liep met myn mandje aan den
arm en 't hart vol angst: ‘Als hy eens erger ziek werd, byna zonder middelen, in een
vreemde omgeving, zonder vrienden, noch daar, noch elders, wat dan?’ En toen ik
terug kwam glimlachte hy me te gemoet en was bly dat ik weer thuis was.
‘Wat treft dat nu verdrietig dat ik zoo onwel ben, juist nu ik zoo graag zou willen
werken... en nu kan ik niet, wat treft dat slecht.’ zoo klaagde hy! en dan smolt myn
hart weg van weedom.

[2 november 1870
Tine int honderd francs]
2 november 1870
Tine int blijkens de navolgende, geheel eigenhandig geschreven kwitantie een
bedrag van honderd francs.
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Op hetzelfde velletje papier, onderaan, is het briefje van Tine aan Potgieter
geschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Ontvangen van den WelEd: Heer E.J. Potgieter de somma van honderd franken,
door vriendelijke bemiddeling van den WelEd. Gestr. Heer J.D. Fischer, Consul der
Nederlanden te Genua.
E.H. Douwes Dekker
n

Padua den 2 November 1870
Ontvang mijnen innigen dank Waarde Heer Potgieter! voor uwe liefderijke hulp.
Morgen gaat Nonni op een goed school. Er zijn mij al twee élèves beloofd. Met de
meeste achting en dankbaarheid
Uwe U dienstw: dienaresse
E.H. Douwes Dekker

[3 november 1870
Brief van J. van Gennep aan Multatuli]
3 november 1870
Brief van J. van Gennep aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met monogram
JvG, geheel beschreven. (M.M.)
Hasselmansche en van Herwerdensche brochures: geschriften van indische
specialisten, verdedigers van het cultuurstelsel.
dat de kunstenaar zichzelf moet helpen: vgl. Idee 635-658; V.W. IV, blz. 384-398.
Rotterdam 3 Nov 1870
Zeer geachte Heer Dekker!
De copij heb ik gisteren doorgezonden aan van Plettenberg. Ik zelf zie werkelijk
geene kans tot plaatsing. Men moet daarvoor ten minste eenigzins te huis zijn op
het terrein van uitgeven en uitgevers en ik ben daarop een volmaakt vreemdeling.
Intusschen heb ik het genoegen gehad van den inhoud kennis te nemen wat, hoop
ik, niet buiten de bedoeling der toezending lag. Ofschoon het onderwerp niet juist
van de nieuwste was, interesseert het mij toch wat een man van Uw talent zou
kunnen bijbrengen tot verdediging van een stelsel, dat, in mijne oogen, slechts door
baatzuchtige verblinding of verblinde baatzucht kan worden gemotiveerd. Wel had
ik kennis genomen van Uwen vroegeren arbeid ter zake, doch hoe schoon en treffend
het beeld van de pomp met zijne myriaden van slangen mij voorkwam, moest het
toch op mij zijn effekt missen en was ik verlangend alsnog
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een geregeld betoog tot toelichting te vernemen. Mijne verwachting is echter
teleurgesteld of liever bevestigd. Zoo schoon en helder, op Uwe eigenaardige wijze
toegelicht, mij de algemeene stellingen voorkwamen, zoo schenen zij mij uitsluitend
te motiveren het gebruik der inlandsche hoofden als tusschenkomend
regeringspersoneel geenszins echter hun ingrijpen in het privaatleven en de productie
der bevolking. Het geheele betoog te dier zake komt mij dan ook uiterst zwak voor
en meer een weerslag der Hasselmansche en van Herwerdensche brochures dan
de oorspronkelijke vlam van Uw vurig en drogredenen-verterend gemoed. Dwang
zonder misbruik en onvruchtbare krachtsverspilling (zelve reeds een misbruik) is
en blijft dan ook in mijne oogen een probleem even onoplosbaar als de quadratuur
van den cirkel, terwijl Vrije arbeid, zonder gezag en wat meer is onder de controle
van het gezag tot wering van misbruik, is en blijft in mijne oogen, het eenige gezonde
stelsel, dat indedaad, zooals ge zelf zegt, geen stelsel is, doch de natuur van de
maatschappelijke zamenleving zelve.
Hopende, dat U mij deze beschouwingen, als alleen gemotiveerd door de wettige
zucht om mijne overtuiging tegenover de Uwe te handhaven, ten goede zult houden,
besluit ik met eenige mededeelingen die U welligt meer dan mijne opinie over Uw
werk, belang in zullen boezemen.
l.l. Zondag heeft te mijnen huize de kommissie vergaderd om nader het doel en
de middelen onzer bemoeijenissen te bespreken. Algemeen kan men zich met Uw
gevoelen vereenigen dat de kunstenaar zichzelf moet helpen en zouden onze
bemoeijenissen zich dan ook in den eerste plaats bepalen U de noodige relaties te
vergemakkelijken en beter in de gelegenheid te stellen de vruchten van Uwen arbeid
te genieten. Een onbezorgd bestaan voor Uwe vrouw en eene geacheveerde
opvoeding voor Uwe kinderen zouden zich dan, naar gelang der middelen daarbij
kunnen aansluiten en medewerken om U die kalmte en vrijheid van beweging te
geven, waaraan ge behoefte hebt. Tot beter kans van succes was de kommissie
echter van oordeel dat zij nog eenige versterking behoefde. Naar aanleiding van
dien zijn nog eenige uitnoodigingen gedaan en aan de Heer Stieltjes, die niet
verschenen was, ter goedkeuring en doorzending opgezonden. Tot nu toe heeft hij
echter geen teeken van leven gegeven, zoo dat ik vermoed dat hij afwezig is. Ten
einde echter de zaak niet
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langer te laten traineren heb ik nu eene concept-oproeping ter goedkeuring en
onderteekening doorgezonden, met voorstel om de zaak met het aanwezig personeel
door te zetten. Ik zal intusschen trachten te Rotterdam een geschikt persoon te
vinden (verscheidene personen werden daar reeds aangezocht, die wel wilden
bijdragen doch schuchter waren om zich aan het hoofd te plaatsen) en anders zelf
meedoen. Gaat dus alles goed, dan denk ik dat zoowat tegen Maandag of Dingsdag
aanstaande de oproeping zal geplaatst en de zaak aanhanging gemaakt worden.
De Millioenen Studien heb ik bij ongeluk achtergehouden. Zal ik ze aanhouden of
aan Uw adres opzenden. Comme vous voulez? Hoogachtend
uw dw. d.
JvanGennep

[Bijlage
Mededelingen van Mimi]
Bijlage.
Mededelingen van Mimi inzake de brief van J. van Gennep en de voltooiing van
Nog-eens Vrye Arbeid. (Brieven IX, blz. 43-46; Brieven WB IX, blz. 33-35.)
de heer A.: A.L. baron van Plettenberg.
De indruk die dit schryven op Dek maakte was zeer pynlyk. Het eerste wat de
Commissie van zich deed hooren was de betuiging dat ze Multatuli's meening deelde,
dat een kunstenaar zich zelf moet helpen. Dit gevoelen had hy geuit in het zesde
vel van den III Bundel Ideën, en dat vel was toen nog niet verschenen! Maar D. had
den heer v.G. de reeds afgedrukte vellen van de 2de aflevering en ook proefvellen
gezonden, en de geheele Commissie scheen zich van zyn daarin geuitte
beschouwingen geëmpareerd te hebben om het met hem eens te zyn.
En zeker, hy hield het daar geuitte gevoelen staande! Maar was de
Multatuli-Commissie bijeengekomen om dát te bespreken?
En ‘de bemoeienissen der Commissie zouden zich in de eerste plaats bepalen
de noodige relaties open te stellen om hem de vruchten van zyn arbeid te doen
genieten’? Dit klinkt anders dan zyn ‘tot broodschryven gedoemd talent’ zooals in
de oproeping staat. En, let wel, de Commissie kon toen nog niet spreken naar gelang
van de uitkomst... de zaak was nog niet geëntameerd. In de verschenen oproeping
is spraak van het verzekeren van een onbezorgde toekomst aan
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den betrokkene; het ‘onbezorgd bestaan’ waarvoor volgens dezen brief gezorgd
moest worden was dat van de vrouw.
Ik was geheel uit het veld geslagen. Waar is het élan gebleven, de edele aandrift
waarmee van Gennep de Oproeping schreef? vroeg ik. Maar Dekker zeide: ‘ik wist
het wel! Ik had beter gedaan met de zaak bar aftewyzen. Er zyn praatjes gekomen
van rechts en van links... och, zoo gaat het altyd!...’
Doch hy nam zich voor te zorgen dat hy met den heer van Gennep, die bovendien
spoedig naar Indië zou vertrekken, geen onaangenaamheden kreeg, en antwoordde
in een kort briefje, op de vraag van dien heer of hy de feuilletons van de Millioenen
Studiën die hy hem gezonden had terug wilde hebben, dat hy den heer van Gennep
verzocht had hem die te zenden. Voegde er ook by dat hy de wederleggingen tegen
zyn N.E.V.A. niet wilde beantwoorden, dat hy wel begreep dat v.G.'s oordeel in zyn
schryven vervat slechts oppervlakkig kon zyn daar de brochure nog niet voltooid
was.
Ik weet zeker dat D. den heer van Gennep meermalen geschreven heeft, dat hy
voor zich en zyn gezin geheel geholpen zou zyn, wanneer hy in staat werd gesteld
voor eigen rekening uittegeven, en veronderstel dat hy dit onderwerp ook in zyn
antwoord op v.G.'s brief van 3 november aangeroerd heeft.
Ondertusschen werkte Dek aan zyn Nog-Eens-Vryen-Arbeid. In de eerste dagen
den

den

van November, den 6 of 7 den ik, berichtte de heer A. dat hy een uitgever voor
dat werk gevonden had, en wel den heer Waltman te Delft, die bereid was voor een
eerste uitgave veertig gulden per vel te betalen zoodra hy de kopy voor de brochure
ontvangen had.
Dek zette zich aan den arbeid om de kopy persklaar te maken.
By een uitdrager hadden wy voor de som van twee gulden een tafeltje gekocht,
dat nu voor schryftafel dienst moest doen. Er was een lade in, waarin Dek zyn papier
bergde, hy legde er een groot vel wit karton op, dat hem tot onderlegger diende, en
waarop hy aan de bovenhoeken veelal kleine nota's maakte. Daaraan zat hy met
den rug naar den wand gekeerd, en daaraan voltooide hy eerst zyn N.E.V.A. en
schreef hy daarna zooveel meer.
den

den

Den 9 November was zyn brochure gereed en den 14 ontving hy door
bemiddeling van den heer A. het daarvoor bedongen honorarium.
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De heer A. diende nu by de correctie van de proefbladen als intermédiair. Hy deed
dit flink en zeer tot genoegen van Dek, die hem dan ook dankbaar was en hartelyk
schreef. De brochure verscheen in 't eind van December.

[november 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
Eerste week van november 1870
Multatuli schrijft het slot-gedeelte van zijn brochure Nog-eens: Vrye Arbeid.
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 17. (M.M.)
Handschrift van Mimi. Waarom bij de nrs. 31-45 een kruisje staat is onbekend.
Voor de desbetreffende tekst zie V.W. V, blz. 430-463.
28
29
30
31

eeuw van bloedigen stryd
bloottestellen aan tegenwerking
de indische koffo
concurrent A B of C
+ go ahead
32
+
33 aanleiding gaf tot miskenning
+
34 hoe talentvol voorgedragen
+
35 het zeldzame verkregen is
+
36 suscebtibele hoofden
+
37 noord en zuid te sturen
+
38 is dit zooveel beter
+
39 staatkundige zin is
+
40 geeerbiedigde tooverspreuk
+
41 staatkundige suprematie (half bl.)
+
42 des beschavers tydelyke
+
43 industrie die van held
+
44 ben ik afgedwaald
+
45 is het wachtwoord

46
47
48
49
50
51
52

denkbeeld wortelschoot
door wien door wie?
staatkundige principes
tot zulke wording
der belangen moet colisie
kemels (klein bl.)
mensheid
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[5 november 1870
Bericht en artikel in De Werkman]
5 november 1870
Bericht en artikel in De Werkman, Orgaan voor Arbeiders-Vereenigingen, Derde
jaargang, Nr. 11. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Voor de oproep zie De Werkman d.d. 15 oktober.
Voor MULTATULI nog ontvangen bij WM. ANSING:
Van A.H., warm lid der Dageraad

f 0,50

Van J.B.

f 0,10

Bij de redactie van de Werker:
Van Victor Lynen

fr. 5,00

Van twee metaalwerkers

fr. 0,80

Van een klerk

fr. 0,50

Lezers van ‘de Werkman’
In nr. 8 en 9 werd uwe medewerking gevraagd tot leniging der rampen, door welke
de groote, geniale Multatuli (Douwes Dekker) wordt getroffen.
Zelf werkman zijnde, en begrijpende en wetende, hoe onverschillig dikwijls
sommige werklieden tegenover de ware volksvrienden - óf uit onverschilligheid óf
uit onwetendheid - zijn en wellicht bovenstaande regelen met een minachtend
schouderophalen beantwoorden.
Och ja! Het nederlandsche werkvolk, althans het grootste gedeelte, is zóó
theoretisch christelijk, het weet die leer zóó ellendig in beoefening te brengen, dat
het, na ruim 1800 jarige studie, zijne verlossers, die het willen vergaderen gelijk
eene hen, die hare kiekens vergadert, wel is waar niet meer kruisigt, omdat zulks
geen mode meer is, maar wat nog erger is, met vrouw en kinderen laten verhongeren,
bespotten en verachten.
Gij zult zeggen: Wat weet ik, wie of wat Multatuli is. Dat kondet, dat moest gij
weten, indien gij meer lust hadt u op het terrein van kennis en onderzoek te bewegen,
terwijl gij nu zedelijk-dood zijt en instinctmatig, gelijk het redelooze dier, maar
voortsukkelt.
Multatuli is geen volmaakt mensch; maar wie is dat? Doch hij is in de volle
*
beteekenis van het woord: ‘de groote, geniale Multatuli .
Hij is 't, dìe met een leeuwenmoed, die bijna aan het ongelooflijke grenst, den
sluier heeft weggescheurd, waarachter het sluw geweld

*

Multatuli = veel geleden.
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der knevelarij, uitzuigerij, aristocratie en despotisme verborgen waren; hij heeft ze
allen de handschoen in 't gezicht geworpen, en niemand durfde die op te rapen. O,
die lafaards!
Die Multatuli, een oud oost-indisch ambtenaar, werd miskend, vervolgd en tot
aftreden gedwongen door zijne superieuren, omdat hij de gezaghebbers in onze
oost-indische koloniën openlijk aanklaagde, dat zij hun plicht verzaakten, hun eed
schonden, de stem der menschelijkheid, van het geweten en der eer smoorden; dat
zij de Javanen, wier bescherming hun is opgedragen, met lafhartigheid, maar
hoofdzakelijk uit eigenbelang, willens en wetens ten prooi laten aan de knevelarijen
en afpersingen hunner hoofden, dat zij hen stelselmatig laten vertrappen en uitzuigen
in onzen naam, en - gelijk het heet - tot ons voordeel; dat zij valsche rapporten
uitbrengen, om het moederland van dezen ons onteerenden toestand onkundig te
laten, enz. enz.
Die menschenvriend, die vriend van recht, liefde en waarheid, die zich niet tot
hun medeplichtige leenen, maar zijn eed gestand doen en zijn plicht volbrengen
wil, wordt veracht, bespot en zwerft eenzaam en verlaten in den vreemde.
De vossen hebben holen, de vogelen hebben nesten, maar de man, die voor
recht, liefde en waarheid strijdt, heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen.
Mannen, broeders! Moeten wij zoo een man vergeten - óf hem een dankbaar
bewijs van onze sympathie geven?
Ik verwacht van u het antwoord.
WM. ANSING,
bestuurslid van het Internationaal
Werklieden-Verbond.
Groote Kattenburgerstraat, boven T 748.

[9 november 1870
Multatuli voltooit Nog-eens Vrye Arbeid]
9 november 1870
Multatuli voltooit Nog-eens Vrye Arbeid, getuige de datering aan het slot:
Wiesbaden, 9 November 1870. Zie V.W. V, blz. 463.

[10 november 1870
Brief van Multatuli aan Huisman]
10 november 1970
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
de helft: doordat de uitgave was geschied op basis van gedeelde kosten, gedeelde
opbrengst, was de andere helft eigendom van de uitgever, De Ruyter.
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Wiesbaden 10 Nov 1870
Beste Huisman, Ik schreef u voor ± 12 dagen, en sedert dien tyd hoorde ik niets
van U. Ik vrees dat gy ziek zyt.
Ik gaf u by dat schryven myn nieuw adres op:
Schillerplatz 4
Wiesbaden.Wat myne omstandigheden aangaat ben ik in spanning en afwachting. Zoodra er
iets ten goede gedecideerd is, zult gy 't weten. Ik hoop spoedig.Intusschen kunt ge my - als uwe gezondheid het toelaat - een dienst doen door
my te melden óf en zo ja voor hoeveel de Max Havelaar verkocht is? De verkoop
zou in 't laatst van October plaats hebben. Maar informeer U daarnaar s.v.p. zonder
dat het in 't oog valt. Nog altyd is het onzeker of de Erfgenamen van v.L. my daarvan
de helft zullen uitkeeren. t Zou dus nu niet goed zyn indien er bleek dat ik informeerde
naar de som. Spreek er dus niet over.
En vertel me dan met een of ge nu eindelyk present Ex. van de Ideën ontv. hebt?
Ja, óf zy verschenen zyn?
Van Helden schreef my dat de present Ex. verzonden waren. Maar ik geloof het
niet.
Wees hartelyk gegroet van
Uwen vriend
Douwes Dekker
t Is één voordeel voor me dat ik heb kunnen verhuizen! Hoe ik daar aan den
Gustavsburg, geplaagd ben is niet uittedrukken. En toch ik kon niet eer weg. t Was
een ware marteling.Ik ben nu, door bemiddeling van anderen, in besprek met een uitgever te Delft.
Daar van Helden schynt te slapen moet ik wel by een ander gaan.
Als die zaak marcheert, zult ge 't terstond ondervinden.
Binnen 3, 4 dagen wacht ik daarvan den uitslag.Indien er iets voorkomt in de Courant over my (oproeping?) geef er dan svp berigt
van.
Onder ons: ik vertrouw niet volkomen op de menschen die deze zaak op touw
zetten, en voorzie dat zy zich anders zullen uitdrukken dan de door my goedgekeurde
afspraak was. Dat is meer gebeurd! En in dat geval zou ik genoodzaakt zyn te
protesteren.
Ik eisch geholpen te worden omdat ik regt heb. Dat willen ze altyd verdraaien in
een soort van medelyden met vrouw en kinderen.
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Eigenlyk heb ik meer last van zúlke vrienden dan van vyanden. Ze geven zich het
air van wat te doen, en by slot van rekening berokkenen ze my meer kwaad dan
goed.

[10 november 1870
Brief van Multatuli aan Van Helden]
*10 november 1870
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Memoriaal, blz. 9-10. (M.M.) Handschrift
van Mimi, de laatste twee zinnen van Multatuli zelf.
Woensdag 10 Nov. 1870
Van Helden, Voor ruim veertien dagen schreeft ge my een en ander waarop ik
nu niet antwoord. Ik heb te weinig baat gevonden by myn schryven aan U, om my
daarmede verder te vermoeien.
Als gy de tallooze machtelooze brieven die ik u sedert 19 Augustus zond, inziet,
zult gy erkennen dat ik lang genoeg poogde de zaak aan den gang te houden.
Het is dan ook waarlyk uwe schuld niet, dat ik niet omgekomen ben. Te lang
vertrouwd hebbende op uwe expresse beloften, mogt en kon ik niet tydig naar andere
middelen omzien. Gy hebt het daardoor zoover gebragt dat ik wekenlang of
betrekkelyk gebrek of letterlyk honger leed.
Enfin, gy wist dit. Ik schreef het U herhaaldelyk en gy hebt daarin berust. Gy weet
dat ik myn hemden heb moeten verkoopen voor een stuk broodDat ge in uwen laatsten brief nog het woord ‘stand onzer rekening’ noemt - al zegt
ge er by daarvan niet te willen spreken! - gaat myn begrip te boven.
Maar - nu gy 't woord genoemd hebt, is my niets liever dan daarop terugtekomen.
Nu vraag ik aan U: hoe de stand onzer rekening is, na alles wat ik door uwe schuld
heb geleden gederfd, verwaarloosd? Na de schade die ik lyd door de compromittante
staking van myn werk? (Ik moet U de opmerking maken dat ik van geen enkel
persoon aan wien gy my schryft de opgegeven present-exemplaren verzonden te
hebben, daarvan mededeeling ontving. Van iets als aankondiging van myn werk in
Courant of Tydschrift schynt heelemaal geen spraak te zyn. Alles valt in een put! Ik
geloof niet dat ooit een schryver onder zúlke conditien gearbeid heeft! Ik verzoek u
dat te noteren by den ‘Stand onzer rekening!’)
Maar - ik laat nu dat alles daar. In uw laatsten brief beloofdet gy, als
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gewoonlyk, nader - en ik hoop dat altyd: beter berigt ‘op morgen.’ Als gewoonlyk
alweder, is nu na weken wachtens, niets gekomen. Ik ben nu zoo vry U te vragen,
of nu eens-vooral alles uit is? Of ik geen proef meer kryg? of de Ideen gestaakt zyn?
Zoo neen, welke voorstellen ge my kunt doen die voort te zetten? Bedenkt svp
dat die staking my hoogst nadeelig is. Men denkt dat ze aan my ligt, en dit ontneemt
het vertrouwen, als ik - gelyk ik uit noodzaak dezer dagen doen moest - my aan
andere uitgevers wend. Op een voorstel dat ik deed om zes vel over vryen arbeid
van my uittegeven kreeg ik ten antwoord: ‘ja, maar geen cent voor 't stuk áf is!’
Dát zyn voor my de gevolgen van de staking der Ideen, misschien in verband met
het afbreken der Mill. Studien, dat ook niet myne schuld was! Noch 't Noorden, noch
gy hebben ooit op copy gewacht! Is nu dat onverdiend wantrouwen niet hard voor
my? En de gevolgen?
Adieu, antwoord nu eens in godsnaam!
t.a.v
DD
Schillerplatz 4 Wiesbaden
Ik ben op 't oogenblik niet zóó om geld verlegen als voor 1, 2, 3 maanden. Rigt
daarnaar uwe voorstellen in. Als er maar wat voortgang komt!
Is vel 9 al afgedrukt? Zoo neen dan heb ik daarin nog een kleine correctie te
maken. t Is toch ongehoord dat ik niet weet hoe 't met myn eigen werk staat!

[10 november 1870
Brief van Multatuli aan Bokma]
10 november 1870
Brief van Multatuli aan T. Bokma. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen en
tot bovenaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
G.J.: de rederijkerskamer Gysbert Japicx.
Wiesbaden 10 Novr 1870
Bokma, Mag ik U vriendelyk verzoeken my den brief terug te zenden, dien ik U
onlangs aanbood als blyk dat de staking myner Ideën niet myne schuld was. Ik
meende U als uitgever daarvan inzage te moeten geven. Ander doel had het zenden
van dien brief niet.
Uw in den telegram toegezegd nader schryven heb ik niet ontvangen.
Adieu
tàv
Douwes Dekker
Schillerplatz 4
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Het doet my indedaad leed dat ik u moeite veroorzaakt heb. En dat ge nog om
mynentwil kosten hebt gemaakt.
Heeft G.J. een exempl. van de verschenen vellen myner Ideën ontv? van Helden
schreef my dat ze verzonden waren. Maar... ik twyfel er aan.

[10 november 1870
Brief van A.L. van Plettenberg aan Waltman]
Waarschijnlijk 10 november 1870
Brief van A.L. baron van Plettenberg aan J. Waltman Jr. Enkel velletje postpapier,
aan beide zijden beschreven. (M.M.)
De brief gaat over Nog-eens Vrije Arbeid; vandaar de datering.
Waarde heer Waltman!
Nog even iets ter opheldering. Gij kunt begrijpen dat M gaarne dadelijk geld heeft
en daarom schreef ik u - nu te meer - daar hij op spoed had aangedrongen. Had ik
nu des avonds of den volgende morgen een briefje gehad waarin gij mij melde dat
ik binnen een paar dagen het geld zoude hebben dan had ik natuurlijk daarin
toegestemd - en had de zaak geschikt zonder aan D. gemeld te hebben ‘Morgen
geld.’ Geen antwoord krijgende moest ik wel denken - de zaak in orde was. Gij moet
niet denken dat in het geval gij schade leidt door M. schuld niet voorzien is integendeel op zijn verzoek - zoude ik zoo het in het eind van het jaar was - en het
werkje bv voor Jan. niet uitkwam - alle schaden op mijne rekening nemen.
Het spreekt van zelve dat ik u gaarne tijd laat te meer daar M. door ziekte u ook
heeft laten wachten. De copie zal echter wel spoedig komen.
Zoo spoedig de laatste copie er is zal ik met u spreken over nadere uitgaven ten
minste als gij voor M. wilt blijven uitgeven. Blijde dat het misverstand uit de weg
geruimd is blijf ik
Met achting
Uw dw dn A L v Plettenberg
Ik zal morgen vroeg behalve de Rott. nog andere bladen zenden, wees zoo goed
het Exempl. te laten bezorgen bij Mr Colenbrander Bonte Os dat is niet zoo ver.
ALP.

[12 november 1870
Kwitantie van Plet]
12 november 1870
Kwitantie, geheel in handschrift van A.L. baron van Plettenberg. (M.M.) Voor deze
kwitanties zie 1 april 1870.
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Ontvangen van den heer J. Waltman voor den heer E. Douwes Dekker de somma
van twee honderd gulden.
12 November 1870
A L. Baron van Plettenberg

[12 november 1870
Artikel in De Werkman]
12 november 1870
Artikel in De Werkman, overgenomen uit het orgaan van de vlaamse socialisten
De Werker, en mededeling inzake binnengekomen bijdragen. (I.I.S.G. Amsterdam;
fotokopie M.M.)

Men leest in de Werker:
Nederlandsche Werklieden!
Wáárlijk is de groote en geniale Multatuli zwaar door het noodlot getroffen; wij óók
gevoelen een diep leedwezen; wij óók branden van verontwaardiging over het lot
van hem, die zóó het recht en de waarheid beminde; wij óók zouden iets ter
ondersteuning willen bijdragen, maar wij hebben ook zulke ongelukkigen in ons
midden; wij ook hebben, die vervolgd worden en die de giftige lasterslang zoekt te
onteeren! Brave, naarstige werkers, wier levenslot nog eene grootere ondersteuning
behoeft dan Douwes Dekker.
Zoo hebben wij er een, die zóó arm is, dat zijn huisraad en andere
levensbenoodigdheden door de vergulde wet zijn aangeslagen, omdat hij voor 't
recht streed! Een man, die zonder de milde hulp van eenige gezellen, misschien
tot den bedelstaf zou gebracht zijn; maar toch nog voortsukkelt, met verstaalden
moed, en vrij de rechtvaardige toekomst inziet, die hem troost, dat wanneer hij deze
bedrogwereld zal verlaten, hij toch gerust het hoofd zal mogen neerleggen, in de
overtuiging, van meegeholpen te hebben aan de grootste en rechtvaardigste zaak,
waarmede ooit het menschdom zich heeft bemoeid!
Och, wij hebben nog allen zoo zijne zedelijke hulp van noode! Maar de nood
achtervolgd hem zoo onmeedoogend; hij heeft stoffelijke steun noodig. Ja, de
Gentenaar Karel de Boos moet gered worden! Het is dus aan u, broeders, de kleine
giften in twee te deelen, om beide slachtoffers te redden! Elk zijn deel, zoo is elk
bevredigd en bemoedigd!
Wij rekenen dus op alle weldenkende nederlandsche zwoegers, en hopen, dat
de Werker en de Werkman gewillig hunne kolommen zullen openen om eene
inteekening voor beiden daar te stellen.
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Gezellen, in de overtuiging uwer goede gevoelens, groeten wij u en noemen ons
UWE GENTSCHE BROEDERS.
Voor MULTATULI nog ontvangen bij WM. ANSING:
Van Henri Timmer f 0,50.
Bij H.G. KALSHOVEN: Van v. K. f 1,-.
Bij J.E. KELLER: Van v.d. B. f 0,25.

[13 november 1870
Oproep in de N.R.C.]
13 november 1870
Oproep inzake steun aan Multatuli in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nr. 314.
Dezelfde oproep is o.a. ook gepubliceerd in Het Noorden, maandag 14 november
1870, nr. 263, en in De Dageraad 19 november 1870, nr. 47.
geregeld: blijkens de brief van J. van Gennep d.d. 14 november drukfout voor
geregeerd.

Landgenooten!
In de N.R.C. van 3 Oct. jl. is een beroep gedaan op het Nederlandsche Volk, om
den Schrijver van den Max Havelaar in zijne ongelukkige omstandigheden tegemoet
te komen. Wij hebben gemeend, voor zooveel onze zwakke krachten vermochten,
aan die roepstem gehoor te moeten geven, door ons met de inzameling van bijdragen
en het beheer van een daaruit te scheppen fonds te belasten. Ook onzes inziens
toch geldt het hier een man, aan wien Nederland groote verplichtingen heeft. Niet
alleen dat de Nederlandsche Letterkunde in den begaafden schrijver, met zijne rijke
verbeelding, verrassenden betoogtrant, eenvoud en kracht van uitdrukking, eene
ster van de eerste grootte bewondert, - zijne aanspraken reiken verder. Er was een
tijd, toen de Nederlandsche scepter loodzwaar op Indie drukte. Millioenen werden
jaarlijks in de Nederlandsche Schatkist overgestort. Van de wijze, hoe die millioenen
verkregen werden, gaf men zich geene rekenschap. Wel waren reeds sedert 1848
in het Wetgevend Lichaam welsprekende stemmen opgegaan, die tot ernstig
nadenken moesten leiden. Doch er was meer noodig dan de lezing van verminkte
Kamerverslagen of een weinig verspreid Tijdschrift, om den geest van belangstelling
in het Nederlandsche Volk, tot in de harten onzer vrouwen en kinderen te doen
doordringen. Daar verscheen de Max Havelaar! Onder het pseudoniem ‘MULTATULI’
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(die veel geleden heeft), een naam, waarop de Schrijver aanspraak had, die zijne
betrekking in Indië aan zijne vurige (volgens zijne superieuren, te vurige) zucht tot
herstel van onrecht had opgeofferd, deed zijne geniale pen ons eenige oogenblikken
met den Javaan leven en voelen. Die oogenblikken waren voldoende om den indruk
te vestigen, die niet meer kon worden uitgewischt. Wij gelooven dan ook niet te veel
te zeggen, door te beweren, dat, van af de verschijning van den Max Havelaar, de
volksovertuiging in Nederland dagteekent, dat Indië naar recht en billijkheid behoort
te worden geregeld en dat geene koloniale politiek met de eer en het welzijn van
Nederland vereenigbaar is, die niet de belangen van Moederland en Kolonie op
harmonische wijze weet te doen samentreffen. Conservatieven en liberalen kunnen
dit oordeel onderschrijven, welk ook hun verschil van meeningen zij omtrent de
middelen tot verbetering. De schrijver van den Max Havelaar mist dan ook alle
eigenschappen van een partijman. Liberalen noch conservatieven kunnen hem den
hunne noemen, waar het er op aankomt hunne uiteenloopende zienswijze in
practischen vorm toe te passen. Het is dan ook niet tot deze of gene partij, dat wij
het woord richten, maar tot U allen, van wat godsdienst, politieke beginselen, kunne,
leeftijd, rang of stand gij ook zijt, die door de lezing van den Max Havelaar tot billijker
gevoelens jegens Indië en zijne millioenen goedaardige en nijvere bewoners zijt
opgewekt. Den man, die onze harten verzacht heeft, zijne vrouw en kinderen den
strijd des levens te verzachten, is ons doel. Moge de geniale Schrijver in Uwe
belangstellende medewerking eene vergoeding voor gedragen leed en eene hulde
der dankbaarheid voor zijnen schoonen en vruchtbaren arbeid vinden!
De vorming van plaatselijke Commissiën, om ons in onze werkzaamheden te
steunen, zal op hoogen prijs worden gesteld.
Mr. J. VAN GENNEP, Rotterdam. Advocaat te Batavia.
Dr. H. KERN, Hoogleeraar te Leiden.
Mr. H.P.G. QUACK, Hoogleeraar te Utrecht.
T.J. STIELTJES, Delft, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
A.C. WERTHEIM, Directeur der Nederl. Credit- en Depositobank te
Amsterdam.
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[14 november 1870
Brief van J. van Gennep aan Multatuli]
14 november 1870
Brief van J. van Gennep aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met monogram
JvG, waarvan twee bladzijden beschreven. (M.M.)
Zeer geachte Heer Dekker!
Vergeef mij, zoo ik, ten gevolge van afwezigheid eerst heden in staat ben aan
Uw verzoek tot opzending van de Millioenen-Studien gevolg geef. Ik voeg er nog
bij het concept-origineel der oproeping, die gister in de 9 voornaamste dagbladen
is geplaatst. De afdrukken der proef-copij van de N.R.C. die als origineel aan de
overige bladen werden geexpedieerd werden met een fout geregeld voor geregeerd
en met een verandering door een pedante letterzetter van van in van af (in denzelfde
zin) voorzien. Op mijne reklame heeft de N.R.C. heden een verbeterde editie
geplaatst. De overige bladen heb ik maar blaauw, blaauw gelaten. Ik hoop dat ge
U met den inhoud zult kunnen vereenigen en dat zij tot voor U en de Uwen gunstige
resultaten mag leiden
Met de meeste hoogachting verblijf ik Uwdw d.
JvanGennep.
Rott. 14 Nov 1870.

[19 november 1870
Multatuli schrijft Van Gennep]
Omstreeks 19 november 1870
Multatuli schrijft aan J. van Gennep. Mededelingen van Mimi. (Brieven IX, blz.
46-47; Brieven WB IX, blz. 35-36.)
Den dag na het lezen van de oproeping ontving D. een brief van van Gennep van
14 november, die hem ook de oproeping zond.
D. antwoordde vyf of zes dagen daarna dat hy de oproeping gelezen had, dat die
hartelyk was en dat hy de heeren dankbaar was voor hun pogingen.
Hy schreef tevens dat hy op het oogenblik niet om geld verlegen was en voegde
er by: ‘ik beken dat zoo dit wel het geval was ik zoo vry zou zyn het u te zeggen.’
Bovendien uitte hy de hoop zich ook voor het vervolg te kunnen redden, en voegde
er by dat hy het zyn plicht achtte den heer van Gennep kennis te geven van zyn
onderhandelingen met de erven van Lennep, die hem de gegronde hoop hadden
gegeven dat de helft van den verkoopprys van den Max Havelaar hem zou worden
uitbetaald.
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Multatuli achtte zyn bezwaren niet als ze hem op het oogenblik zelf niet drukten.
Want wat was dat niet verlegen zyn om geld? Van de paar honderd gulden die hy
voor zyn ‘Nog-Eens-Vrye-Arbeid’ ontvangen had, was een groot gedeelte naar Italië
gegaan, ook naar elders nog kleinigheden, dat ‘niet om geld verlegen zyn’ was dus
wel zeer oogenblikkelyk. En ook zyn mededeeling over de zaak met de erven van
Lennep was niet strikt noodig geweest. Zyn naïveteit bracht hem in beide gevallen
zooals byna altyd wrange vruchten.

[19 november 1870
Brief van W. van Lennep aan Multatuli]
*19 november 1870
Brief van W. van Lennep aan Multatuli. (Brieven IX: 48; Brieven WB IX: 36.)
Mimi drukt ook in teksten van anderen steeds y; aangezien Van Lennep stellig ij
heeft gespeld, is daaraan de voorkeur gegeven.
De brief van Multatuli waarop het onderstaande het antwoord vormt, is niet
teruggevonden.
Amsterdam, 19 Nov. 1870.
WelEdelgeboren Heer!
Ik heb het genoegen u hierbij den brief van mijn vader terug te zenden. Reeds
eer had ik u geantwoord, doch ik had u niets nieuws te zeggen.
o

1 . Is de afrekening nog niet opgemaakt en is het mij dus onbekend wat de zuivere
opbrengst zal zijn.
o

2 . Kan ik u nog niet mededeelen hoe de mede-erfgenamen over de kwestie
denken, nu mijn broeder in Indie is.
Mijn eigen gevoelen kan ik u zeggen. Na den dood mijns vaders was ik met de
bereddering der papieren belast. Onder meer dat door mijn handen ging doorlas ik
de processtukken die ik niet juist kende, daar ik in Indie was toen de zaak diende.
Ik hoef u niet te zeggen hoe alles op mij een pijnlijken indruk maakte: kort daarna
verzocht gij het provenu van de jaarlijksche verkoop. Ik gaf de raad aan uw verzoek
te voldoen, en mijn voornemen is u mijn portie in de opbrengst van den verkoop
aftestaan omdat mijn vader het ook zou gedaan hebben, zooals mij uit zijn
handelwijze jegens u gebleken is. Hierbij kan ik nog voegen dat, zoo ik mij niet
bedrieg, mijn broeder Maurits mijne meening deelt.
Ik heb de eer enz.
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[19 november 1870
Berichten in De Werkman]
19 november 1870
Berichten in De Werkman, Orgaan voor Arbeiders-Vereenigingen, Derde Jaargang,
nr. 13, blz. 4. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
‘Beter laat dan nooit.’ Nadat, weken geleden, de amsterdamsche en antwerpsche
afdeelingen der Internationale zich het lot van Multatuli hadden aangetrokken en
gepoogd eene som gelds voor hem bij elkander te brengen, komen thans ook de
groote heeren uit den hoek schieten, om, ter voorziening in zijn lot, een ‘fonds’ te
stichten. Daartoe hebben de heeren van Gennep, Kern, Quack, Stieltjes en Wertheim
de volgende oproeping in de dagbladen geplaatst:
‘Landgenooten!
(volgt de volledige tekst van de oproep d.d. 13 november)
Van harte wenschen wij, dat deze poging moge gelukken, en sporen nogmaals de
werklieden aan, ook iets voor dit doel af te zonderen. Het bestuur van de
amsterdamsche en antwerpsche afdeelingen is volgaarne bereid uwe bijdragen in
ontvangst te nemen.
Nog ontvangen voor Multatuli, bij de redactie van de Werker:
Van P.F. fr. 5, -; Tenvoorden fr. 3, -; M. fr. 2, -; Matiom fr. 2,-.
Voor Karel de Boos fr. 5,90.
Bij de redactie van de Werkman, van de Vormers-Vereeniging te 's Hage:
Voor Multatuli f0,37½.
Voor Karel de Boos f0,37½.
Voor den ouden timmerman f0,37½.
Voor den vader met vijf kinderen f0,37½.

In De Werkman d.d. 26 november, nr. 14 staat nog:
Voor Multatuli ontvangen: van een werkman te Arnhem f 0,20.

[19 november 1870
Artikel in de Zaanlandsche Courant]
19 november 1870
Redactioneel artikel in de Zaanlandsche Courant, nr. 138. (Knipsel M.M.) evenmin
als ons onbekend: de Courant heeft bij vergissing evenmin als ons bekend.
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- De heeren Mr. J. van Gennep te Rotterdam, Dr. H. Kern, hoogleeraar te Leiden,
Mr. H.P.G. Quack, hoogleeraar te Utrecht, T.J. Stieltjes, lid van de Tweede Kamer
te 's Gravenhage en A.C. Wertheim, assuradeur te Amsterdam, hebben eenige
dagen geleden in de Nieuwe Rotterdamsche Courant eene oproeping geplaatst tot
vorming van plaatselijke commissiën tot stichting van een Multatuli-fonds.
De beweegredenen van genoemde heeren waardeeren wij alleszins, maar éene
opmerking houden zij ons ten goede. Kunnen zij aan het publiek de zekerheid geven
dat bij welslagen hunner pogingen Multatuli het geschenk van het volk zal
aannemen? De excentriciteit van den heer Douwes Dekker, veronderstellen wij, is
hun evenmin als ons onbekend. Even goed als wij, weten zij dat D.D. ‘evenzeer in
de hand bijt van dengene, die hem slaat of ketent, als van hem, die hem brood
biedt,’ Wat Voltaire eens van Rousseau zeide, is dunkt ons wel eenigzins van
toepassing op Multatuli: ‘hij weet uitnemend wat de ware vrienden zijn; hij omhelst
ze en - verlaat ze voor altijd. De ondankbaarheid is zijne eerste verdienste; uit
grootheid van ziel haat hij zijne weldoeners. Overlaad hem met de edelste
gunstbewijzen, hij zal woedend boos worden, dat iemand het vermogen, den wil,
de misdadige onbeschaamdheid heeft van hem te vernederen door hem wel te
doen.’
Met het oog alzoo op dien bekenden karaktertrek van Multatuli zouden wij wel
wenschen dat genoemde heeren konden verklaren dat hij zich vereerd zoude
gevoelen, zoo hem van wege het Nederlandsche volk een geschenk werd
aangeboden, als bewijs van waardeering zijner verdiensten, zoowel jegens Indië
als Nederland. Kunnen zij, noch openlijk noch in vertrouwen, eene zoodanige
verklaring afleggen, wij vreezen dat zij, ondanks hunne beste bedoelingen, niet
zullen slagen. Hoe milddadig wij Nederlanders ook zijn, wij dringen geen weldaden
op, maar zijn zij eenmaal aangeboden zoo voelen wij ons beleedigd indien ze van
de hand gewezen worden. Zoo wij gevaar kunnen loopen dit te ondervinden, is onze
milddadigheidszin reeds gedaald tot beneden het vriespunt.

[19 november 1870
Ingezonden Stuk in de Java-Bode]
19 november 1870
Ingezonden Stuk in de Java-Bode, nr. 273. Wie zich achter de schuilnaam
Philadelphus verbergt, is niet bekend.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Inwoners van Neêrl.-Indie!
Multatuli zwerft rond, arm en ellendig. Dat groote, veel omvattende genie is gedoemd
tot het lijden van diep gebrek. Hij, die zich opofferde voor zoo velen, hij, die de
lichtstralen van zijn geest tot ons allen door deed dringen, hij is van alle hulp
verstoken. Wie las dit niet in de mail-courant en in den Java-Bode? Wie werd niet
door innig medelijden bewogen, bij het vernemen van zooveel wee, te lijden door
den man, die wij allen kennen? Niet waar, ieder herinnerde zich de uren, gewijd
aan het lezen, overpeinzen en bespreken van zijne Idëen en daden.
Wat spraken wij ze dikwijls tegen, de harde woorden, geuit door sommigen, die
tegen hem waren!
Groote man! wat hebt gij ons geboeid, wat hebt gij véél gedaan, wat hebt gij velen
leeren denken. Wat heb ik immer verlangd u, al ware het slechts éénmaal, te mogen
ontmoeten, en u mijne hulde te brengen. En lijdt gij thans weder gebrek, gij, die
zooveel deed voor millioenen van menschen? Zijt gij thans ziek naar ligchaam en
geest? Is dat werkelijk zoo?
Maar, mannen, vrouwen, jongelingen, gij allen die eenmaal gevoeld hebt en nog
gevoelt, dat die man waarheid sprak, zult gij dit toelaten? Zullen wij het dulden, wij,
die met minachting nêerzien op hen, die een don Luis de Camoëns, een Columbus,
en zoovele anderen, met gebrek deden strijden en met schande trachtten te beladen?
Neen, dat zal niet gebeuren! Jonge ambtenaren van Indie, gij vooral, ondersteunt
hem, die uw voorbeeld moge zijn. Doet gij vooral blijken, dat zijne zielvolle woorden
invloed hebben op u!
Wie zal gehoor geven aan de indrukwekkende stem der feiten?
Roode Kruis, schitterende vereeniging, mag ik op u hopen? zult gij eenige
pogingen aanwenden?
Mogen de gaven als van zelf toevloeijen, zoodra gij, Hoofdkomité van Batavia en
andere komité's u bereid hebt verklaard, gelden te ontvangen voor Neêrlands
Multatuli!
PHILADELPHUS.

[20 november 1870
Kritiek in Onze Tolk]
20 november 1870
Kritiek in Onze Tolk, jrg. nr. 4 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Ideën van Multatuli. Vierde, goedkoope oplaag. 2 deelen à f1,25 het
deeltje. Amsterdam, G.L. Funke.
De couranten berichtten onlangs dat het copyrecht van ‘Max Havelaar’ voor 2200
gl. verkocht is. Voorzeker een bewijs van 's koopers overtuiging dat dit werk van
Douwes Dekker, meer wellicht dan de schrijver zelf, sympathie bij velen in den lande
vindt. Van denzelfden schrijver beleefden de ‘Ideën’ een vierde goedkoopen druk,
zeer netjes in postformaat. Wie deze ‘Ideën’ bestudeert kan zich zelf vergelijken bij
een diamantzoeker, zooals er thans honderden bezig zijn aan de zuidkust van Afrika;
nu en dan vindt hij onder zand en stof een kostelijken steen. Tintelend vernuft,
zielsverbittering, zeggingskracht, ijdelheid, - 't ligt daar alles in een bonte mengeling.
Verstandigen, die weten te ziften en te oordeelen, zullen bij 't doorbladeren soms
een traan, soms een glimlach niet kunnen weerhouden, en er stof tot nadenken uit
putten.

[23 november 1870
De tweede aflevering van Ideën III verschijnt]
23 november 1870
De tweede aflevering van Ideen III verschijnt. Bericht in het Nieuwsblad voor den
Boekhandel, jrg. 37, blz. 406. (K.B. 's-Gravenhage.)
e

o

Multatuli, Ideën. Nieuwe bundel. 2 afl. Amsterdam, Gebrs. van Helden, roy 8 (blz.
97-160)
f0,64

[25 november 1870
Brief van J. van Gennep aan Multatuli]
25 november 1870
Brief van J. van Gennep aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met monogram
JvG, waarvan drie bladzijden beschreven. (M.M.)
Op blz. 4 een aantekening van Multatuli; zie 28 november.
Rott. 25 Nov 1870
Zeer geachte Heer Dekker!
Door allerlei drukten en herhaalde afwezigheid heb ik nog verzuimd Uw schrijven
van de 14 jl te beantwoorden en het stuk van van Helden hierbij ingesloten, terug
te zenden. Met genoegen zag ik dat het U voorloopig niet aan middelen ontbrak en
dat ge U sterk voeldet. ook voor den vervolge Uwen eigen weg door het doornig
levenspad heen te slaan. Intusschen kan de zamenstelling van een fonds geen
kwaad, als een hulpmiddel in mogelijke buitengewone omstandigheden en een
zekerder waarborg voor een onbezorgder bestaan
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Uwer vrouwe en eene goede opvoeding Uwer kinderen. Het schitterendst talent kan
die waarborgen niet steeds geven wanneer de omstandigheden ongunstig zijn en
voor den Nederlander bestaat reeds altijd zoodanige ongunstige omstandigheid, in
het betrekkelijk geringe debiet en daarmede in verband staande honoraria. Doch ik
spreek reeds over het fonds of het reeds bestond. Wat elders de resultaten zijn is
mij nog niet bekend, doch voor Rotterdam denk ik het niet verder te brengen dan
een 5 à 600 gulden. Misschien echter dat het nog meevalt. Over de kwestie met de
erven ontving ik juist heden morgen een schrijven van den Heer Wertheim. Naar hij
meldt hebben de erven verzocht zich in aanraking te stellen met het comité voor de
aanwending dier gelden, die zij niet voor zich willen behouden. Mij dunkt, dat de
toevoeging aan het fonds voor U en hen de meest kiesche wijze van afdoening
ware. Over de Millioenen Studien staan de feiten niet vast genoeg om als grondslag
voor een advies te dienen. Voorloopig zou ik meenen, dat, indien het feuilleton vóór
de plaatsing van het geheel is opgezegd de beschikking over het werk per se aan
U terugvalt. Omtrent mijn vertrek ben ik nog in het onzekere. Zeker valt het niet later
dan half December doch ik denk nog over 2 December. Via Brindisi. Mogt het daartoe
komen, wat waarschijnlijk morgen beslist zal worden, dan zal dit wel mijn laatste
schrijven zijn. Afscheidsbezoeken hier en buitenaf enz. enz. zullen dan wel met de
droefheid der scheiding zamenwerken om mijn hoofd suf en mijn tijd zoek te maken.
Voor dat geval dus mijne beste wenschen en de hartelijke groeten
van
Uwdwd.
J van Gennep.

[26 november 1870
Bericht en Ingezonden Stukken in Zaanl. Crt.]
26 november 1870
Redactioneel bericht en twee Ingezonden Stukken in de Zaanlandsche Courant,
no. 139. (Knipsel M.M.)

Het Multatuli-fonds.
o

Naar aanleiding van onze opmerking in het vorig N . betreffende de oproeping van
eenige belangstellenden in het lot van den heer Douwes Dekker, ontvingen wij een
schrijven van den hoogleeraar Dr. H. Kern te Leiden en uit Rotterdam van den heer
Mr. J. van Gennep advokaat te Batavia.
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Hunne even heusche als welwillende inlichting laten wij hieronder volgen. Wij doen
dit te liever omdat wij behoefte hebben van onze goede gezindheid in het edele
doel dier heeren te doen blijken, te meer daar de heer van Gennep dienaangaande
wel een weinig schijnt te twijfelen. Hij althans geeft onze woorden een heel anderen
zin dan wij bedoeld hebben en waartoe eene zuiver grammatikale opvatting hem
dunkt ons geen recht geeft. Evenwel, om alle mogelijke misverstand weg te nemen,
geven wij hem gaarne de verzekering dat wij het streven van hem en zijne vrienden
even edel als loffelijk vinden en niets vuriger wenschen dan dat hunne pogingen
met een uitkomst mogen bekroond worden, schitterender dan zij en de geniale
schrijver verwachten.
Multatuli ook verdient het. Onze letterkunde heeft hij verrijkt met een boek waarvan
de edele gedachte met den schoonen litterarischen vorm om de overwinning kampt.
Stelt het Nederlandsche volk prijs op zijne letterkunde, waardeert het elken strijder
voor waarheid en recht, dan zal het zich ook niet onttrekken aan eene stoffelijke
erkentenis van de verdiensten van Multatuli, den genialen en krachtigen kampioen
tegen de verdrukking van duizenden onzer natuurgenoten in het schoone Insulinde.
Het Nederlandsche volk doe ook ditmaal wat zijn hand vindt om te doen; het zij
ditmaal praktisch ook in zijne waardeering van een groot man. Het late aan den
nakomeling over Multatuli in gedenksteenen te vereeren. Wij die uit zijn hand
ontvangen hebben gouden appelen in zilveren schalen, wij bieden hem geen steen
waar om brood gevraagd wordt. Dat zij zoo.
Leiden 19 November 1870.
Mijnheer de Redacteur!
o

Onder dankbetuiging voor het mij toegezondene N . uwer courant, neem ik, naar
aanleiding eener opmerking in uw blad omtrent het beoogde Multatuli-fonds, de
vrijheid u mede te deelen, dat de leden der commissie zich vooraf vergewist hadden
van de goedkeuring van hun plan door den heer D. Dekker. In zijn schrijven, thans
berustende bij Mr. J. van Gennep, verklaart hij hetgeen voor hem thans gedaan
wordt ‘met dankbaarheid aan te nemen’. Veroorloof mij er bij te voegen, dat het niet
in het plan der commissie ligt om, zelfs in 't gunstigste geval, aan den heer Dekker
eene werkelooze toekomst
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te verzekeren; wat we wenschen, is hem van de kwellendste, neêrdrukkende
broodzorgen te bevrijden, en vooral ten behoeve zijner vrouw en kinderen werkzaam
te wezen.
Na verzekering mijner gepaste hoogachting, heb ik de eer te zijn,
Mijnheer de Redacteur,
Uw Dw. Dienaar,
H. KERN.

Mijnheer de Redacteur!
Met genoegen werd ik door het mij met zooveel hoffelijkheid toegezonden
exemplaar uwer Courant van 19 Nov. j.l. naar de rijke Zaanstreek verplaatst. Het
eerste, wat mijn oog bij de opening van het blad trof, was eene warme hulde aan
de nagedachtenis van een te vroeg gestorven letterkundige, den te regt door u
geroemden Zaankanter, Jacob Honig Janszoon Junior. Dit beloofde voor den nog
levenden schrijver van de Max Havelaar, wien ik, naar aanleiding onzer jongste
oproeping, wel begreep, dat het toegezondene gold. Ik zocht dan ook en vond.
Echter niet de warme aanbeveling van ons doel, die ik gewacht had doch een geestig
gesteld artikel, waarbij aan den genialen schrijver een karakter wordt toegekend,
geheel in strijd met den ‘dankbaren kleinen hond’, die ons van kindsbeen af als
voorbeeld ter navolging is voorgehouden. Het slot, waarbij ge ons met een
weldadigheidszin beneden het vriespunt bedreigt, tenzij eene openlijke of
vertrouwelijke verklaring werd gegeven, dat Multatuli zich met een geschenk van
het Nederl. volk zal vereerd gevoelen was dan ook eene ware verfrissching. Er was
ten minste een oogje aan, waarin een haakje kon worden vastgemaakt. Zeker zou
ik aan eene vertrouwelijke verklaring de voorkeur hebben gegeven. Daar echter na
uw openlijken aanval zoodanige verklaring geen hout zoude snijden, acht ik het
beter uw openlijk schrijven openlijk te beantwoorden. In de eerste plaats dan zou
ik u kunnen vragen of betuigingen, dat men zich vereerd gevoelt of zal gevoelen
met een geschenk, dat nog in wording is, pas hebben dan wel of er niet eene zekere
kieschheid bestaat, die dergelijke betuigingen, vóor het feit, verbiedt? In de tweede
plaats of, zoo goedkeuring onzer pogingen door den betrokkene een noodwendig
vereischte ware, de vooronderstelling te gewaagd was, dat de kommissie zich wel
vooraf van die goedkeuring zou hebben overtuigd? Ik onthoud mij echter
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van beide vragen te stellen, omdat tusschen uwe en mijne opvatting een meer
principieel verschil bestaat. Gegeven toch, met u, gelijkheid van Multatuli met
Rousseau, in zoo verre dat hij even als deze ‘uit grootheid van ziel zijne weldoeners
haat en woedend boos wordt op hen, die de misdadige onbeschaamdheid hebben
hem te vernederen door hem wel te doen’ dan zie ik daarin nog geene reden om
hem uwe weldaden te onthouden. Integendeel zou ik in dergelijke kwalijk begrepene
grootheid van ziel een stimulans vinden om de ware grootheid van ziel aan den dag
te leggen, die weldoet zonder om te zien. ‘Hebt uwe vijanden lief, zegent degenen,
die u vervloeken’ zegt de onovertroffen leermeester, de mensch in zijne edelste
openbaring. Doch er is meer.
Zoo sommige geniale schrijvers hun pen slechts in bitterheid kunnen doopen,
zoo wij aan die stemming vaak de heerlijkste vonken van hun genie verschuldigd
zijn en in casu den machtigen indruk van een boek als den ‘Max Havelaar’ dan
moeten wij den mensch nemen, zoo als hij is. Ging zulk een man kwispelstaarten,
in het rond loopen en op onzen schoot springen, dan zou hij welligt een regtgeaarde
Nederlander maar ophouden een genie te zijn.
Dat het zoo is, is zeker betreurenswaardig, maar het genie is zoo zeldzaam en
er blijven nog zooveel menschen over om dankbaar te zijn, dat de uitzondering er
nog wel door kan: Aan een boom zoo vol geladen, etc.
Te eer durf ik dit te beweren, omdat in casu de uitzondering niet aanwezig is en
op de pertinente vraag, aan den heer Dekker gerigt, of hij met onze pogingen
genoegen nam, de pertinente verklaring is gevolgd, dat hij er dankbaar voor was,
ofschoon hij voor de resultaten vreesde. Ik voeg er nog bij, dat, in zijnen mond, het
woord ‘dankbaar’ mij haast zeer deed. Meenende met het bovenstaande aan uwe
sommatie voldaan te hebben, zoo zult ge mijnerzijds een bescheiden wensch ten
goede houden. Was de twijfel aan de dankbaarheid van den heer Dekker voldoende
om den milddadigheidszin ten uwent tot beneden het vriespunt te doen dalen, dan
meen ik te mogen hopen dat de zekerheid van het bestaan dier dankbaarheid (niet
voor eene milddadigheid aan den heer Dekker, maar voor een erkentelijkheidsbewijs
aan den schrijver van Max Havelaar, uitsluitend bestemd om hem de vruchten van
zijnen arbeid, aan zijne vrouw een meer onbezorgd bestaan en aan zijne kinderen
eene goede
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opvoeding te verzekeren) bij u en uwe geachte lezers de sympathie zoo mogelijk,
tot boven het kookpunt zal doen opklimmen en dat de Zaan met zijne grootsche
overleveringen het Y en de Rotte zal weten op zijde te streven, welligt te beschamen.
Hopende door deze wel wat uitvoerige repliek geen misbruik van uwe ruimte te
maken, heb ik de eer met verschuldigde achting te zijn
Uw Dw. Dr.,
J. VAN GENNEP.
Rotterdam,
19 Nov. 1870

[26 november 1870
Artikel van Sentot in De Dageraad]
26 november 1870
Artikel van Sentot (d.i. H.H. Huisman) in De Dageraad, no. 48. (Overdruk M.M.)
geregeld: zie voor deze fout de brief van J. van Gennep d.d. 14 november.
Overdrukken van dit artikel werden toegezonden aan de leden van de Eerste en de
Tweede Kamer. Zie de brieven van Multatuli aan H.H. Huisman, d.d. 6 en 26
december.
Vgl. in dit verband ook Idee 1034-1035; V.W. VI, blz. 336-345.

Max Havelaar-Multatuli.
In verschillende dagbladen, alsook in ons weekblad - de Dageraad - lazen wij eene
annonce, die wij hier nog eens laten volgen:
LANDGENOOTEN!

In de N.R.C. van 3 October jl. is een beroep gedaan op het Nederlandsche volk,
om den schrijver van den Max Havelaar in zijne ongelukkige omstandigheden
tegemoet te komen. Wij hebben gemeend, voor zooveel onze zwakke krachten
vermochten, aan die roepstem gehoor te moeten geven, door ons met de inzameling
van bijdragen en het beheer van een daaruit te scheppen fonds, te belasten. Ook
onzes inziens toch, geldt het hier een man, aan wien Nederland groote verplichtingen
heeft. Niet alleen, dat de Nederlandsche letterkunde in den begaafden schrijver,
met zijne rijke verbeelding, verrassenden betoogtrant, eenvoud en kracht van
uitdrukking, een ster van de eerste grootte bewondert, - zijne aanspraken reiken
verder.
Er was een tijd, toen de Nederlandsche scepter loodzwaar op Indië
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drukte. Miljoenen werden jaarlijks in de Nederlandsche schatkist overgestort. Van
de wijze hoe die miljoenen verkregen werden, gaf men zich geen rekenschap. Wel
waren reeds, sedert 1848, in het Wetgevend Lichaam welsprekende stemmen
opgegaan, die tot ernstig nadenken moesten leiden. Doch er was meer noodig dan
de lezing van verminkte Kamer-verslagen, of een weinig verspreid tijdschrift, om
den geest van belangstelling in het Nederlandsche volk, tot in de harten onzer
vrouwen en kinderen te doen doordringen. Daar verscheen de Max Havelaar! Onder
het pseudoniem ‘MULTATULI’ (die veel geleden heeft), een naam waarop de schrijver
aanspraak had, die zijn betrekking in Indië aan zijne vurige (volgens zijne superieuren
te vurige) zucht tot herstel van onrecht had opgeofferd, deed zijn geniale pen ons
eenige oogenblikken met den Javaan leven en voelen. Die oogenblikken waren
voldoende om den indruk te vestigen, die niet meer kon worden uitgewischt. Wij
gelooven dan ook, niet te veel te zeggen, door te beweren dat, van de verschijning
van den Max Havelaar af, de volksovertuiging in Nederland dagteekent, dat Indië
naar recht en billijkheid behoort te worden geregeld en dat geen koloniale politiek
met de eer en het welzijn van Nederland vereenigbaar is, die niet de belangen van
Moederland en Kolonie op harmoniesche wijze weet te doen samentreffen.
Konservatieven en liberalen kunnen dit oordeel onderschrijven, welk ook hun verschil
van meeningen zij omtrent de middelen tot verbetering. De schrijver van den Max
Havelaar mist dan ook alle eigenschappen van een partijman. Liberalen noch
konservatieven kunnen hem den hunne noemen, waar het er op aankomt, hun
uiteenloopende zienswijze in praktischen vorm toe te passen. Het is dan ook niet
tot deze of gene partij, dat wij het woord richten, maar tot u allen, van wat godsdienst,
politieke beginselen, kunne, leeftijd, rang of stand gij ook zijt, die door de lezing van
den Max Havelaar tot billijker gevoelens jegens Indië en zijne millioenen goedaardige
en nijvere bewoners zijt opgewekt. Den man, die onze harten verzacht heeft, zijn
vrouw en kinderen den strijd des levens te verzachten, is ons doel. Moge de geniale
schrijver in uw belangstellende medewerking een vergoeding voor gedragen leed
en een hulde der dankbaarheid voor zijn schoonen en vruchtbaren arbeid vinden!
De vorming van Plaatselijke kommissiën, om ons in onze werkzaamheden te
steunen, zal op hoogen prijs worden gesteld.
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Mr. J. VAN GENNEP, Rotterdam, Advokaat te Batavia
Dr. H. KERN, Hoogleeraar te Leiden.
Mr. H.P.G. QUACK, Hoogleeraar te Utrecht.
T.J. STIELTJES, Delft, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
A.C. WERTHEIM, Direkteur der Nederlandsche Credit- en Depositobank te
Amsterdam.
Men ziet, het stuk is in warmen, hartelijken toon gesteld en de bedoeling, de
welmeenendheid, de moed, enz. van de onderteekenaars verdienen allen lof.
En toch hebben wij een opmerking te maken, Eilieve, wat hebben Havelaar's
tegenspoed en Multatuli's schrijftalent te maken met... RECHT?
Blijven de Lebaksche gruwelen en de lauwheid onzer regeeering niet een
schandvlek op ons volkskarakter, ook al ware die man schatrijk, of al schreef hij
slecht?
Hoe arm moet men wezen, hoe mooi moet men schrijven, om, zonder vrees voor
mishandeling, in de bres te durven springen voor plichtgevoel en menschelijkheid?
De zaak komt eenvoudig hierop neder: dat Havelaar naar geweten en instruktie
zijn plicht deed, en dat de G.G. Duymaer van Twist zijn plicht niet deed.
*
Havelaar sprak met levensgevaar de waarheid; Duymaer van Twist loog .
De eerste werd en wordt gestraft; de laatste werd en wordt beloond. Wij vragen
of dit recht is?
Wij noemen dit onrecht!

*

Duymaer van Twist loog, toen hij in zijn brief aan Havelaar beweerde dat er over dien regent
van Lebak steeds gunstige rapporten waren ingekomen. Bovendien werd onlangs in de
Indische couranten, die provincie ‘een augiasstal genoemd, waar van oudsher de bevolking
schandelijk mishandeld werd’. Al de grieven van Havelaar zijn voor en na ronduit beaamd,
behalve de moord zijns voorgangers, waaromtrent nog altijd geen onderzoek heeft plaats
gehad. Doch wel is er bewezen dat die misdaad in Havelaar's omgeving voor waarschijnlijk
werd gehouden, hetgeen genoeg is om den toestand te kenschetsen, waarin deze verkeerde,
toen hij het onrecht aangreep. Is het niet treurig dat men, om dien man recht te verschaffen,
een beroep meent te moeten doen op medelijden of auteurstalent?
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En daarom nogmaals hulde doende aan de edele bedoelingen der onderteekenaars
van bovenstaande oproeping, blijven wij bij de meening, dat zij als punt van uitgang
hunner bemoeienis, liever het standpunt van stipte rechtvaardigheid hadden moeten
kiezen.
Of vreesden zij op die wijze hun doel niet te bereiken? Dit zou een treurig
getuigenis wezen van het peil der zedelijkheid waartoe onze heervreezende natie
is afgedaald.
Hoe dit zij, uit medelijden, sympathie of rechtsgevoel dan, wij hopen dat bedoelde
poging tot gedeeltelijk herstel van zóóveel kwaads, met goed gevolg moge worden
bekroond en verheugen ons, dat eens eindelijk mannen van goeden naam en invloed
zich de Havelaarszaak aantrekken, die nu sedert veertien jaren door Duymaer van
Twist en de zijnen zoo verraderlijk werd gesmoord.
De bejegening die in Nederland den man te beurt viel, wiens streven
rechtvaardigheid was, en het voortdurend beloonen van zijn hoofdtegenstander,
moeten onmisbaar nadeelig werken op de plichtsvervulling der vertegenwoordigers
van Nederlandsche beschaving in Insulinde. Het wordt tijd, dat de natie feitelijk
verklare: of zij aan RECHT, dan wel aan ONRECHT de voorkeur geeft? Wij dringen op
die geloofsbelijdenis aan, in naam van den godsdienst dien wij belijden: de
godsdienst van het goede.
SENTOT.

[27 november 1870
Brief van Multatuli aan Bokma]
27 november 1870.
Brief van Multatuli aan T. Bokma. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen en
enkel op de eerste blz. beschreven. (M.M.)
G. Jap.: de rederijkerskamer Gysbert Japicx.
Wiesbaden 27 Novr 1870
Bokma, mag ik U nog eens vriendelyk verzoeken, my dien brief terug te zenden
dien ik U ter inzage aanbood? Ik begryp niet waarom ge aan dát verzoek niet zoudt
voldoen. Heeft G. Jap. een present-exempl. myner Ideën ontv? Myn uitgever schryft
me dat nu te hebben verzonden, maar - t zelfde schreef hy al voor vele weken, en
't schynt niet waar geweest te zyn.
Adieu
tav
DouwesDekker
Schillerplatz 4
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[28 november 1870
Aantekeningen van Multatuli]
28 november 1870
Aantekeningen van Multatuli op blz. 4 van de brief van J. van Gennep d.d. 25
november. (M.M.)
WB. 28 Novr 1870
De goede uitzigten waren juist op die onderhandeling met de Erven vL gebaseerd.
Ook stelde ik 't in de hoop dat die gelden spoedig geheel of gedeeltelyk zouden
worden afgedaan zulke makkelyke conditien aan mynen uitgever.
(Voorts kort en zonder verzoek of voorstel)

[29 november 1870
Bericht in Het Vaderland]
29 november 1870
Bericht in Het Vaderland, nr. 282. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
In de Zaanl. Courant komen brieven voor van de heeren Kern en van Gennep,
waarin zij mededeelen, dat Multatuli verklaard heeft hetgeen voor hem thans gedaan
wordt met dankbaarheid aan te nemen. ‘De heer Kern voegt er bij, dat het niet in
het plan der commissie ligt om, zelfs in het gunstigste geval, aan den heer Dekker
eene werkelooze toekomst te verzekeren; wat zij wenscht is, hem van de knellende,
neerdrukkende broodzorgen te bevrijden en vooral ten behoeve zijner vrouw en
kinderen werkzaam te wezen.’

[30 november 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
*30 november
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 7. (M.M.)
Handschrift van Mimi.
De aan Van Helden gezonden kopij betreft Idee 788-802; zie V.W. IV, blz. 508-519.
Inzake het verschijnen van Ideën III, tweede aflevering, zie 23 november.

30 November.
106
107
108
109
110
111

niets te weten van wat men anders
transcendentaal
de goede oude dame
gebogen speelkaarten
hy zal niet klagen
orfèvre
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[30 november 1870
Eerste helft Ideën II herdrukt]
30 november 1870
Het derde deel van de Ideën, d.i. de eerste helft van de tweede bundel, verschijnt.
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, jrg. 37, blz. 417. (K.B.
's-Gravenhage.)
Multatuli. Ideën Vierde, goedkoope oplaag. Derde deel. Amsterdam, G.L. Funke.
postf. (166 blz.)
f1.25

[1 december 1870
Artikel in Asmodée]
1 december 1870
Artikel van de hoofdredacteur Mr. A. van Brussel in het weekblad Asmodée, 1870,
nr. 48. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

't Multatuli-fonds.
De heeren Kern en van Gennep hebben den volke 't heuchelijk nieuws meêgedeeld
dat Multatuli verklaard heeft: hetgeen thans voor hem gedaan wordt met
dankbaarheid te zullen aannemen.
Die verklaring bevreemdt mij niet, doch ik blijf bij mijne meening dat zij Multatuli
even onwaardig is als de bedelpartij zelf.
En nu doe ik een beroep op allen die met Douwes Dekker in aanraking zijn
geweest, vriend en vijand, en stel ik eenvoudig de vraag, noemt Douwes Dekker
zich niet zeer ten onrechte Multatuli, heeft die man 't geen hij zijn ontbering en lijden
heet, niet hoofdzakelijk aan zich zelf te wijten? Heeft hij die arbeiden kon gearbeid,
zelfs als hij zich tot arbeiden had verbonden, en op voorhand betaald?
Zie, dat men het talent vereert, prijs ik hoog; verhef, beloon, betaal het, maar
gedoog niet dat iemand zich ten onrechte als martelaar poseert.
Het schijnt echter dat men de zaak toch iets beter gaat inzien; want diezelfde
heeren komen thans vertellen, dat het zelfs in 't gunstigste geval niet in het plan der
commissie ligt, om Multatuli een werkelooze toekomst te verzekeren, - wat zij wenscht
is vooral ten behoeve zijner vrouw en kinderen werkzaam te wezen.
A.v.B.

[2 december 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
*2 en 4 december 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 7. (M.M.)
Handschrift van Mimi; de vier namen in de hand van Multatuli zelf. De aan Van
Helden gezonden kopij betreft Idee 803-818; zie V.W. IV, blz. 519-546.
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2 December
112
113
114
115
116
117
118

de voir Gustave
ik wilde haar uitkleeden
dien glimmenden schyn
il faut du linge
vriendelyke jongelieden
luiermand
pied sec

4 December
119
120
121
122
123
124
125
126
127

yverzucht, jalousie enz.
contenter tout-le-monde
d'ici à deux jours
je parie que vous avez
ecorchéz vif
professorale
aankleeden opsieren
straatveegsters.
slot ¼ blaadje

de Geyter. Antwerpen
v.d. Hoeven. Rotterdam
Roorda Brussel
Vuylsteke Gent

[4 december 1870
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*4 december 1870
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De Geyter
gewaarmerkt. (M.M.)
Wiesbaden 4 December 1870
Waarde de Geyter, Ik heb over uwen naam en adres beschikt in het volgend
geval.
Sedert eenigen tyd ben ik hier - voornamelyk om den wille van myne borst, daar
ik een verblyf moest zoeken waar ik ademen kan. Ik woon by eene oude weduw
die een zoon by de Loire-armee heeft. Gedurende vele maanden ontving zy volstrekt
geen tyding, en vreesde dat hy dood was. Gister evenwel heeft zy - langs een omweg
- vernomen dat hy leeft, maar... de briefwisseling is gestremd of gevaarlyk - ik begryp
het niet regt. Maakt men in Duitsland of in Frankryk de brieven open? Worden ze
teruggezonden? Ik weet het niet.
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Hoe dit zy, het goede mensch was in-nood om een neutraal adres. En ik was zoo
vry haar uwen naam optegeven.
Staatszaken zyn het niet, dat kan ik u verzekeren. Men zal er u niet om ophangen.
Zoudt gy de goedheid willen hebben de schryvery die ge alzoo over eenige dagen
uit Frankryk ontvangen zult, onder enveloppe aan my te zenden?
r

M E Douwes Dekker
Schillerplatz 4
Wiesbaden.
Hebt ge dezer dagen iets van myne Ideën ontvangen? Ik verzocht mynen uitgever
ze U te doen geworden, maar hy is zeer nalatig. Ik hoop van U te hooren dat het U
en uw lieve vrouw wel gaat. Myn leven blyft by voortduring moeielyk.
Wees hartelyk gegroet van
Uwen liefhebbenden vriend
Douwes Dekker
e

Daar komt my de oude Mad Manceau - zoo heet m'n propriétaire - vragen of ook
eene vriendin die relatien te Lyon heeft, van uw intermédiair mag gebruik maken?
Ik heb ja gezegd. Ziedaar U op eenmaal verheven tot 'n gewigtig tusschenpersoon.
Ik zal verheugd zyn eens iets van U te hooren.

[6 december 1870
Brief van Multatuli aan Huisman]
6 december 1870
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot
onderaan blz. 5 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Toekomst: de opvolger van het Stuiversblad. Jaargangen van De Toekomst zijn
in geen enkele bibliotheek aangetroffen.
't orgaan van de Dageraad: terwijl De Dageraad aanvankelijk een zelfstandig
tijdschrift was geweest, los van de veel radicaler vereniging De Dageraad, was het
blad sinds 1869 het officiële orgaan daarvan.
Ze weten niet wat ze doen: Lucas 23:34.
Titus: de romeinse keizerszoon Titus Flavius Vespasianus (39-81 na Chr.) bestreed
samen met Vespasianus de opstand in Judaea, nam in 70 Jeruzalem in en
verwoestte de tempel aldaar; in 79, bij de dood van Vespasianus, werd hij keizer.
Wiesbaden 6 December 1870
n

Beste Huisman, Ik ontving uwen brief van den 3 , met ‘Toekomst’ en afdruk uit
den Dageraad. Ik dank u wel.
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Ook uwen brief van 23 November had ik nog niet beantwoord. Dit was waarachtig
niet uit onverschilligheid. Integendeel! Ik was bekommerd over uwen toestand, en
verdrietig dat ik er niets aan doen kon. Sedert lang denk ik er aan, U eens eene
verplaatsing voorteslaan. Daartoe is, als voor alles, geld noodig, en my loopt het
voortdurend tegen. Niet dat ik 't nu zóó moeielyk heb als in Augustus, toen ik
indedaad honger leed, maar ik leef van den dag op den dag, en wat ik wacht (of
wachtte) komt niet. Als de menschen in alles zoo knap waren, als in 't teleurstellen!Noch van den heer Scheurleer, noch van Schook - die beiden u myn adres
vraagden - heb ik iets vernomen. Ik begryp dus niet wat dat vragen kan beduid
hebben.Ik vind die weigering van Gunst niet zeer vriendelyk, noch voor U noch voor my.
Ik zie niet in, dat de Dageraad zich met de plaatsing van uw stuk zou
gecompromitteerd hebben. Zooveel invloed dus gunt men in 't ‘Orgaan’ van den
Dageraad, den President van datzelfde genootschap niet. Eene verzameling van
vromen zou dat niet hebben geweigerd aan den Dominé die aan 't hoofd stond. Er
is véél in de vromen, waaraan vrydenkers een voorbeeld moesten nemen. Al liegen
zy vaak in hun geloof, ze handelen iets beter naar wat zy zeggen. En... ze houden
hunne voorgangers en apostelen in 't leven. - Ik ben zeer bitter gestemd, ook als ik
over U denk.Wat er haperen kan aan 't zenden van de verschenen Ideën, is me een raadsel.
Gy hebt u natuurlyk by Gunst geïnformeerd. Ik schryf er van Helden over. 't Is
beroerd, Maar... ook hy zit in den brand, en dat maakt 'n mensch in de war.Maar wat helpen u Ideën! Gy hebt ándere hulp noodig. Ik heb 'n vreesselyke hekel
aan praatjes als die inplaats van wat anders worden gegeven.Sedert weken wacht ik... geld! En ik zou u 't lystje kunnen toonen, waarop gy (na
Italië) boven aan staat. Ik had zelfs een plan u eens wat genoegen te bezorgen een reisje hierheen, of zoiets. Maar jawel! Toch wacht ik 't altyd nog! En dan zal ik
my haasten. Doch - intusschen is 't winter geworden! Ze weten niet wat ze doen,
zeg ik als Jezus, maar - niet als Jezus! - ik vergeef 't hun niets! Dat uitspreken van
't woord: vergeef het hun, is dan ook maar een niet-gemeende klank. Jezus wist
heel goed dat de ‘Vader’ hem niet aan 't woord zou houden, en den Joden een
duchtige rammeling zou laten geven door Titus en de Christenen.-
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Nu, klank of niet, ik vergeef 't gemartel niet, dat ze my en u aandoen.En, by dat alles, doet ge nog voor my wat ge kunt! Arme beste kerel, wanneer
zal dat getob ophouden!Spreek er niet over, maar die Kommissie doet me kwaad. Zonder haar, zou ik nu
geld hebben. Ik zit met die zaak in den brand, en peins op 'n manier om - ik weet
waarachtig niet hoe ik 't moet aanleggen om er áf te komen, zonder my in nieuwe
moeielykheden te wikkelen. Dit is zeker: het doet me kwaad! God bewaar je voor
VRIENDEN!Ik zou zeer gaarne u eens breedvoerig uitleggen hoe die zaak in elkander zit,
maar ik ben schuw voor schryven. Men weet nooit waar 'n brief blyft. En ook heb ik
er veel ondervinding van, dat brieven op 'n dwaalspoor brengen. Men schryft
opgeruimd, en den volgenden dag valt er weer 'n luchtkasteel in elkaêr. Dan
verandert de toestand en de hoopgevende brief is onderweg. 't Ergste is als er dan
uit zoo-iets wordt opgemaakt dat de schryver onwaar was, dat hy maar zoowat
wegpraatte! Ach, dat is zoo verdrietig. t Is nog pynlyker dan de vele mislukkingen
zelf.
Ik heb my al eens voorgenomen, nooit weer iets goeds te schryven voor het er
is! Maar dat kan ook niet! Soms bestaat er, om niet te bezwyken, behoefte aan
hoop, en als men dan meent die te kunnen geven, is 't moeielyk een goed vooruitzigt
achter te houden.Wat de beschikking over de overdrukjes aangaat, ook dat is moeielyker dan 't
schynt. Voor alles is geld noodig, al is 't dan maar 1 ct frankeerkosten! Hoe maakt
ge 't nog met uw briefport! Ik let zeer goed op die dingen, omdat ik by ondervinding
weet... Geloof me, er zyn menschen, die meêpraten, en meenen te weten wat
tegenspoed is, en die over armoed sprekende, zeggen: ‘nu ja... men heeft toch altyd
'n paar gulden in z'n zak.’
Uilen!
En hoe maakt ge 't met uitgaan? Laat uwe gezondheid dit toe? - Hoe dit zy, over
r

de overdrukjes zal ik nader schryven, zoodra ik kan. Eén Exempl. aan M A.J.
Duymaer van Twist kan in allen geval geen kwaad. En zeker aan de andere
e

Kamerleden (1 & 2 ) ook niet - als er maar geld is! Dát bezwaart me. Geef er
intusschen hier en daar een weg, waar ge denkt dat het goed kan doen.Voor 'n maand of zes schreef ik 'n paarmaal stukken in den
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‘Nederland’ (uitgever Loman) ‘over zeker soort van Liberalismus.’ De redacteur
(Tersteeg) werkt tevens op 't bureau van ‘het Noorden’. Dat Noorden heeft me
allerlompst behandeld, en Tersteeg van den weêromstuit ook. Als gevolg daarvan
kreeg ik niet eens myn eigen werk te zien! Daarvoor moet men in Holland wezen!
In elk ander land ware zoo-iets 'n onmogelykheid.
Nu, dit zy zoo! Maar hebt ge de 3 (?) nummers ‘Nederland’ waarin iets van my
voorkomt, gelezen? Het moeten zyn de nummers van Juli, Augustus & September.
Ik vraag er heden van Helden naar, en spreek er nu over, niet om U daaromtrent
iets te verzoeken, doch alleen om te weten of gy ze gelezen hebt? Door de
beroerdheid van Tersteeg of Loman (ze hadden geen fondsen, schreef hy) is nu
ook dát stuk weer afgebroken, even als de Millioenen-Studiën in 't Noorden. Dat
benadeelt my vreesselyk. Het verveelt de lezers die 't aan my toeschryven dat alles
zoo steken blyft. En ikzelf raak den draad kwyt. Als ik niet altyd zoo mishandeld was
door uitgevers, zou ik veel verder zyn. In godsnaam! Wie 'r geen ‘Heer’ op nahoudt,
moet tobben. Weet je wel, dat het wáár is: ‘Wien God vreest zullen alle dingen
medewerken ten-goede’? t Spreekt van zelf. Wie god vreest doet meê met de mode,
wie de mode volgt is wél met de rest die óók mode volgt, en wie wél is met de kliek,
wordt voortgeholpen. Dus wie God vreest &c. Moraal: vrees god! Nu dát beloof ik
hem, zoodra hy me iets van zich laat zien. Tot nu toe ben ik banger voor den duivel,
die meer bewyzen van z'n bestaan geeft, en actiever schynt dan z'n confrater in
den hemel.
Wees hartelyk gegroet, zeer hartelyk
van uw liefh. vriend
Douwes Dekker

[7 december 1870
Brief van Huisman aan Multatuli]
*7 december 1870
Brief van H.H. Huisman aan Multatuli. Tekst slechts gedeeltelijk bekend;
mededeling van Mimi. (Brieven IX, blz. 53; Brieven WB IX, blz. 39.)
Voor de datering zie Multatuli's brief d.d. 20 december.
Wat zyn die Hollanders toch braaf!
In de Zaanlandsche Courant bericht o.a. de heer Kern dat het NIET in het plan
der commissie ligt om zelfs in het GUNSTIGSTE geval, aan den heer Dekker een
WERKELOOZE toekomst te verzekeren. Ik heb hier onderstreept.
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Een werkelooze toekomst... foei! Dat zou luiheid bevorderen en aankweeken...
Neen, tot zoo iets leenen zy de hand niet. Zy zullen denk ik hun best doen, dat
Havelaar den kost verdiene.

[Bijlage
Mededelingen van Mimi]
Bijlage
Mededelingen van Mimi over Multatuli's reactie. (Brieven IX, blz. 53; Brieven WB
IX, blz. 39.)
Multatuli was het niet terstond met dezen briefschryver eens. ‘Neen, zeide hy, ik
moet dat zelf lezen vóór ik kan oordeelen. Het is mogelyk dat hier een goede
bedoeling ten grondslag ligt. Wie weet op welke vraag dit een antwoord is, en hoe
het uittreksel een anderen geest ademt dan het stuk waaruit het genomen is.’ Hy
schortte dus zyn oordeel op, maar schreef aan de redactie van de Zaanl. Courant
met verzoek hem die nummers van haar blad toe te zenden, waarin over hem sprake
was.
Maar toen hy die bladen van 19 en 26 november ontving waarin artikelen van de
heeren van Gennep en Kern voorkwamen, kon hy daarin niets vinden wat de
aangehaalde uitdrukkingen verschoonde. En hy was pynlyk aangedaan door het
verschil van den toon die de heeren nu aansloegen by die van de oproeping.

[7 december 1870
Tweede helft Ideën II herdrukt]
7 december 1870
De tweede helft van Ideën II verschijnt. Bericht in het Nieuwsblad voor den
Boekhandel, jrg. 37, blz. 425. (K.B. 's-Gravenhage)
De opgegeven prijs is foutief en moet f1.25 zijn.
Multatuli, Ideën. Derde, goedkoope oplaag. Vierde deel. Amsterdam, G.L. Funke.
postf. (141 blz.)
f0.25

[7 december 1870
Circulaire van G.L. Funke]
7 december 1870
Boekhandel-circulaire van G.L. Funke inzake de uitgaven van Multatuli's Ideën.
(Bibliotheek Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels,
Amsterdam; fotokopie M.M.)
M.
Deze week verzond ik het vierde deeltje van mijne goedkoope uitgave van
MULTATULI'S IDEËN, waarmede deze druk compleet is.
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Mocht U nog verzuimd hebben mij op te geven wat door U van 't in commissie
gezonden eerste deel werd geplaatst, dan wacht ik die opgave zoodra mogelijk.
Daar Multatuli's bundels Ideën tot die klassieke boeken behooren, welke in iederen
boekwinkel eene plaats verdienen, stel ik U in de gelegenheid de thans compleete
druk op de volgende voorwaarden te ontbieden:
o

De prijs der 4 bundels is f 5. - part. Tot Ult . December zijn ze verkrijgbaar voor
f 3,80 netto, met de premiën 5/4½, 9/8 en 17/15.
Voor net gebonden ex in twee banden, bereken ik per exemplaar 80 cents, verk.
f 1. -, meer.
Hierbij een lijstje van MULTATULI'S werken, waarvan ik U gaarne op aanvrage een
ruim getal ter verspreiding zend.
De werken op dat lijstje sub I-III, V-IX, XIII-XV genoemd, (vormende met de Ideën
de complete reeks werken van Multatuli, die tot mijn fonds behooren) zijn mede tot
o
Ult . December a.s. verkrijgbaar voor f 4. - netto. Afzonderlijk verkocht brengen zij
op f 8.80.
In commissie worden die geschriften niet door mij geleverd.
BETALING: 15 Julij 1871.
Met achting,
Uw Dv. Dienaar,
G.L. FUNKE.
AMSTERDAM, 7 December 1870.
De ondergetekende verlangt tot aanbiedingsvoorwaarden te ontvangen:
Ex. Multatuli's Ideën. 4e druk, waarvan
Ex. in linnen banden.
Stel der andere werken van Multatuli, volgens aanb. à f4, - netto.
Stuks Lijstjes van Multatuli's werken.

Woonplaats:
Datum:
Handteekening:

[Bijlage
Bestellijstje van G.L. Funke]
Bijlage
Bestellijstje van G.L. Funke inzake de werken van Multatuli.
(Bibliotheek Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels,
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Bij vergelijking met een eerder lijstje, d.d. 17 augustus, blijkt dat Funke nu ook de
inmiddels door hemzelf uitgegeven herdruk van Ideën I en II heeft opgenomen.
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DE WERKEN VAN MULTATULI, aangekocht door den uitgever G.L. FUNKE te
Amsterdam uit het fonds van de firma R.C. MEIJER, worden thans voor de volgende
prijzen afgeleverd:
Minnebrieven. f2.Vierde druk

I.

MULTATULI,

II.

- Over vrijen arbeid in
f1.25
Nederlandsch Indië en de
koloniale agitatie

III.

- De Bruid daarboven.
Tooneelspel in vijf
bedrijven. Derde druk

f1.-

IV.

Bovengenoemde drie
werken bijeen, in plaats
van f4,25 voor

f2.90

V.

- Wijs mij de plaats waar ik f0.45
gezaaid heb!

VI.

- Japanse Gesprekken

f0.40

VII.

- Verspreide Stukken

f1.-

Inhoud: Geloofsbelijdenis.
- De school des Levens. Brief aan den
Gouverneur-Generaal in
ruste. - Brief aan Ds.
Francken.
VIII.

- Het gebed van den
onwetende

f0.10

IX.

- De zegen Gods door
Waterloo

f0.10

X.

Bovengenoemde vijf
f1.60
werken, worden afgeleverd
in één bundel, onder den
titel ‘HERDRUKKEN’ voor

XI.

- Ideën. 4 dln. Goedkoope f5.e

uitgave. 4 druk
XII.

- Ideën. In 2 verguld linnen f6.banden

XIII.

- Brief aan Mevrouw P

f0.40

Overgedrukt uit ‘Ideën’
XIV.

- Bloemlezing uit de
werken van MULTATULI.
In plaats van f 2,75, voor

f1,50
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- Indrukken van den Dag. f0,60
2 stukjes

XV.

De Ondergeteekende wenscht te ontvangen door den Boekhandelaar:
o

een Exemplaar N .
genoemd.
uit MULTATULI'S WERKEN, hierboven
Handteekening:
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[8 december 1870
Bijdrage van Jhr. Hartsen in Asmodée]
8 december 1870
Bijdrage van Jhr. F.A. Hartsen in het weekblad Asmodée, 1870, nr. 49. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Suum cuique: ieder het zijne (lat.)

Suum cuique.
De HH. van de courant ‘Het Vaderland’ trekken eene vergelijking tusschen Multatuli
en den redacteur van Asmodée. Van laatstgenoemden wordt daarbij gesproken
met minachting. Wij onthouden ons hier van vergelijkingen. Maar we bemerken toch
dat de redact. van Asmodée in elk geval den moed heeft gehad zijne republikeinsche
gevoelens open uit te spreken, toen bijna niemand in Nederland dit durfde. Dit is
altijd iets, althans het nageslacht zal 't zoo vinden.
F.A.H.

[8 december 1870
Artikel van Buijs in Asmodée]
8 december 1870
Artikel van A. Buijs, met redactioneel naschrift van Mr. A. van Brussel, gepubliceerd
als Bijvoegsel, behoorende bij het Weekblad Asmodée van Donderdag 8 December
1870 (M.M.)

't Multatuli-fonds.
Onder dezen titel heeft de redakteur van dit weekblad verleden week een artikel
gewijd aan de pogingen, die dezer dagen aangewend worden, om het zoo
allertreurigste lot van Multatuli op duurzame wijze te verbeteren, een artikel kort en
bondig, gelijk men dit trouwens van zijn welversneden pen niet anders kan
verwachten. Hield ik nu den redakteur voor een gewoon specimen uit onze
hollandsche zamenleving, dat heet voor een man zonder hart, ik geloof niet, dat ik
mij de moeite zou getroosten, hem datgene onder 't oog te brengen, wat ik hem
thans in alle vriendschap wil doen opmerken, omdat ik de innige overtuiging heb,
integendeel te doen te hebben met een ‘homme de coeur’, met iemand zelfs van
diep en warm gevoel.
En wat is 't dan, waarover ik den redakteur eene vriendschappelijke aanmerking
wensch te maken? Het is hierover, dat ZEd. het min of meer doet voorkomen, alsof
‘Douwes Dekker zich zeer ten onrechte Multatuli noemt, alsof hij zich ten onrechte
als martelaar poseert.’ De heer Douwes Dekker, de gewezen assisent-resident van
Lebak, zou zich zeer ten onrechte Multatuli noemen, zou zich ten onrechte
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als martelaar poseeren. Maar hoe! is dat geen leed van de grievendste soort, als
ambtenaar te fungeeren, maar zich niet als onzelfstandig, machinaal bureaukraat
te gedragen, doch zijn taak als mensch en hoogernstig op te vatten en tot loon voor
die wezentlijk trouwe pligtsvervulling als 't ware genoopt te worden, zijn ontslag aan
te vragen, terwijl men, alle bekwaamheid en allen lust bezittende om den hoogsten
post te bekleeden, er getuige van moet zijn, dat de armzaligste nulliteiten dien
hoogsten post vervullen! Laat ons duidelijker spreken! Men dwingt, zedelijkerwijze,
den hr. Dekker om zijn ontslag te nemen als assistent-resident van Lebak, en terwijl
hij zelf als broodschrijver, gelijk de wereld dit noemt, in de behoeften van zijn gezin
moet trachten te voorzien, worden nietelingen als Duijmaer van Twist, Sloet van de
Beele, Fransen van de Putte en de Waal respectivelijk tot gouverneur-generaal of
minister van koloniën aangesteld!! Als dat nu geen leed van de grievendste, van de
allergrievendste soort mag heeten voor iemand zooals Douwes Dekker, die, al zijn
geniale geschriften leggen in dit gezigt de sprekendste getuigenis af, zelfs als
gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, ja als gouverneur-generaal, ten volle
the right man on the right place zou zijn, - dan, dan beken ik openhartig niet meer
te weten, wat onder leed te verstaan is. En och, mijne vrienden, zoo iemand dan
weet ik bij ervaring wat leed is. Ja, ik durf, om dit in 't voorbijgaan te doen opmerken,
zelfs beweeren, meer, veel meer te hebben geleden dan hij, die zich Multatuli noemt.
Ik heb nu nog niet eens die lange en bange reeks van wederwaardigheden op 't
oog, die mij vóór mijn 13de jaar nog met de schitterendste vooruitzigten vervuld, na
dien tijd onafgebroken zijn ten deel gevallen, zoodat ik nu, gansch alleen en verlaten,
als een balling in mijn eigen vaderland, rondzwerf in een wereld zoo bekrompen
van hart, zoo ijskoud van gevoel. Neen, ik bedoel ditmaal nog maar alleen al datgene
wat ik als letterkundige en publicist in mijn fel bewogen leven ondervonden heb, en
dan zeg ik, om slechts een paar voorbeelden aan te halen:
In October 1800 negen en vijftig verscheen mijn eerste politieke verhandeling,
getiteld: de fransche vloot of Napoleon III en Engeland (met het motto: crimes come
home at last), en wel in 't meest gelezen blad van ons land, in 't Handelsblad namelijk.
Na dien datum zijn er honderden groote en kleine artikelen door mij geschreven
geworden in allerlei groote en kleine bladen, waaronder leading-articles en
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feuilletons, voor alle welke artikelen mij, gedurende meer dan elf jaar, van de zijde
der verschillende redactiën nog nimmer één cent honorarium, zelfs niet 't geringste
douceur is uitgekeerd geworden. Heeft Multatuli zoo iets ondervonden? Ik maak mij
sterk van neen. Maar er is meer. Met de grootste uitgevers in dit land ben ik in
aanraking geweest. Geen een was er onder, of hij verklaarde mij menigmaal hoogst
voldaan te zijn over de wijze waarop ik de opgedragen letterkundige werkzaamheden
verrigtte. En toch heb ik allen een voor een verloren. Hoe dat gekomen is? Deze of
gene mijner ontelbare vijanden op staatkundig gebied heeft hen aan 't verstand
gebragt, dat zij hun firma compromitteerden door in relatie te blijven met zoo'n
‘vermomden Jesuit’, gemeenen broodschrijver in Asmodée’ en wat dies meer zij.
Alweêr de vraag: heeft Multatuli iets dergelijks ondervonden? Integendeel! ‘Die
Multatuli gelooft geen bliksem!’ Ziedaar reeds een der vele curieuse redenen, die
hem uitgevers, lezers en ‘vrienden’ bij de vleet bezorgen. (Zie, hoe Multatuli dit zelf
persifleert in zijn Nieuwen Bundel Ideën, op bl. 52.)
Eindelijk nog iets. Tot zelfs op het, mijns bedunkens, vrij onschuldige gebied der
philologie ben ik een voorwerp van den haat mijner tegenstanders. Wilt ge bewijzen?
Lees eenvoudig de eerste aflevering van de Levensbode van dr. van Vloten. (Lof
en eer worde ZEd. hiermeê toegebragt, dat hij, onze knappe philoloog, te mijnen
behoeve den handschoen opgeraapt heeft.)
Wel mag ik dus van lijden spreken, niet waar? Welnu, ik die dan durf beweeren,
in allen opzigte meer, veel meer te hebben geleden dan Multatuli, ik durf ook
beweeren, dat men hem allergruwelijkst mishandeld heeft, en zoo iemand dan
vermeen ik te kunnen nagaan, hoe zijn groote ziel daaronder lijden moet. En zie nu
hier mijn slotwoord: Men benoeme den gewezen assistent-resident van Lebak tot
gouverneur-generaal van Neérlands Indië, dat is de eisch der regtvaardigheid en
niet minder de eisch van Neêrlands welbegrepen eigenbelang!
Aan den redacteur van dit weekblad ondertusschen mijn broederlijke groete!
Utrecht, 3 Dec. 1870.
*
BUIJS.

*

Ofschoon ik, wat Multatuli's miskenning of zijn geschiktheid om eenig staatsambt te vervullen,
mij in geenen deele met de meening van den hr. Buijs vereenig, dacht ik hem toch de
gelegenheid niet te mogen onthouden om die openbaar te maken.
A.v.B.
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[12 december 1870
Brief van Multatuli aan Roorda van Eysinga]
*12 december 1870
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga (RvE: blz. 1-6).
Terwijl de brieven van Roorda over het algemeen bewaard zijn gebleven, is die
waarop het onderstaande het antwoord vormt, niet teruggevonden.
brochure: namelijk Nog-eens Vrye-Arbeid in Nederlandsch-Indië (Delft, J. Waltman,
1870); zie V.W. V, blz. 387-479.
klaag ik over u: zie V.W. V, blz. 388-389.
uwe verbanning goedkeur: zie V.W. V, blz. 439.
Senne: de rivier waar Brussel aan ligt.
domicilium citandi: plaats om iemand te dagvaarden. (lat.)
esquiveren: ontwijken, ontsnappen (fr.)
Wiesbaden, 12 Decr. 1870.
Zeer waarde Roorda, Grooten dank voor uwen lieven brief, die me echter niet
familiair genoeg was. Beter u.
Sedert jaren, en speciaal voor vyf maanden, verlangde ik u te spreken. Dit wacht
namelyk hierop dat ik me eenigszins zal kunnen roeren. In Juni en Juli meende ik
dat dit het geval worden zou. Ik werkte en werd betaald. Maar op eenmaal brak
alles af. ‘Noorden’ betuigde dat z'n lezers er niets van begrepen. ‘Nederland’ een
tydschrift waar in ik ‘Divagatiën over zeker soort van liberalismus’ schreef, ‘had geen
fondsen’. (Ik denk dat ook daar het begripsgebrek der lezers wel eenigszins in 't
spel was... nu, heden las ik die stukken over Liberalismus voor 't eerst, en beken
dat ik ze - zóó gedrukt - ook niet begryp.)
En myn uitgever van H. Hoor eens, alle overleggingen zyn ydel als men niet weet
hoe men in leven blyft. Geen voorstel klinkt aannemelyk, als 't uitloopt op de finale:
en attendant prêtez-moi cinq francs! Die absente 5 fr. bederven veel goeds.
Als schepelingen die, pompende, geen loisir hebben den koers te regelen, is uwe
en myne taak: boven blyven! Zoolang we daarmee tobben, kunnen we niet voortgaan
in gewenschte rigting.
Maar wel weet ik waar we heen moeten, en daarover hoop ik u te spreken, zoodra
't boven blyven buiten kwestie is. Zal ik daartoe geraken? ‘Vrienden’ doen 't hunne
om my tegen te werken.
Ik las in 't Noorden uwe flinke stukken, en stond meermalen op 't punt u daarover
te schryven. Uw oordeel over belgische toestanden trof my gewoonlyk. Ook ik... bin
in Arkadiën gewesen, d.h. ik
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woonde ook in Brussel. Och, lieve god, waar woonde ik - soms niet wonende! - niet!
Maar dat alles is heden de zaak niet. Ik had u andere dingen te schryven, en heb
geen tyd om kort te zyn.
In een brochure die dezer dagen uitkomt klaag ik over u, dat ook gy door zwygen
hen helpt die my smoren willen. Zy hebben gelyk, want als ik op de been kom zal
ik regt doen. Maar gy hebt ongelyk hen daarin te steunen. Dat zwygsysteem is...
hollandsch.
Ge zult tot uwe verbazing lezen, dat ik uwe verbanning goedkeur. En ik zeg er
nu by, dat ik 't ook perfect vind dat men u geen pensioen geeft. Ik zoude u - als
hollandsch G.G. altyd! - ook gebannen hebben. Ook ik gaf u, als hollandsch minister,
geen pensioen. Een derde zaak: myn oordeel over Vryen-Arbeid is 't uwe niet...
Welnu: in één kwartier sprekens hoop ik u in die drie kwestiën aan myn zy over
te halen.
Ge zult de billykheid uwer verbanning, 't onbillyke uwer pensionering en de
verderfelykheid van Vryen-Arbeid inzien, en r zelfs lust in krygen die meeningen
voor te staan in 't publiek.
Daarover wil ik u spreken zoodra we een oogenblik kunnen rusten van pompen.
Twee parabels:
Een steen was gespleten. De twee pas-gescheiden zyden die voor 't eerst het
licht zagen, keken elkander aan met sympathie. Er was ‘rym’ in de oneffenheid van
hare oppervlakten. Hol beantwoordde aan bol, voor 't concave van den een, had
de ander iets dat convex uitstak. Al waren ze niet vereenigd, ze voelden dat ze in
en aan elkaer passen zouden. Een voorbyganger schopte de beide brokken weg,
zoodat het een in de Senne, het ander in de Main viel, waar ze op verschillende
wyzen werden afgerond. Toen pasten ze niet meer op elkander en er was zekere
wryving noodig om ze weer tot aan elkander sluitende deelen van een geheel te
maken.
Daarom had ik u willen spreken. En ik wil dit nog.
De tweede parabel is... nog mooier!
Na 'n bloedige actie, waarin de vlag was verloren gegaan, vond men ergens op
een bos stroo een zwaar gewond soldaat. Hy kon niet spreken en zich ternauwernood
verroeren. ‘Vrienden’ hadden medelyden en spraken hem nu en dan toe. Maar
hunne welwillendheid baatte hem niet. Het eenige wat ze voor hem hadden kunnen
doen,
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was den onwelwillenden te beletten hem aftedringen van zyn legerstee. Ook waren
er die hem smoren wilden. Wel namen de welgezinden die boosaardige pogingen
kwalyk, maar ze verzetten zich niet zoo krachtig tegen dit pogen als de lyder
gewenscht had. En telkens trachtte hy te spreken, maar kon geen geluid geven.
Medelyden, vruchteloos mede-lyden - o, alle medelyden is een fout! - wordt
vervelend. Men beklaagde hem... en liet hem over aan den vyand die 'm smoren
wilde, en wegdringen van de brits waarop hy zoo gesteld scheen...
Welnu, onder dat stroo had hy de vlag verborgen! Daarom:
Duld niet dat men my smore!
Waarlyk, zoodra ik u spreken kan, zyn er andere dingen te behandelen dan de
personeele belangen. De vlag!
Vrye-Arbeid? Ik meen dat ge er vóor zyt. Dat verwondert me. Wilt gy de Weledele
Heeren Dorrepaal en consorten tot prinsen maken? Dat is al te edelmoedig. En
Jonathan Johnson & Co. tot magnaten? Neen! Laat Nederland én hier én ginds
blyven wat het is, tot op den stond der finale afrekening.
Wy mogen niet meewerken tot verplaatsing van 't domicilium citandi der enorme
leugen die zich Holland noemt. 't Zou me zeer onwelkom zyn als de deurwaarder
die te zyner tyd moet aankloppen te Buitenzorg, een ‘verhuisd’ ten antwoord kreeg.
Denk daarover eens goed na, en bekeer u van Vryen-Arbeid.
Wel wis en waarachtig: Vrye-Arbeid, maar asjeblieft niet voor Droogstoppel.
Zie, in de 5, 6 laatste regels heb ik meer gezegd dan in de brochure. Een lam
stuk: ‘van 'n nederlandsch standpunt’.
Ik dank u wel voor uw portret. Dat is een lieve attentie. En 't myne? Ik heb er geen,
en kan op 't oogenblik niet laten maken. De uitlegging is te omslachtig. Er bestaan
portretten van my, waarvan ik de betaling nog schuldig ben sedert jaren. Iemand
die my voor duizenden bestolen heeft, beweert een paar honderd gulden van my
te moeten hebben, en heeft dat pak portretten in de vlucht weten optevangen. Voor
procederen heb ik geen geld. En als ik 't had betaalde ik liever die pretense schuld
aan den dief, dan geld weg te gooien voor pleiten in Holland. Zoodra ik my bewegen
kan hoop ik ook die portretten weer te krygen, en dan zal ik er my een genoegen
van maken u een te zenden.
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Myne familie is door gebrek uit Den Haag gejaagd naar Italie. Dat is de 4de maal
dat m'n vrouw 't niet langer kon uithouden.
Ik lyd veel. Aanklagt! Geen klagt, o neen! En gy, vry-arbeider, woudt Holland de
gelegenheid geven te esquiveren door 'n achterdeur? O, als ik u spreken kon!
Wacht u wel iets uit dezen brief aan te roeren. Verklap niet waar de vlag ligt. Het
eenige waartoe ik my aanbeveel is afbreuk te doen aan 't smoor- en
wegdring-systeem.
Wees met uwe gade zeer hartelyk van my gegroet. Tracht... in leven te blyven!
Zoolang ons dit gelukt is er hoop. Intusschen worden we oud! Ja, die broodschryvery
is afmattend. Adio!
Uw liefhebbende vriend
Douwes Dekker

[Bijlage
Mededelingen van Mimi over Specialiteiten]
Bijlage
Mededeling van Mimi inzake het ontstaan van Specialiteiten. (Brieven IX, blz. 50;
Brieven WB IX, blz. 38.)
Gezien de gegevens over het tijdschrift ‘Onze Eeuw’ zal het onderstaande
gedateerd moeten worden in begin december 1870.
Januari 1871: Mimi heeft ten onrechte: 1872.
De Specialiteiten heeft Multatuli met vol entrain geschreven. 's Avonds terwyl we
theedronken ging hy zitten aan zyn tafeltje, en schreef door tot den volgende morgen
vyf uur. De geschiedenis van Fritsje, de blatende schapen en al wat daaraan vooraf
gaat in den eersten druk - in den tweeden is tusschen gevoegd, b.v. het heele
hoofdstuk MVII - stond op het papier. Aanvankelyk werden de ‘Specialiteiten’ opgezet
om te verschynen in een tydschrift ‘Onze Eeuw’ dat in Januari 1871 voor het eerst
het licht zou zien. Zekere heer Tiedeman, redacteur van het maandschrift of weekblad
had Multatuli medewerking verzocht, maar het scheen dat de kopy hem niet geschikt
voorkwam althans hy zond ze terug. Kort daarop heeft Waltman ze toen uitgegeven.

[12 december 1870
Ingezonden Stuk in de Arnhemsche Courant]
12 december 1870
Ingezonden Stuk van onbekende hand in de Arnhemsche Courant, no. 5205.
Mogelijk is deze oproep van de redactie zelf.
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Wer Groszes will, musz sich zusammen raffen:
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.
GOETHE.
Wie verdient weldaden? Dit woord verdienen heeft men ten aanzien van weldaden
in zeer bijzonderen zin te nemen. Toch is het een heel gewone uitdrukking. Die
man, die vrouw enz. verdienen niet of verdienen wel, dat men ze helpt. Zulke
oordeelen vellen wij alle dagen en niet zonder ligtvaardigheid.
Verdient het arme gezin van den daglooner onze hulp niet, omdat de man onlangs
in vreugde en blijdschap met vrienden, of somtijds uit wanhoop over zijn te kort
schietend weekloon, dronken was? Is het zijne schuld, dat wij menschen een
ingeboren trek naar iets extra's hebben; is het zijne schuld, dat hij niet geestkracht
genoeg heeft om, te midden van zware beproeving, een model van deugd en
plichtsbetrachting te blijven?
Verdient de man van genie onze hulp wel, wanneer hij, om zijn leed te verzetten
over zijn ledige kas en het hongeren van vrouw en kinderen, in het koffijhuis, met
geborgde sigaren, bittertjes, partijen biljart enz. enz. den tijd gaat dooden? Wanneer
zijn kunstzin hem aanspoort, het schoone en goede na te jagen tot in den donkeren
avond, waarin meisjes over straat gaan om een weinig eer voor een weinig voedsel
te verkoopen, mogen wij dat overdreven vinden?
Wie verdient wel, wie verdient niet geholpen te worden? Waarom de eerste niet,
waarom de laatste wel? Waarom is in den een misdaad, wat in den ander slechts
als uiting van aesthetische exuberatie wordt aangemerkt? Moeijelijk te beantwoorden
vragen. Konden wij het voor ons geweten verantwoorden, wij zouden met Offenbach's
Belle Helène uitroepen: C'est la fatalité. Aan den een gaf zij (de fatalité) slechts
armen en beenen enz. aan den ander genie daarenboven. Zullen wij dan alles, ook
de regeling onzer weldaden, aan de fatalité overlaten? Maar hoe dat aan te leggen?
Wij kunnen ons zelven niet zoo volkomen bedriegen, of wij weten wel waar en
wanneer en hoe wij de fatalité een handje helpen en haar partijdig maken.
Genie te hebben is al een extra, en de daarmee bedeelden komen altijd op de
eene of andere manier te regt, ‘ils voyent ce que nous ne voyons pas, leurs regards
pénètrent plus haut’, etc. Maar hunne vrou-
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wen en kinderen zijn ponderabel, prozaïsch genoeg misschien, om eten en drinken
enz. noodig te hebben. Is het dan niet ijselijk stuitend voor iemand met genie, is het
niet... al wat ge wilt van onverdragelijkheid, met genie naast zooveel misère staan.
Wij zouden willen vragen, niet of Multatuli zich gebeterd heeft; als genie vindt hij
natuurlijk orde en regel verachtelijke eigenschappen; maar, is Multatuli veranderd,
of heeft de dichter steun gevonden, om zijn weg te gaan in de vallijen des prozaas,
waarin het leven ligt? De Zaanl. Court. berigt, dat Multatuli verklaard heeft, met
dankbaarheid aan te nemen hetgeen thans voor hem gedaan wordt.
Was het de légitimement aimée, was Tine ‘l'Antigone qui sert de guide à cet
aveugle errant?’
Wij hebben geloofd aan Tine en aan het koningskind. Aan veel van het andere
geloofden wij niet. Multatuli had even goed voor de Europeanen als voor de Javanen
deze phrase met uitroepingsteekens en rustpunten kunnen laten drukken.
Goed! goed... alles goed! maar de kleintjes worden mishandeld. Weet hij nu wat
bittere ellende, wat nadeel en onregt, gezwegen van het woeste oorlogsgeweld,
hier geleden worden? Is hier minder dan elders gelijkheid een hersenschim, deugd
een moord, christendom een huichelarij? Hier vallen wel geen buffels te stelen;
maar zijn er geen zielroerende geschiedenissen te schrijven van lieve vrouwen,
trouwe moeders, die onderworpen broodsgebrek lijden met hare kinderen, en nog
klappen toe krijgen, misschien enkel omdat zij haar neus snoten?
De gedachten-vagabondage van een met buitengewone geestesgaven toegerust
mensch, wiens gemoed uiterst bewegelijk is, verwekt bij iedereen aandoeningen,
die, onverschillig of ze doen weenen of lagchen, welkom zijn, omdat het leven,
vooral het gewone, het brave leven zoo eentoonig is.
Zouden de wereldsche zaken beter gaan, als gevoel alleen, en niet verstand en
overleg ze bestuurden? Is er eene enkele moeijelijkheid opgeredderd van de
millioenen moeielijkheden die goed regeren onmogelijk maken, sedert Multatuli de
veelheid van zijn streven en lijden te lezen gaf?
Wij wisten het wel, dat er buffels werden gestolen, wij weten wel, dat onze
menschelijke natuur en dus onze maatschappij en onze wetten vol onvolkomenheden
zijn; dit belet ons niet om genot te vin-

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

267
den in de beschrijving onzer ellende, wanneer dit op ongeëvenaard geestige treffende
wijze geschiedt; maar zal daarom het publiek, dit publiek hetwelk Multatuli met innige
verachting veracht, zich verpligt moeten gevoelen orde te brengen in een choas,
waarin hij, die de maatschappij om hare feilen geselt, zijn eigen zaken gebragt
heeft? Is het dan genoeg, met zekere genialiteit de gebreken van Regeringen,
instellingen en personen te hebben aangetoond, om teugelloos, dwars door de orde
en regel, die de maatschappij binden, te mogen heen hollen?
Talleyrand zeide: ‘j'ai tort, je vous pardonne’. Zijn wij wel zeker, dat Multatuli niet
zal zeggen: ‘gij hebt mij goed willen doen, ik veracht u’?
Dat mag ons onverschillig zijn, wij behoeven er ons niet veel zorg over te maken.
Een man van genie heeft in zich een sprankje van goddelijkheid; wil hij zich boven
de gemeene wet stellen, dan is hij er ook buiten, hij ga zijn weg als hij kan.
Maar Tine en de kinderen? snuit zij haar neus nog? dan is er dubbele reden om
ons voor haar te interesseren. Verkoudheden aan te zien, gaat aan sommige genieën
slecht af, en toch ook zij die verkouden zijn, hebben behoefte aan de hartelijke hulp
van dood eenvoudige menschen.
Wat kunnen wij voor Tine en de kinderen doen?
Antwoord franko lett. Q. bureau dezer courant.

[13 december 1870
Ingezonden Stuk van J. van Vloten]
13 december 1870
Ingezonden Stuk van J. van Vloten in de Arnhemsche Courant, no. 5206. K.B. 's
Gravenhage; fotokopie M.M.)

Aan de Redactie der Arnhemsche Courant.
‘Wat kunnen wij voor Tine en de kinderen doen?’
Deze praktische vraag van Q., in uw laatste nommer, hebben twee of drie anderen
met mij, zich reeds vóór een jaar of wat gesteld, en toen circulaires uitgevaardigd,
waarin wij tot kleiner of grooter jaarlijksche bijdragen uitnoodigden, om in de
behoeften van mevr. D.D. en haar beide kinderen te voorzien. Dat heeft niet veel,
maar toch iets ingebragt, en ons in staat gesteld, sedert dien tijd, maandelijks een
klein, klein sommetje aan haar over te maken, dat haar in haar levensonderhoud
wat te gemoet komt. De kinderen worden echter steeds
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grooter, en hunne behoeften daardoor meerder, en de kleine tot dusver erlangde
bijdragen zullen niet volstaan, hen blijvend te helpen. Des te welkomer is mij daarom
Q's vraag, die de aandacht op nieuw op de zaak vestigt, en er toe leiden kan, door
meer algemeene deelneming, tot meer afdoenden bijstand te komen. Tine is met
hare kinderen in Padua, waar zij door onderwijs-geven in de noodzakelijkste
behoeften van zich en de haren tracht te voorzien, maar daartoe natuurlijk niet
komen zou, genoot zij niet de gunstige ondersteuning van een daar gehuwde
vriendin, wier man er als professor werkzaam is, en die haar even belangeloos als
voorbeeldig ter zijde staat. Allerwenschelijkst ware het, zoo wij het er toe brengen
konden, de maandelijksche kleine bijdragen wat grooter te maken, en roep ik daartoe
Q's medewerking in. Met de verzending belast zich de heer E.J. Potgieter te
Amsterdam (Leliegracht), tot wien ieder, die tot dit goede doel wil bijdragen, zich
dus te rigten heeft. Voor alle verdere inlichting en nadere bespreking verklaart zich
de ondergeteekende volgaarne bereid.
VAN VLOTEN.
Bloemendaal, 11 dec. 1870.

[15 december 1870
Wissel op naam van Multatuli]
15 december 1870
Wissel op naam van Multatuli, tweede en derde exemplaar. (M.M.)
Het eerste exemplaar is blijkbaar op een niet meer vast te stellen datum in 1871
door Multatuli geïnd. Het geld was afkomstig van het indische Multatuli-Comité; zie
6 januari 1871.
BATAVIA,

n

den 15 December 1870.
t

Goed voor f 250, - Ned. C .
OP ZIGT gelieve U te betalen voor dezen TWEEDEN Wisselbrief, de eerste en derde
onbetaald zijnde, aan de Order van den Heer Douwes Dekker de Somma van
t

Twee honderd vijftig Gulden Ned. C .
de waarde ontvangen en stelt op Rekening volgens berigt.
DE NEDERLANDSCHE INDISCHE HANDELSBANK

N. 9890.
Amsterdam.
De Hoofd-Agent der Nederlandsch Indische Hendelsbank
p.p. I.J. van Santen
M. Bock
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[15 december 1870
Bericht in het Handelsblad]
15 december 1870
Bericht in het Algemeen Handelsblad, no. 215. (K.B. 's-Gravenhage)
De heer van Vloten deelt in de Arnh. Ct. mede, dat hij met twee of drie anderen
reeds vóór eenige jaren circulaires heeft uitgevaardigd, waarin tot het geven van
kleiner of grooter jaarlijksche bijdragen werd uitgenoodigd, om in de behoeften der
echtgenoote en kinderen van Multatuli te voorzien. Dat heeft toen niet veel, maar
toch iets ingebracht, en den heer van Vloten c.s. in staat gesteld, maandelijks een
klein, klein sommetje aan haar over te maken, dat haar in haar levensonderhoud
wat te gemoet komt. De kinderen worden echter steeds grooter en hun behoefte
daardoor meerder. Allerwenschelijkst ware het, zoo die maandelijksche kleine
bijdragen wat grooter konden worden. Met de verzending belast zich de heer E.J.
Potgieter, te Amsterdam; tot verdere inlichting is de heer van Vloten volgaarne
bereid.
De echtgenoote van Multatuli is met haar kinderen te Padua, waar zij door
onderwijs geven in de noodzakelijkste behoeften van zich en de haren tracht te
voorzien, maar daartoe natuurlijk niet komen zou, genoot zij niet de gunstige
ondersteuning van een daar gehuwde vriendin, wier man er als professor werkzaam
is, en die haar even belangeloos als voorbeeldig ter zijde staat.

[Bijlage
Mededelingen van Mimi]
Bijlage
Mededelingen van Mimi aangaande Multatuli's reactie op het bericht in het
Algemeen Handelsblad. (Brieven IX, blz. 52; Brieven WB IX, blz. 38.)
Dit artikel kwetste Multatuli zeer. Het niet noemen van zyn naam dan alleen om zyn
vrouw en kinderen aanteduiden had op zich zelf reeds iets vyandigs; daarby kwam
het onkiesche dat er gelegen was dat derden zyn zaken zóó behandelden en
blootlegden, en dan bovenal hy wist niet dat zyn vrouw ondersteuning van Potgieter
of van wien ook, genoot.
Haar tweede reis naar Italië had hem bitter ontstemd en waarschynlyk had zy om
die ontstemming niet te doen toenemen verzwegen dat zy de hulp van den heer
Potgieter weder had ingeroepen.
Multatuli drong haar nu om opening van zaken te doen en vernam thans dat ze
sedert drie maanden weer de maandelyksche bydrage zooals vroeger ontvangen
had.

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

270

[december 1870
Aanbiedingsbericht van K.H. Schadd]
Midden december 1870
Aanbiedingsbericht van K.H. Schadd, ter begeleiding van de uitgeverscirculaire.
(Bibliotheek Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels,
Amsterdam; fotokopie M.M.)
AMSTERDAM,

December 1870.
M.
Ik heb het genoegen U hierbij eene aanbieding te zenden van eene goedkoope
uitgaaf in klein formaat (waarnaar reeds zoo lang in alle oorden van ons land verlangd
werd) van
MAX HAVELAAR.
Aan eene krachtige exploitatie door advertentiën, aanplakbilletten, inteekenlijst enz.
zal het niet ontbreken.
U zult mij verplichten door uwe bestelling dadelijk in te zenden, daar de verzending
binnenkort plaats zal vinden.
Geloof mij, hoogachtend
Uw Dw. Dienaar,
K.H. SCHADD.

Midden december 1870
Uitgeverscirculaire van K.H. Schadd inzake Max Havelaar.
(Bibliotheek Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels,
Amsterdam; fotokopie M.M.)
‘EEN KONINKLIJK BOEK.’
Zie keerzijde.
MULTATULI,

MAX HAVELAAR.
DERDE, GOEDKOOPE DRUK

o

(± 20 vel post 8 .)
Partikulieren-prijs: f2.40. Netto f1.92.

Bij vooruitbestelling, tot aan de verschijning in Januari 1871:
premiën 9/8, 16/14, 30/26, 50/42, 75/62, 100/80.
Keurige linnen banden (met schuine kanten) worden tegen 50 Cent part. en 40
Cent netto berekend.
In kommissie wordt dit boek niet gegeven.
Amsterdam,
December 1870.
K.H. SCHADD.
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... Hetzelfde geslacht heeft Max Havelaar en de Camera Obscura zien populair
worden, en de nakomeling zal beiden aanvaarden als getuigenissen van hetgeen
wij, van dezen tijd, lief gehad en bewonderd hebben. Aan HILDEBRAND en aan
MULTATULI zal door den naneef eene eereplaats worden toegekend onder de
prozaïsten onzer dagen... Komt en zegt iemand: De geschiedenis van het
Diakenhuismannetje (Camera Obscura) is in onze literatuur de bloem der
sentimentaliteit, het antwoord zal luiden: Toch niet, maar de geschiedenis van Saïdja
en Adinda (in Max Havelaar). En zoo zal het voortgaan, van punt tot punt.
De Camera Obscura verliest het van den Max Havelaar, wat ruimte van horizont
betreft. Niemand zal ooit van de Camera Obscura zeggen, dat zij, gelijk Max
Havelaar, EEN KONINKLIJK BOEK verdient te heeten. Zij is een huiselijk boek, een fijn,
een geestig, een pleizierig boek, en ook wel verheven, doch niet verhevener dan
de nok van een gereformeerd bedehuis. Bij het verhaal van Saïdja's karbouwen
daarentegen, bij de toespraak tot de Hoofden van Lebak, gaat gij regelregt de lucht
in, en gevoelt niets anders boven uw hoofd als het eeuwig azuur van Insulinde's
hemel.
CD. BUSKEN HUËT.

[16 december 1870
Brief van Multatuli aan Van Helden]
16 december 1870
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Memoriaal, blz. 10. (M.M.)
Van Helden: deze naam vóor de datum is een schrijffout voor Wiesbaden. briefje
aan Noorden: dit betrof kennelijk het auteursrecht van het aldaar gepubliceerde
gedeelte van Millioenen-studiën.
r

Van Helden 16 Dec 1870
van Helden, nog altyd geen geld! Ik wacht er met smart op.
Schryf me of myn briefje aan Noorden bezorgd is? En wilt ge aandringen op
antwoord? Ik ontving niets. Spoed.
DD
Ik schreef wel zes brieven die ik verscheurde. Later meer daarover.

[18 december 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
18 december 1870 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 122. (M.M.)
De hier beginnende reeks korte aantekeningen inzake uitgaande brieven loopt
op de blz. 122-125 door tot 17 juni 1871; ze zullen in zo goed mogelijk
bijeenbehorende groepen worden afgedrukt.
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18 Dec.r brief Everdine. alles aan my zenden.
19 Dec.r annonce Handelsblad
21 Dec.r over geld v. Lennep!19 advertentie H.B.
20 Dec.r uitvoerige brief Plettenberg19 Stieltjes.
22 Tiedeman. (voorloopig)
22 RoordaWertheim
24 Dec.r
25 Dec.r (Stukken.)

[18 december 1870
Concept mededeling van Tine]
*Waarschijnlijk 18 december 1870
Concept van een mededeling, door Multatuli opgesteld en bestemd om door Tine
te worden ingestuurd bij het Algemeen Handelsblad. Afschrift van Mimi. (M.M.)
Tine heeft deze mededeling niet doen plaatsen; vgl. haar brief aan Potgieter, d.d.
22 december 1870.
Naar aanleiding van een door UEd. uit de Arnhemsche Courant overgenomen stuk,
bevind ik mij in de verdrietige noodzakelijkheid alle relatien met Nederland, anders
dan door bemiddeling van mijn echtgenoot, aftebreken.
Het eenige waarop ik met mijne kinderen blijft hopen is dat men hunnen edelen
vader regt doe.

[19 december 1870
Concept ingezonden Stuk]
19 december 1870
Multatuli zendt een Ingezonden Stuk aan A.L. baron van Plettenberg met verzoek
het zo mogelijk geplaatst te krijgen in het Algemeen Handelsblad. Van deze tekst
bezit het Multatuli-museum het eigenhandige concept.
De datering berust op de Aantekeningen in het Memoriaal. In zijn brief aan A.C.
Wertheim d.d. 2 januari 1871 noemt Multatuli als datum: 22 december.
De redactie van het Algemeen Handelsblad wordt beleefd verzocht aan de
ondervolgende regelen een plaatsje te willen verleenen.
Nadat het my niet zonder moeite gelukt was, inzage te bekomen van eenige my
betreffende publicatiën, op welker verschyning ik slechts zydelings en zeer toevallig
werd opmerkzaam gemaakt, voel ik my
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verpligt tot de verklaring dat ik geen genoegen mag nemen met de wyze waarop
dezer dagen myne zaak hier en daar is behandeld geworden.
Ik wensch my op deze plaats te bepalen binnen de grenzen eener myns ondanks
noodzakelyk gemaakte verdediging en onthoud my dus van alle ander verwyt dan
er welligt kan gevonden worden in de klagt dat ik gerekend had op eene waardige
met den aard der zaak overeenstemmende behandeling, die my bovendien - ik
meende ten overvloede - uitdrukkelyk was toegezegd.
MULTATULI.

[20 december 1870
Brief van Multatuli aan Huisman]
20 december 1870
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
dien zelfden Zaanlander: zie 26 november 1870.
Arnhemse Courant: zie 13 december 1870.
De annonce: zie 13 december 1870.
woordje van myne vrouw: zie 18 december 1870.
Wiesbaden 20 Decr 1870
beste Huisman, Ik schreef in lang niet. Uw laatste brief was van 7 dezer. Gy
schreeft daarin o.a. van Kern. Gy hebt my al weer daarmede een groote dienst
gedaan. gy!Ik schreef u in lang niet omdat ik weer vreesselyk geleden heb. Die ‘vrienden’ zyn
bezig my te vermoorden, en gy hebt my gewaarschuwd.
In dien zelfden Zaanlander stond ook een stuk van van Gennep, de opzetter van
de heele zaak. Ook hy verraadt me wel niet zoo lomp als Kern, maar juist daarom
te gemeener wyl het niet in 't oog valt omdat ‘men’ niet lezen kan. De oproeping
vorderde ‘dankbaarheid van Nederland’. Die Zaanlander (heel handig) vraagt of
‘Multatuli dankbaar zal zyn voor de weldadigheid?’ Dat is eene heel andere vraag.
En v. Gennep en Kern beloven die dankbaarheid in myn naam. Daartoe gebruiken
zy 'n woord uit myn brief waarin ik toestemming gaf tot de zaak. Ik gebruik daarby
de BELEEFDE term: ‘ik zal uwe pogingen dankbaar aannemen’.
Maar de zaak zit daarin dat van Gennep & Kern uit lafhartigheid willen
terugtrekken. En daarom spreken ze in alle stukken van myn vrouw en kinderen en
weinig of niet van my.
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Ook van Vloten doet dat. En ik zal hen allemaal op hun plaats zetten, geloof me.
Zoodra ik my eenigszins roeren kan. Maar intusschen nemen die ‘vrienden’ my 't
brood uit den mond. Al dat discrediteren maakt dat ik geen uitgever kan vinden. Van
van Helden moet ik weken en maanden wachten op f 20! En hy gaat niet voort! Vel
16 moet al gedrukt zyn en gy hebt slechts tot 10, niet waar? Ook op proef moet ik
weken wachten.Ja sedert uw brief van 7 heb ik veel geleden. Ik begon met dien Zaanlander te
bestellen. Dat duurde vele dagen! Eindelyk voor 4 dagen kreeg ik hem en kreeg
een stuip van woede.
Ge begrypt dat ik maatregelen neem. Nu ben ik moê. Ik hebt 't voorloopige gedaan
en zal toe slaan als 't tyd is.
Ziehier hoe dat zit: Ik wil eerst de andere leden (die misschien even ellendig zyn
als Kern) een deurtje openen om hem af te vallen. Doen ze dát, - zeer goed! Zoo
neen (ik geloof 't niet!) dan tast ik hen allen aan, zonder genade. Maar ik wil my niet
vergalopperen.
En ook professor van Vloten zal op z'n plaats worden gezet. (Arnhemmer Courant,
overgenomen in Handelsblad 13, 14, 15 (?) dezer of daaromtrent) Maar geduld!
t Ergste is dat ik alles moet doen zonder geld. Ik kan niet reizen (anders was ik
al lang in Holland) ik weet niet alles wat er geschreven wordt, ik heb nu en dan geen
geld voor frankeren &c
Maar 't zy zoo! Weren zal ik my.
Spreek geen woord over myn plan om - als 't noodig is - die commissie den bons
te geven. Als ze 'r de lucht van krygen - bedanken ze my, en dan blyven zy aan de
eer. Dat moet my gelaten worden. - Ja, dat gy my hier bezoekende, een en ander
noodig zoudt hebben, wist ik. Ik ken 't leven. Maar juist dáárvan had ik een feest
gemaakt, als ik dat geld van v. Lennep in handen had gekregen! En dat zal nu ook
‘als weldadigheid!’ in handen van die commissie komen! Venyniger streek is er niet
te bedenken. En ik had er zoo op gerekend! - Het is zeer scherpzinnig van u dat
n

ge, toch maar weinig van de zaak wetende, op den 7 schryft: ‘op die commissie
heb ik 't niet begrepen.’ Als ge alles wist zou uw oordeel nog strenger zyn. Dat ze
my verraden, is zeker. De vraag is alleen of ze 't van plan waren, of gaande-weg
uit lafhartigheid daartoe gekomen zyn. (Net als van Lennep met den Havelaar) Dit
laatste is waarschynlyk.
Maar plan of niet, weldra zal ik weten of ze 't met Kern eens zyn en dan zal ik my
uiten.-
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Och 't is me zoo 'n slag dat dat geld van v. Lennep door die commissie wordt of
werd ingeslokt! Dát in-handen te krygen was my meer waard dan al wat die heele
Commissie zou opbrengen.
Bovendien ze schynen zich voortestellen het geld (veel of weinig dan) te beheeren
dat heet my aan 't lyntje te houden met 'n wekelyksche aalmoes... bedeeling...
Ze kennen my weinig.In het tydschrift Nederland stonden Juli, Augustus en September drie stukken
van my. 't Eerste had ik gecorrigeerd. II & III niet. Die twee laatste zyn onleesbaar.
Ik zelf begryp ze niet! Pleizierig voor 'n schryver!In den Dageraad spreken? Ik kan niet overkomen. Zoodra ik komen kan, zal ik 't
doen.Ik hoop dat uwe gezondheid redelyk is.
Ik groet u hartelyk en dank u voor uw trouw die zoo goed doet by zooveel verraad!
Uw vriend Douwes Dekker
Wees zeer voorzigtig in uitlatingen. Als ze gewaarschuwd zyn, is 't te laat. De
annonce die gy dezer dagen in 't Handelsblad lezen zult (ik hoop spoedig) is expres
vry kleurloos. t Is zóó gesteld om de anderen de gelegenheid te laten Kern aftevallen.
Over 'n dag of 10 (?) moet er een woordje inkomen van myne vrouw. ook heel
bedaard. Maar zwyg.

[20 december 1870
Bericht over geveild auteursrecht]
20 december 1870
Bericht in het Algemeen Handelsblad, nr. 12220. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Met belangstelling zullen onze lezers zeker vernemen, dat de erven van wijlen mr.
Jacob van Lennep hun aandeel in de opbrengst der veiling van het kopierecht op
Max Havelaar ter beschikking hebben gesteld van de Multatuli-commissie, meenende
aldus in den geest van hun ontslapen vader te handelen.

[21 december 1870
Bericht uit Sneek aan N.R.C.]
21 december 1870
Bericht uit Sneek in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nr. 352. (Knipsel M.M.)
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SNEEK,

18 December.
Met genoegen vermelden we, dat de commissie, alhier werkzaam voor het
Multatuli-fonds, hare pogingen met geen ongunstigen uitslag bekroond ziet, daar
reeds onderscheiden personen voor belangrijke bijdragen ineens, andere voor eene
jaarlijksche hebben ingeteekend.
Wanneer in andere plaatsen eveneens gehandeld wordt, vertrouwen we, dat de
aangewende poging tot verbetering van het lot van Multatuli gunstig zal slagen.

[22 december 1870
Brief van Multatuli aan Roorda van Eysinga]
*22 december 1870
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (Roorda, blz. 6-7).
Zaanlandsche Courant: zie 26 november.
't geld der v. Lenneps: de opbrengst van de geveilde auteursrechten; zie 1
november en 20 december.
coup de jarnac: verraderlijke stoot fr.)
Chresos: Minnebrieven, tweede sprookje; zie V.W. II, blz. 104.
vertrapte kapel: Idee 261; zie V.W. II, blz. 463.
pag. 82 van de laatste Ideën: het slot van Idee 633; zie V.W. IV, blz. 383.
22 dec. 1870.
Waarde Roorda. Deze brief bleef liggen omdat ik geen postzegel had. En een
vorige ook. Dien heb ik verscheurd. Hy was te duidelyk. Wees ook voorzigtig met
dezen. Liever had ik u gesproken. Ik ben byna blind.
Sedert dien twaalfden is my weer veel leeds wedervaren. Zie in voce: ‘Vrienden’
en Prof. Kern. Ik gis dat ge er op gelet hebt. In de Zaanlandsche Courant zegt die
man: ‘Het voornemen der Commissie is niet den heer D.D. een werklooze toekomst
te verschaffen.’ Heb ik zoo'n platitude verdiend?
Ik ben bezig met onderzoek of die anderen 't met hem eens zyn? Zoo ja, dan
begrypt ge wat ik doe. Wil jy en attendant dien Kern op z'n plaats zetten? goed!
Maar houd u voorloopig alsof ge niet gelooft dat de anderen 't met hem eens zyn.
Laat hun de kans hem te désavoueren.
Myne vrouw zal eerstdaags van Vloten afdanken.
Dat storten van 't geld der v. Lenneps in handen van die Commissie is een coup
de jarnac. Maar spreek daarover niet. Ik zal 't doen. Gy
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weet de données niet. Ik haal 't maar aan om aan te toonen hoe ik geen postzegels
had. Ik wachtte sedert maanden op dat geld!
Myn uitgever van Helden is byna bankroet. 't Kost hem moeite my van tyd tot tyd
tien gld. te zenden...
En myn oogen!
Maar laat dat alles buiten spel by 'n teregtzetting van Kern.
Ik recommandeer u de parabels van Chresos in de Minnebrieven en van de
vertrapte kapel, no. 261 der Ideën, en... pag. 82 van de laatste Ideën. Dit laatste is
niet geheel van toepassing want geslagen ben ik niet, en ...forellen zyn edele
visschen, terwyl Kappelmans st..ekelbaarsjes... enz.
Hartelyk gegroet. Ik heb 't zeer moeilyk, maar zal overwinnen. 't Ergste is myn
oogen, en dat van Helden niet betalen kan.
Adieu.
D.D.
Schillerplatz 4
Wiesbaden.
Ik moet zoodra ik kan naar Holland, om daar de boel eens opteknappen. Ze spelen
mooi weer met m'n afwezigheid, vooral de ‘vrienden’.

[22 december 1870
Kwitantie van Plet]
22 december 1870
Kwitantie, geheel in handschrift van A.L. baron van Plettenberg. (M.M.) Doordat
het jaartal ontbreekt, is de datering uiteraard niet volstrekt zeker. Voor deze kwitanties
zie bij 1 april 1870.
Ontvangen van den heer Waltman de somma van vijf en zeventig gulden.
Delft 22 December.
ALvPlettenberg

[23 december 1870
Tine int honderd francs]
23 december 1870
Tine int blijkens de navolgende, geheel eigenhandig geschreven kwitantie een
bedrag van honderd francs. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Ontvangen van den WelEd: Heer E.J. Potgieter de som van honderd francs, door
vriendelijke bemiddeling van den Heer J.D. Fischer Consul te Genua.
E.H. Douwes Dekker
baronesse van Wijnbergen
Padua 23 December 1870.
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[23 december 1870
Brief van Tine aan Potgieter]
23 december 1870
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven
en als vouwbrief verzonden of mogelijk daar zowel frankering als stempels ontbreken,
met iemand meegegeven. Op het middengedeelte van blz. 4 het adres: WelEdele
Heer
E.J. Potgieter
Amsterdam.
Padua 23 December 1870
Waarde Heer Potgieter
Hartelijken dank voor de mij gezondene honderd fr. Zij kwamen mij zoo goed te
pas daar Eduard de aanstaande week naar Milaan vertrekt, hij is geplaatst in den
handel bij de Heeren Carcano en Guerrini (om te leeren maar ik twijfel niet of hij zal
spoedig op de hoogte zijn wat te verdienen. ik moet nog geheel in zijne behoeften
voorzien ik denk dat hij s'maands 60 fr noodig zal hebben. - dat ik hem missen moet
valt me zwaar maar hij zelf is vol moed en goeden wil, het is een jongen die zich
door ieder bemind maakt door zijn gelukkig karakter.
Nonni gaat school en leert voorbeeldig Ik zelve moet steeds strijden tegen pligt
en gevoel. Dekker heeft mij geschreven dat men hem zoo veel onregt aandoet, nu
dat weet ik trouwens maar Dekker kan zich niet verplaatsen in de wezentlijke wereld.
Ik heb hem gevraagd mij stil te laten begaan, en te blijven zorgen dat ik mij eene
positie verschaf, ik geloof t'mijn pligt is hoe hard t' mij valle U te verzoeken mij steeds
de hulpzame hand te bieden zoo als u bewezen hebt te willen doen. Was ik alléén,
ik nam geen andere hulp aan dan die mij in staat stelde met hem zamen te zijn,
maar de kinderen wil ik geen gebrek zien lijden.
Dekker zal zeer ontevreden over mij zijn maar ik moet dat dragen. ik wil mijzelve
eene positie verschaffen en wat er ook gebeuren moge ik wijk daar niet van af.
Ontzeg mij uwe hulp niet.
Mijn hart breekt me als ik aan zijn lot denk, wat heeft hij alles opgeofferd en men
heeft hem geen regt gedaan geen wonder hij nu bitter is
Ik heb hier al connecties aangeknoopt, en ik heb nu drie lessen in de andere
maand zal ik nog les geven op een school over eenige maanden zal ik me zelve
wel kunnen redden t is nu nog heel moeijelijk. Waarde Heer Potgieter denkt niet dat
ik Dekker afval, hij heeft ons zeer lief en t smart mij, niet te handelen zoo als hij t
wenschte t'was
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mijn wil dat ik weg ging niet de zijne, ik dacht dat het goed was zoo als ik deed en
ik ben er nog van overtuigd
Ontvang mijnen innigen dank en geloof mij steeds met achting en vriendschap
Waarde Heer Potgieter
Uwe Dienstw. dienaresse
E.H. Douwes Dekker

[24 december 1870
Nog-eens Vrye Arbeid verschijnt]
24 december 1870
Multatuli's brochure Nog eens: Vrye arbeid verschijnt.
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, jrg. 37, blz. 449. (K.B.
's-Gravenhage)
o

Multatuli, Nog eens: Vrije arbeid in Nederlandsch Indië. Delft J. Waltman jr. roy 8
(112 blz.)
f1.25

[24 december 1870
Ingezonden Stuk in Leidsch Dagblad]
24 december 1870
Ingezonden Stuk in het Leidsch Dagblad. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Onlangs kwam in de Arnhemsche Courant een ingezonden stuk voor, waarbij de
inzender met warmte aanbeval de ongelukkige echtgenoot van Multatuli en hare
kinderen te ondersteunen.
De inzender besloot het stuk aldus:
‘Maar Tine en hare kinderen? snuit zij haar neus nog? dan is er dubbel reden om
ons voor haar te interesseeren. Verkoudheden aan te zien gaat aan sommige
genieën slecht af, en toch ook zij die verkouden zijn, en meer nog dan zij die 't niet
zijn, hebben behoefte aan de hartelijke hulp van dood eenvoudige menschen.
Wat kunnen wij voor Tine en de kinderen doen?
Antwoord franco, letter Q bureau der Arnhemsche Courant.’
Eenige dagen daarna schreef de Oud-Hoogleeraar Van Vloten:
‘Deze practische vraag van Q., in uw laatste nommer, hebben twee of drie anderen
met mij, zich reeds vóor een jaar of wat gesteld, en toen circulaires uitgevaardigd,
waarin wij tot kleiner of grooter jaarlijksche bijdragen uitnoodigden, om in de
behoeften van mevr. D.D. en haar beide kinderen te voorzien. Dat heeft niet veel,
maar toch iets ingebracht, en ons in staat gesteld, sedert dien tijd, maandelijks een
klein, klein sommetje aan haar over te maken, dat haar in haar levens-
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onderhoud wat te gemoet komt. De kinderen worden echter steeds grooter, en
hunne behoeften daardoor meerder, en de kleine tot dusver erlangde bijdragen
zullen niet volstaan, hen blijvend te helpen. Des te welkomer is mij daarom Q's
vraag, die de aandacht op nieuw op de zaak vestigt, en er toe leiden kan, door meer
algemeene deelneming, tot meer afdoenden bijstand te komen. Tine is met hare
kinderen in Padua, waar zij door onderwijs geven in de noodzakelijkste behoeften
van zich en de haren tracht te voorzien, maar daartoe natuurlijk niet komen zou,
genoot zij niet de gunstige ondersteuning van een daar gehuwde vriendin, wier man
er als professor werkzaam is, en die haar even belangeloos als voorbeeldig ter zijde
staat. Allerwenschelijkst ware het, zoo wij het er toe brengen konden, de
maandelijksche kleine bijdragen wat grooter te maken, en roep ik daartoe Q's
medewerking in. Met de verzending belast zich de heer E.J. Potgieter te Amsterdam
(Leliegracht), tot wien ieder, die tot dit goede doel wil bijdragen, zich dus te richten
heeft. Voor alle verdere inlichting en nadere bespreking verklaart zich de
ondergeteekende volgaarne bereid.’
Naar aanleiding van een en ander, mijnheer de redacteur, doe ik bij deze een
beroep op de liefdadigheid onzer stadgenooten, en richt tot u het beleefd verzoek
of de administratie van het Leidsch Dagblad zich niet zou willen belasten met de
ontvangst van giften ten einde die aan bovengenoemd adres te zenden.
LEIDEN, 22 December.
D.O.V.
(Gaarne willen wij iets aan het adres van den heer E.J. Potgieter te Amsterdam voor
Tine, de ongelukkige echtgenoot van Multatuli, en hare kinderen zenden, misschien
zijn er andere die dat ook wenschen te doen.
De administratie dezer Courant zal onder letter Q. het gezondene in ontvangst
nemen, er van bericht geven en aan den heer Potgieter overmaken.
(RED.)

[25 december 1870
Multatuli schrijft Wertheim]
25 december 1870
Multatuli schrijf aan A.C. Wertheim en zendt hem dokumenten ter inzage
betreffende zijne financiële verhouding tot wijlen Jacob van Lennep.
In zijn brief van 29 december vermeldt A.C. Wertheim twee brieven van resp. 24
en 25 december. Multatuli noemt op 2 januari 1871 enkel 25 december.
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[26 december 1870
Brief van Multatuli aan Huisman]
26 december 1870
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Twee dubbele velletjes postpapier, tot over
het midden van blz. 8 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.) dat stuk van Kern:
zie 26 november 1870.
pag. 82 forellen: het paginacijfer betreft de eerste druk van Ideën III; zie V.W. IV,
blz. 383.
de fransche praatjes: zie V.W. IV, blz. 409-410, 419, 431, 521-541.
't tooneel (...) waarop de Millioenen-Studiën worden opgevoerd: de Speelbank te
Wiesbaden.
Wiesbaden 26 Decr 1870.
beste Huisman, Uwen brief van 23 ontv. ik heden tot myn groot genoegen. Ik had
er al over getobt of gy nog zieker waart. Gy houdt uit. Deste-beter! Ik ook. En by
wat licht, zult gy 't weten, terstond.
Als er licht komt! Als!
Ik ben er zoo moe van hoop te geven. Als er dan niets op volgt, schynt het of ik
praatjes verkocht heb - iets dat me een gruwel is. Ik weet wel dat geld niet alles is!
Maar 't is toch veel, zeer veel. En in onze omstandigheden zou 't veel andere dingen
verligten. Hoe vaak ik dit laatste jaar meende u spoedig te kunnen byspringen - een
ware vreugd! - kan ik niet meer tellen. Soms doelde ik er op in myn brieven, maar
't gebeurde meer dan ik zeide, en altyd brak alles - ook voor my zelf - af!
Op dit oogenblik heb ik weer een beetje hoop. Misschien loopt het weer mis.Ja zéker hebt ge my een grooten dienst gedaan door my opmerkzaam te maken
op dat stuk van Kern! Zonder u, ware die aanval gelukt, en ze zouden my vermoord
hebben, zonder dat ik er by was. Gy hebt my in-staat gesteld daar een schotje voor
te schieten. Dat ge van die zaak (myn antwoord) nog niets gehoord hebt, of misschien
slechts iets, en zeer weinig (nam: eene vry lauwe advertentie van my in 't
Handelsblad, als die geplaatst is, wat ik nog niet weet) heeft z'n reden. Ik weet wat
ik doe, en overyl me nooit. Dat stukje is geschreven met de bedoeling dat de andere
heeren des-verkiezende Kern kunnen désavoueren. Doen ze dat niet, of niet flink
genoeg, dan tast ik allen aan. Ik heb méér klagten dan over Kern alleen, en ik behoud
my vóór, die al of niet te behandelen. Overigens merk ik, dát ze er over in den brand
zitten. Ik wacht berigt op een brief, en dat blyft uit. Ik begryp
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dat zy niet regt weten, hoe ze doen moeten. Gy begrypt dat ik 't er niet by zitten
laat. Maar juist over die zaak heb ik de laatste dagen zóóveel geschreven, dat ik er
beu van ben. Dus iets anders, dat er echter mee in verband staat.
Het eerste regtstreeksche gevolg van de bemoeienis dier Commissie, is... dat ik
geen geld heb! En zelfs dát geld niet, dat ik nu anders, zonder die Commissie wél
hebben zou! En dan had ik U ook terstond eenigzins, en verder doorgaande kunnen
helpen gelyk myn allerprettigst plan was! (En nóg is.)
Om u nu te bewyzen dat ik geen praatjes verkoop, zal ik 't u uitleggen, maar wat
kort - want ál de ellendige byzaken er by te halen - is vervelend.
Let wel dat ik, als een uitgever my geregeld betaalt, ordentelyk leven kan.
Maar ‘Nederland’ had geen fondsen.
‘Noorden’ zei dat z'n lezers my niet begrepen. 't is wel mogelyk. Van Helden is
een goed mensch, en wil dolgraag - maar zit telkens zoo in den brand dat hy niet
alleen my niet remitteren kan, maar ook, geloof ik, met z'n drukkery overhoop ligt.
Zoodat de Ideën veel langzamer verschynen, dan anders wat my aangaat, het geval
wezen zoude.
Ten gevolge van v Helden's tobben, leed ik in Augustus honger - en later weer,
maar dit ga ik nu voorby. 't Is alleen om u te zeggen, dat dááruit die Commissie is
voortgekomen.
Ik was alleen in correspondentie met van G. Denkt ge nu, dat ik hem deze
eenvoudige waarheid kon begrypelyk maken:

‘als ik een uitgever heb, die my geregeld betaalt, heb ik verder geen hulp
noodig.’
Eenvoudig, niet waar? Welnu, dat was hem en misschien ook later dien anderen,
te hoog!
Wat is de oorzaak van dit misverstand? Wél, dán kwam er geen
aan-den-weg-timmeren te pas! En... dan was de kans verkeken, my met iets als
weldadigheid aan 't lyntje te krygen en te houden! Hartelyk dank! Hoe dit zy, ik liet
hen voorloopig begaan. En ik wachtte op 'n gelegenheid my te openbaren.
Maar... artikel 1 is: leven. En zóó leven dat ik werken kan. (Vaak was my dit
letterlyk door honger, en meestal - ook zonder directen honger, door ergernis onmogelyk.
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Doch al kon ik werken, ik moest 'n uitgever hebben, en... één die betaalde! Want
als ik nu, door gebrek my gewend had aan de Commissie, om te kunnen eten, dan
was ik vast aan al de aardigheden, die er zouden kunnen volgen. (Ik voorspelde
het reeds op pag 82 forellen! van de Ideën: Er is meer in die bladen van toepassing
op wat ná 't schryven daarvan gebeurd is)
Maar nog-eens, ik kon niet werken. En waar ik liet aankloppen, was gewoonlyk
't antwoord: ‘ja, gaarne... als 't een afgewerkt stuk is’ Dit kwam voort uit wantrouwen,
waaraan van Helden, ‘Noorden’ & ‘Nederland’ schuld hebben.
Men weet niet dat het telkens afbreken niet myne schuld is, en is dus bevreesd,
dat ik hen met 'n half stuk zal laten zitten. Zy wilden dus niet betalen voor iets áf
was, en ik kon niets afmaken voor ze (velsgewys) betaalden. Dát liep in een kringetje
rond.
Het stuk over Vryen Arbeid - hebt ge 't al? - was zoo goed als gereed. Het dateerde
van Hasselmans tyd, toen ik hem wilde steunen als minister. Maar de lammeling
trad - onnoodig, als hy naar my had willen luisteren - af. Nu, dat stuk over Vryen
arbeid kon ik leveren. Maar andere dingen niét. En de Mill. Studiën, en ‘Divagatiën
over liberalismus’ afmaken - was onmogelyk. Dat zyn zaken van langen adem, en
ik ben geen dag zeker van m'n existentie, of kalmte om te werken.
Doch zie, ik wachtte op dat geld van de van Lenneps, die 't my niet weigeren
konden. Ik had hun stukken getoond, waaruit zy konden zien dat het my toekwam,
en dat ze hun FATSOEN zouden in de waagschaal stellen, als ze weigerden. In een
brief van 19 November was de zaak dan ook zoo goed als beslist. Men wachtte nog
slechts toestemming van een der Erfgen: die in de Oost is.
Zoodra ik dat geld ontvangen zou, was natuurlyk myn plan (na afbetaling van
eenige honderden schuld, die daarop rusten, en na 't zenden van de helft naar Italië)
bedaard aan 't werk te gaan, en byv. Millioenen-Studiën áf te maken, (20-24 vel!)
Die kon ik dán met gemak plaatsen, en ik kon - al betaalde van Helden de Ideën
niet, of ongeregeld - voortgaan! Dan had ik natuurlyk ook U geholpen, en ik had die
Commissie niet noodig. En dán ware ik opgetreden tegen alles wat me - ook reeds
in v. Gennep 's oproeping, en in de tweede! - niet bevalt.
De zaak was dus: uithouden tot dat geld van v. Lennep loskwam!
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En ziedaar: ik lees in de courant (of liever men deelt my dat mede) dat de Erven
v.L. hun aandeel (een leugen) in den M.H. hebben gesteld ter beschikking der Mult.
Commissie ‘meenende daarmêde in den geest van hun ontslapen vader te handelen’
e

(een 2 leugen! Jakob van Lennep zou er wel op gepast hebben, my zoo'n oorveeg
te geven. Hy had er zyn goede redenen toe!
Wat was nu de slotsom van dit alles?
1. Dat ik, die zoo smartelyk op dat geld zit te wachten, en dát noodig heb om door
arbeid in 't leven te blyven, niets ontving!
2. Dat Publiek my aanziet voor een beweldadigde, terwyl men my juist dóór dien
helschen maatregel, onthoudt wat me toekomt!
Is 't niet curieus? In een verzonnen verhaal, zou men op zoo-iets niet verdacht zyn.
En 't gekst is, dat die Commissie zelf in de meening verkeert, dat de v. Lennep's
zoo mooi hebben gehandeld. Ze kennen de zaak niet. Nu, dáárover ben ik nu in
eene zeer delicate correspondentie. En als ik myn doel bereik, zul je er van hooren.
Maar - hoe goed myn regt ook is, het is zeer moeielyk, juist omdat ik regt heb. En
dat zal ik u uitleggen.
Ik gis - na t gemeene stuk van Kern en na andere blyken! - dat die Commissie
berouw heeft zich met myne zaak te hebben ingelaten. Vooral nu 't hun begint te
blyken, dat ik niet verkies aan hun lyntje te loopen, voel ik dat ze er wel áf willen.
Dan word ik weer uitgescholden voor ‘ondankbaar’ enz. Goed. De slotsom is, dat
ik die heeren niet houd voor vrienden.
Waarop nu is myn verzoek op dat geld van de van Lennep's gebaseerd? Op myn
regt, dat ik hun aantoon. Na inzage van eenige stukken, moeten zy erkennen, dat
het myn geld is, dat met weldadighedens niets te maken heeft.
‘Wel, zult gy zeggen, dat is dan een reden om t U terstond uittebetalen!’
Mis! Juist andersom! Ik vrees dat zy - onwelwillend! - zóó zullen redeneren:
‘Wy namen dat geld van de v. Lennep's aan, zóó als t óns werd gegeven, namelyk
als in overeenstemming met de ‘Oproeping’. Gy beweert nu, dat het met die
oproeping niets te maken heeft, en vordert het als u toekomende... (het andere geld
komt my ook toe - Maar dit ga ik nu voorby, daar 't de vraag is, of ik van de heele
zaak der
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Oproeping iets weten wil!) Dat zal later blyken!) ‘Wy zyn geen regters tusschen U
en de Erven v.L en willen ons met die kwestie dus niet inlaten. Wy geven alzoo dat
geld aan de v. Lennep's terug, om die zaak regtstreeks met u aftedoen!’
En dan... kryg ik het niet!
De v. Lennep's hebben nu, door t geld aan die commissie te geven, hun FATSOEN
kwasi gered, en kunnen later altyd zeggen: ‘ieder ziet dat het ons niet om t geld te
doen was... wy wilden 't afstaan... maar, nu je zóó begint... wy behoeven niet te
betalen, t is onverpligt... zie hier 't vonnis!
Begryp je die streek?
Als die commissie wélwillend ware, was er geen gevaar, maar ik vrees 't tegendeel.
Ik vrees juist, dat ze - boos over myn afweren van Kern's aanval - de van Lennep's
aan zoo'n beëindiging der zaak zullen helpen. Dan kan ik wel later alles ophelderen,
maar dat helpt my nu niet! En intusschen zit ik in pynlyke nood! En als ik niet door
dagelykschen kommer belet werd te werken, had ik niet alleen niemand noodig,
maar kon nog anderen helpen! Is 't niet om gloeiend te worden, zulke ‘vrienden’.
van Helden belooft my dat vel 11-15 nog dit jaar verschynen zal! Ik mag 't lyden,
o

o

maar vrees dat het weer slabakken zal. 1 is hyzelf zeer slordig, en 2 zit hy onder
de plak van de drukkery. Dat langzaam verschynen van m'n werk is my zeer nadeelig.
Dikwyls moet ik me op iets beroepen dat ik voor maanden schreef, en daar in de
Warmoesstraat hokte.
Deel my - als ge schryven kunt - mede, wanneer gy die vellen ontvangt? v Helden
zeide dat men zooveel werk had gehad, U te vinden! Zeer vreemd, daar ik toch
opgaf: by den heer Gunst, wiens adres overal te krygen was. Ik ben nu nog niet
zeker, dat al de door my opgegeven present-Exempl. ontv. zyn! O, dat is zoo
verdrietig!Dank voor uwe uitknipsels. Dat is my van groot nut.Juist, vertrouw niemand. Praatjes over die zaak met v. Lennep, zouden alles
bederven. En over de Commissie ook. Dus zwygen, en zorg voor m'n brieven.
Ik schryf u zooveel, om - och, hoe weinig t dan ook baat! - u wat te verstrooien,
en u belangstelling te toonen. En - dan weet gy waarop ik wacht, en gy dus ook.Mogt ge hier-of-daar iets opvangen van ‘Publiek’ over myn werk,
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deel het my mede. De pers zwygt over my, als de joden over Jehovah! Zeer
vereerend, maar onplezierig voor 'n schryver. Ik kryg nooit aanleiding tot dupliek.
Myn ziel moet zeer ryk zyn om altyd te kunnen geven, zonder ooit iets terug te
ontvangen.o

Ik zal u al de fransche praatjes in n 558 (vel 15 & 16) vertalen, voor uw gemak.Als ge ergens anders iets niet begrypt, vraag het my. Het zal me een genoegen
zyn u uitlegging te geven. Dan ziet ge dat gy niet alleen op de wereld staat.Dageraad? Wel zeker! Ongetwyfeld! Ik weet niet, wanneer ik in Holland kom,
maar als ik daar ben, zal ik expres voor den Dageraad in Amsterdam komen. Dat
kunt gy in myn naam beloven. Ik doe 't gaarne. Juist na myn uitval tegen een ander
soort van publieke spreekbeurten! Dus dat is afgesproken.Ik vergeet de onkosten niet, die ge voor my gemaakt hebt - maar kan nog niets
doen. Ook dát is nu een gevolg van dien slenter der van Lenneps!Ja, Kersdag! Hier zyn ze ook mal. Maar... iets minder gek dan in Holland, ze
maken er een wezenlyk feest van. Ze eten, drinken &c En voor de kinderen is 't de
Holl. St Niklaas, Dat beduidt iets meer dan Engelenzang en herders en welbehagenZeg, geef myn adres aan uw broeder. Als ge eens door ziekte verhinderd waart,
te schryven, dat ik 't dan toch weet. Anders denk ik terstond het ergste als ik in 4,
5 dagen niets hoor.e

e

Het verzenden der overdrukjes aan Leden 1 & 2 kamer, is perfect. En het klopt
zoo goed met myn stuk: Vrye Arbeid, dat nu ook verschynt. Ze kunnen nu weten
wat de waarheid is - áls ze dat weten willen. Maar dááraan hapert het.
Dat nieuwe stuk over Vr. Arb. is zeer eenvoudig geschreven. Zeg me eens, of gy
- die niet in Indië waart, geen ‘specialiteit, god beter't! - door dat stuk, de kwestie
begrypt? Dát namelyk is 't doel er van.
Nu beste kerel, wees hartelyk gegroet en geloof my uw opregte deelnemende
vriend
Douwes Dekker
Toen 't nog zomer was, verheugde ik my in het vooruitzigt U eens een flinke
verstrooijing te verschaffen. Maar jawel, t kwam er nooit toe. En nu, al kryg ik geld
in handen, van reizen is nu geen kwestie.
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In die kou zou t geen pleizier zyn. Ik had er my een feest van gemaakt, U Mainz en
Wiesbaden te laten kyken, vooral, toen er gespeeld werd. Dan had ik u 't tooneel
vertoond, waarop de Millioenen-Studiën worden opgevoerd. Nu is alles dood en
koud. Maar... in April! Dan begint het weer. Als we dan leven, zal ik myn best doen.
Ja, zéker weet ik, wat daartoe noodig is! t Is juist myn... vak om zulke dingen te
begrypen. Nu, dát was juist myn voorgenomen pleizier, al die bykomende
hindernissen uit den weg te ruimen! Enfin! 't kán nog goed komen, Dus alweer:
moed houden!
Ik dank u wel, voor uw trouwe hartelyke belangstelling, die my van groot nut is.
Adieu!

[27 december 1870
Telegram van Wertheim aan Multatuli]
*Waarschijnlijk 27 december 1870
Telegram van A.C. Wertheim aan Multatuli. Mededeling van Mimi. (Brieven IX,
blz. 57; Brieven WB IX, blz. 41.)
Het originele telegram is niet teruggevonden. De tekst ervan komt ook voor in de
brief van A.C. Wertheim aan H.P.G. Quack, d.d. 27 december. De tweede zin slaat
op het door Multatuli voor het Algemeen Handelsblad bedoelde maar niet opgenomen
Ingezonden Stuk. Zie 19 december.
Brief und Documente erhalten. Publicire nichts in fraglicher Angelegenheit. Werde
solche baldigst zu ordnen suchen.

[27 december 1870
Brief van Stieltjes aan Multatuli]
27 december 1870
Brief van T.J. Stieltjes aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 4 beschreven. (M.M.)
de Heer v. G.: Van Gennep; deze was begin december weer naar Java
teruggekeerd.
regulariseeren: het heeft blijkbaar in de bedoeling gelegen Multatuli de
bijeengebrachte gelden te doen toekomen via zijn uitgevers, of althans als aanvulling
van de door hen uitgekeerde honoraria.
Delft 27 Dec. 1870.
Waarde Heer D. Dekker!
De artikelen van de HH. Kern en v. Gennep las ik eerst weinige dagen vóór
den

ontvangst van uw brief van den 19 , de Heer Plettenberg was zoo goed mij toen
die Zaanlandsche couranten toetezenden, wat de Heer v. G. mij beloofd maar (zeker
in de drukten vóór zijn vertrek)
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vergeten had. Toen ik met die HH. en met de HH. Wertheim en Quack op een der
laatste dagen van November of eerste van December?? te zamen was, kende ik
die artikelen niet, evenmin op eene latere vergadering met de HH. Wertheim en
Kern. Dat er echter bij de HH. Kern of v. Gennep eenig opzet was om U iets
onaangenaams aan te doen, kan ik niet aannemen, daar ik niets dan welwillendheid
ten uwen opzigt toen bespeurd heb.
Volkomen geef ik het U toe, dat het beter ware geweest niet de minste notitie van
dien Zaanlander te nemen; het is toch physisch onmogelijk al die dozijnen kranten
en kleine kranten te lezen; twintig artikelen over U en ons ontsnappen ons toch,
waarom dan notitie genomen van één dat ons toevallig onder de oogen komt. Hier
komt, geloof ik, dat Javaansche spreekwoord te pas over het smijten van steenen
naar alle aanblaffende honden.
In de brieven die ik geschreven heb, sprak ik van het regulariseeren der betaling
van uwen arbeid, om u te ontslaan van de tijdrovende, vervelende, neêrslaande
geldelijke onderhandelingen met boekverkoopers, ook om u den werkelijken prijs
van uwen arbeid te bezorgen. Hier kan natuurlijk altijd slechts sprake zijn van den
handels prijs, van wat een boekverkooper in redelijkheid betalen kan. De moreele
waarde van een boek, dat nieuwe denkbeelden opent, ontsnapt natuurlijk aan
geldelijke schatting.
Door nu (met behulp van eenig fonds) u de waarde van uwen arbeid te verzekeren,
blijft dat fonds (door de minder regelmatig inkomende betalingen der boekwurmen)
onaangetast en dus altijd beschikbaar:
of voor U, by ziekte
of voor uwe vrouw en kinderen bij overlijden.
Die beginselen waren ook door de Commissie goedgekeurd, daartegen kunt U,
hoop ik, geen bezwaar hebben.
Ik heb Uw brief aan den Heer Wertheim gezonden, om die verder aan den Heer
Quack te doen lezen.
o

Heb dank voor de toezending van een exempl. van uw Vrije arbeid, 3 gedeelte.
o

o

Ik heb het 1 & 2 gedeelten steeds hooger gesteld dan zelfs den Max Havelaar.
Gij vergist U wanneer ge (bl. 5) denkt, dat ik maar ééns op die geschriften gewezen
heb, door pressie van anderen. Ik ben niet gewoon aan pressie toe te geven in zulke
zaken. Maar mijne ingenieurs bezigheden nemen mij te veel tijd weg, om anders
dan bij
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o

volstrekte noodzaak, aan Indische zaken te doen. In de 2 Kamer heb ik echter uw
werk nog wel eens genoemd, maar herinner mij niet juist meer wanneer. Over de
Spoorwegzaak heb ik geschreven, zoolang redres van die verknoeide zaak mogelijk
was, nog in 1869 diende ik adressen aan de Kamer in tegen de Waal's wet tot
vernieuwde hulp. Over mijne eigene zaak onderhield ik tot heden het publiek niet,
om verschillende redenen, waaronder ook de vrees het te vervelen.
Plettenberg deelde mij uw protest in het Handelsblad mede. Ik zal zien wat er, in
overleg met de HH. Wertheim en Quack te doen is, om de min gelukkige
uitdrukkingen van den heer Kern (die echter zeker met geen boos opzet zijn
geschied) te verbeteren.
Hartelijk gegroet
van uw dw. dienaar en vriend
T.J. Stieltjes

[27 december 1870
Brief van Wertheim aan Quack]
27 december 1870
Brief van A.C. Wertheim aan H.P.G. Quack. Enkel velletje zakenpapier, tot
halverwege de keerzijde beschreven. (M.M.)
Doordat deze brief tussen de ter inzage gestuurde Van Lennep-papieren was
blijven zitten, kwam hij mét de terugzending daarvan begin januari bij Multatuli
terecht.
met den uitgever: uit deze opmerking blijkt dat er via Plettenberg een financiële
relatie is geweest tussen de Multatuli-Commissie en Waltman; hiervan was Multatuli
geheel onkundig.
MEMORANDUM
Von WERTHEIM & GOMPERTZ.
Amsterdam 27 Decbr 1870
r

Hooggel. Heer M Quack
Amice
Ik heb nevensg. - brief & documenten van D D ontvangen - om hem te beletten
verdere dwaasheden te doen die hem & ons compromitteren heb ik hem geseind
Brief u Documente erhalten publiciret nichts in fraglicher angelegenheit werde
solche baldigst zu ordnen suchenIk geloof dat wij Stieltjes kunnen verzoeken met den uitgever via Plettenberg
doortegaan. Hij (DD) verlangt het zelf als de meest honorabele wijze van
ondersteuning & wij moeten hem aan zijn woord houden.-
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Kunt gij welligt morgen na 12 uur een oogenblikje komen of waar kan ik u spreken?
- Ondanks mijzelve heb ik weer medelijden met hemHartelijk groetend
tav
ACW-

[29 december 1870
Brief van Wertheim aan Multatuli]
29 december 1870
Brief van A.C. Wertheim aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
geseind: zie 24 december.
Amsterd- 29 Decb. 1870
WelEGeb. Heer
Ten einde uw geachte letters van 24 & 25 dezer niet onbeantwoord te laten heb
ik u onmiddellijk geseind na ontvangst dat ik mij met het regelen der zaak bezig
hield & u verzocht niets te publiceren - Dit verzoek had tot grondslag mijne
wetenschap dat door of namens u bij het Handelsblad een ‘ingezonden stuk’ was
ingekomen waarin u tegen onze bemoeijingen opkomt om redenen die ik mij thans
uit uw schrijven aan den Heer Stieltjes verklaar doch die u ons niet had opgegevenIk geloof dat dit uwerzijds overijld gehandeld was, want ware het stuk opgenomen
dan was onze commissie verpligt geweest haar mandaat dat zij als eene daad van
hoogachting & vereering ten uwen opzigte had opzichgenomen neerteleggen omdat
zij om welke reden dan ook werd gedesavoueerd.Hopenlijk is u van dat voornemen terug gekomen om hetgeen de Heer Stieltjes
u omtrent den Heer Kern heeft geschreven Geen zweem van miskenning tegenover
u lag ten grondslag aan zijn welligt onhandig pleidooi - evenmin heeft de Heer v
Gennep (thans op reis naar Indie) ander voornemen gehad dat u tegenover hatelijk
geschrijf te verdedigen. Neem deze verzekering aan voor hetgene zij werkelijk is,
de waarheid & stel vooral niet de Commissie aansprakelijk voor hetgeen enkele
harer leden zonder kwade bedoeling maar zonder gemeen overleg met de overigen
hebben gedaan
Vergeef dat ik reeds dadelijk zoo openhartig met U spreek maar ik geloof dat
tegenover mannen als Multatuli zekere conventionnele vormen waarachter de
menschen gewoon zijn hunne gedachten te verbergen behooren weg te vallenWat de zaak met uw uitgever betreft zij wordt of is vermoedelijk
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reeds tot uw genoegen door de Heeren Stieltjes & Plettenberg geregeld.
Wij stellen de uitgever in staat u tijdig te remitteren voor uw werk & worden door
hem gerembourseerd zoodra zijn verkoopen het hem veroorloven. Er is dus geene
kwestie van ondersteuning of hulp, t is eenvoudig eene regeling van finantiele
krachten.
Zóó alleen mogen wij u van dienst zijn zóó alleen kunt gij het aannemen. Wat de
zaak v Lenneps Erven betreft hebben de couranten alweder in hunne onbescheiden
& ongevraagde mededeelingen verkeerde dingen verteldOnze Commissie heeft niets anders ontvangen van de Heeren dan de verzekering
dat zij na regeling met u bereid waren ons (die zij door U gemagtigd achten) de
gelden ter hand te stellen.
Indien u echter tegenover de kwijting die zij u zullen voorstellen de eisch stelt dat
die gelden u worden ter hand gesteld als den eenigen geregtigden om die te
ontvangen dan vervalt onze tusschenkomst.Het voorstel der Heeren dat mij na lezing uwer correspondentie voorkomt een
billijke maar overigens gewone comptabiliteits afrekening te zijn is volstrekt niet
afhankelijk van onze medewerking - Ik geloof dat hier juist bij u het bezwaar bestond
& ten einde het van onze kant onmiddellijk uit den weg te ruimen is onze commissie
bereid de Erven v L. te verklaren dat zij de gelden niet kan ontvangen & zij zich dus
aan U hebben te wenden - Eenmaal besloten hebbende u de gelden uit te keeren
zijn zij niet geregtigd daarin wegens eene vorm vraag eene verandering te brengenMeld mij svp met een enkel woord of u mijne zienswijze deelt & of u wenscht dat
ik u de documenten toezend dan wel ze voor mogelijke onderhandelingen met de
Erven vL hier behoudU, wien volharding quand même ten levensrigting is geworden, behoef ik gene
banale woorden van moed houden toetevoegen. Het is nu eenmaal zoo dat hoe
hooger men staat hoe feller de stormwind om ons heen giert, maar wie zou dáárom
willen nederdalen?
Met gevoel van Hoogachting noem ik mij
UEDwA C Wertheim

[december 1870
Notitie in Uilenspiegel]
Eind december 1870
Notitie in Uilenspiegel. Humoristisch-satyrisch weekblad, jrg. I, nr. 29, blz. 114
(U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
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Multatuli heeft een nieuwe brochure tegen den vrijen arbeid uitgegeven, waarin hij
alléén den heer Rochussen opvijzelt, maar alle liberalen verguist. Is die arbeid wel
‘vrij’ geweest?
De koloniale wetenschap wordt door deze brochure niet gestijfd. Het Multatuli-fonds
wellicht?

[31 december 1870
Aantekeningen in het Memoriaal]
31 december 1870
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 122. (M.M.)
Handschrift van Mimi.
Dec
31 Dec Wertheim verzoek om stukken terug.
31 Dec Bokma

[31 december 1870
Brief van Multatuli aan Bokma]
31 december 1870
Brief van Multatuli aan T. Bokma, waarin opgenomen eigenhandig afschrift van
een nog te verzenden brief van Multatuli aan A.C. Wertheim. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
De brief aan Wertheim werd in gewijzigde vorm op 2 januari 1871 verzonden; zie
aldaar.
Wiesbaden 31 Decr 1870
Waarde Bokma, Ik antwoordde wél op Uwen brief van 30 November, maar liet
dit antwoord liggen, omdat het al te treurig was. En ook nu zend ik het niet. Het ligt
daar voor me en - dit is zoo, ik zeide daarin wat ik voor waar houde, maar waartoe
dient het! Bovendien gy hebt geen schuld aan myn verdriet.
r

En dat ik uwen brief van 30 Nov. opzocht, en m'n toen geschreven antwoord er
by, was omdat ik na 't schryven van inliggenden - aan Sneek dacht. Die Mult.
Commissie vermoordt me. Zeg dat aan Houwink.
Kunnen de Sneekers my helpen laten zy zich haasten. Waarachtig het is noodig.
Ja, ik wìl wel aan Houwink schryven en aan zyn lieve vrouw, maar ik heb geen
kalmte om genoeg in byzonderheden te treden.
Dat ik die Commissie bedank is God weet het, noodig! Ze legden 't er op toe
omdat zy uit lafhartigheid voor Publiek van de zaak af willen. Zy laten my - verbeelje
het geld van den Havelaar waarom ik
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vraag omdat ik 't noodig heb, ontkennen zy ontvangen te hebben, en de bedoeling
is de v Lenneps te moveren 't my niet te betalen. Ik kan U dat nu niet uitleggen.
Laat de Sneekenaars nu regtstreeks met my doen wat ze kunnen. Maar in
Godsnaam haast, want door die Commissie ben ik aan alle kanten sedert maanden
van alles verstoken. Ook is 't haar schuld dat ik sukkel met 'n uitgever. Ze willen dat
aan zich trekken. Dat kan niet!
Adio
tav
Douwes Dekker
Schillerplatz 4
WEDgeb Heer A.C. Wertheim
Amsterdam.
r

Ter beantwoording Uwer zoo even ontvangen geëerde letteren van 29 dec , waarin
my eenige meeningen en inzigten der zoogenaamde ‘Multatuli-Commissie’ worden
medegedeeld, bevind ik my in de onaangename noodzakelykheid te verklaren dat
ik my met de in die missive vervatte beschouwingen geenszins kan vereenigen.
Indien bedoelde Commissie de goedheid had gehad met my in overleg te treden
over zaken die my betreffen, en ter welker toelichting ik dus eenigermate kon
geoordeeld worden bevoegd te wezen, zoude er velerlei misverstand voorkomen
zyn, waarvan het herstel, ten mynen préjudice hoe langer hoe moeielyker valt.
Ook zonder misvattingen als de thans door my bedoelde, is myn toestand moeielyk
genoeg, en na lang toeven wordt het alzoo myn pligt eindelyk my te waarborgen
tegen het aangroeien der nadeelen van morelen en geldelyken aard, welke my door
de instelling der ‘Multatuli-commissie’ - natuurlyk geheel en al tegen de bedoeling
der leden - worden veroorzaakt.
Het blykt uit Uwen brief dat myne poging om reeds op den 22 december, met
eenige woorden in het Alg. Hand. Bl. te protesteren tegen zekere my betreffende
*
Publicatien UWEDG bekend was, en ik meen te mogen veronderstellen dat UWEDG
tevens - beter dan ik - zal ingelicht zyn over de wyze waarop die poging werd
**
verydeld

*
**

t

Zaanl. C . Kern! & van Gennep!
Door hem onderschept!
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In dat stukje veroorloofde ik my de bescheidene opmerking dat my eene ‘waardige
behandeling’ was toegezegd, en nog heden wensch ik my tot die klagt te bepalen,
al zy het dat de oorzaken daartoe gaande-weg toenamen.
My alzoo voor ditmaal onthoudende van het analyseren Uwer geachte letteren,
mag ik my evenwel - afgemat door zwaren stryd tegen de ellendigste
omstandigheden des levens, ziekelyk en half blind - niet langer blootstellen aan de
gevolgen van ‘welwillendheid’ als die welke ik sedert eenigen tyd op zo treurige
wyze ondervind. Ik ben dus zoo vry onder beleefde dankbetuiging voor de herhaalde
verzekeringen van goede bedoeling, UWEDG in overweging te geven en te
verzoeken, gezamelyk met de andere Heeren der ‘Multatuli-Commissie’ uwe
bemoeienis met myne aangelegenheden wel te willen staken, en daarvan te doen
blyken op eene wyze die UWEDG zoo mogelyk in het geheel niet compromitteert,
en mij - indien het niet te veel gevergd is - iets minder benadeelt, dan in deze
verdrietige zaak herhaaldelyk het geval was.
Ik mag dezen niet sluiten zonder UWEDG mynen welgemeenden dank te betuigen
voor de gunstige opinie omtrent de sterkte van myn karakter. ‘Het is nu eenmaal
zoo - aldus luiden uwe schoone woorden - dat hoe hooger men staat, hoe feller de
storm om ons heen giert, maar wie zou daarom willen nederdalen?’ Juist, nederdalen
mág niet! En hierin ligt dan ook de regtvaardigende aanleiding tot het schryven van
dezen brief.
Ik heb de eer &c
Die brief gaat eerst morgen. Later krygt ge hem waarschynlyk als ingez. stuk in de
courant. Maar publiceer daarover niets voor ge meer weet. Ik heb nu geen tyd om
alles uitteleggen en dan vergist ge U. Ook weet ik niet of ge die VERDEDIGINGEN van
Kern & van Gennep in den Zaanlander 19 & 26 November gelezen hebt?
De zaak is dat ze hun vrede willen maken met ‘Publiek’ en my dwongen tot
opzeggen. Dat doe ik nu eindelyk in dezen brief. Het moest. Intusschen heb ik ten
gevolge hunner bemoeienis geen brood. Dus als de Sneekers indedaad welwillend
zyn, spoed! Adieu.
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[31 december 1870
Brief van Roorda van Eysinga aan Multatuli]
31 december 1870
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Twee dubbele velletjes dun
postpapier, tot onderaan blz. 7 beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 7 staan de laatste twee regels in de linkermarge. Op blz. 8 het adres:
Allemagne Monsieur Monsieur Ed. Douwes Dekker, Schillerplatz, 4. Wiesbaden en
het stempel: St. Joose ten noode (B) 1 Janv. 71. reduvius: roofwants, ongedierte.
Il n'y a qu'un pas enz.: van het verhevene naar het belachelijke is maar éen stap
(fr.)
noot over den vloekzang: nl. in Nog-eens Vrye Arbeid; zie V.W. V, blz. 439; voor
de Vloekzang zelf zie V.W. I, blz. 311.
uwe parabelen: zie de brief van 12 december.
(Impasse du Vallon, 9). Brussel, Oudejaarsavond, 70.
Waarde Multatuli! Gelijk Gij denken kunt, lieten uw brieven van 12 en 22 dezer
een' gemengden indruk bij mij achter: medelijden met U en uw lief gezin, verachting
voor het Nederlandsche volk, blijdschap over Uw vriendschapsblijk. Ge schrijft het
vreeselijke woord neer: ‘ik heb weer honger geleden’ en: ‘mijne vrouw is door gebrek
e

uit den Haag gejaagd naar Italië. Dat is de 4 maal.’ ‘Ik lijd veel.’ ‘En mijn oogen!’
Ach, kon ik iets voor U doen! Ik had u reeds eerder geantwoord, maar moest mijne
ie

brieven en dagblad-corr voor Indië gereed maken en wenschte U te gelijk mijne
stukken in Het Noorden over Kern's onkieschheid en mijn ‘zwijg-systeem’ te zenden.
Maar het eerste heeft men nog niet geplaatst, van het andere ontving ik gisteren
avond nog slechts één ex., dat ik dadelijk fortgeschickt heb naar de Oost.
Zeer zeker had Kern's onkieschheid, zijne onbillijkheid, zijn hooge toon mij
gekwetst, maar ik denk, gelijk ik in het slot van mijn opstel aan zijn adres zeide:
‘Multatuli is en blijve vlinder en ergere zich daarom niet, als insekten van eene lagere
orde het Stof van zijne prachtige vleugels schenden.’ Gij hebt de fout van de meeste
keurnaturen. Gij wilt, dat zij denken en gevoelen gelijk Gij. Wat kan het u, kapel!
schelen, of eene wants, een reduvius u bevuilt en steekt? Dat is hunne natuur.
In dat opstel wees ik ook op zijne tegenstrijdigheid. In de opwekking tot
rechtvaardigheid aan het Nederlandsche Volk roemt hij zelf de
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kortheid van Uwe uitdrukkingen. Hij kent toch het woord van Voltaire: ‘Ik had ditmaal
geen tijd om kort te zijn’ Is denken, voorbereiden dan geen werken?
Tot zijne verontschuldiging voerde ik aan, dat hijzelf nooit onrecht leed en U dus
's

niet volkomen kan waardeeren. Ik verwees hem tot zijn 'mede-comm Stieltjes, die
2 malen zwaar werd verongelijkt en meer dan de meesten weet, wat werken is, en
vergeleek U bij de natuur, die elk oogenblik behoefte voelt aan scheppen. Het
Multatulifonds qualificeerde ik als:
e

1 eene dankbaarheid aan den man, die ons tot inkeer bracht;
e

2 eene poging om het onrecht, u aangedaan door de Regeering, die toegeeft
aan bezwaren, een' Commies van de Rekenkamer waard, zooveel mooglijk goed
te maken;
e

3 eene erkentenis, dat het billijk is de vruchten van Uw groot en edel genie, die
men nog verlangt te plukken, te betalen.
Tweede opstel: Mijn zwijg-systeem en Vrije Arbeid. - Zonder 't te willen,
verongelijktet Gij mij. Sedert mijne verbanning waardeerde ik U daaglijks meer. Gij
kreegt de couranten niet, waarin ik U sinds 6 jaren mijne sympathie toonde: De
e

Opmerker, Het Soerab. Handelsbl., De Locomotief. In de 2 cour. zeide ik o.a.: ‘Een
werk als Max. H. schrijft men niet met een uitstekend hoofd alleen; daartoe is een
groot, warm, edel hart noodig.’
e

t

In de 3 cour. vergeleek ik de behandeling, U aangedaan, met die van Byron 's
s

nagedacht door mevr. B. Stowe en noemde U een groot man. Ik beriep mij zoo
t

dikwijls op U, dat de Soer. Cour U mijn' ‘afgod’ noemde.
De vergelijking met Byron zond ik vóór een jaar aan 't Noorden. Zij schijnt met de
verhuizing zoek te zijn geraakt, gelijk andere stukken. Daarna zond ik ze aan v.
Vloten voor het Deventer Weekbl., die ze lang in portefeuille hield. Ik vreesde
d

opneming met de beperking: ‘buiten verantwoord. van de Redactie’, wilde die niet
voor U en schreef hem daarom: ‘bevalt het stuk U niet, gooi 't dan maar in de mand.’
v. Kesteren nam 't op. Zijn courant is thans bij eene nicht, Mevr. van der Does, geb.
Scheltema, uitstekend naar hoofd en hart, die U lief heeft en vereert. Later krijgt gij
ze.
Ook zou ik Uwe zaak meer bepleiten, als niet mijn lof U nadeel deed. De
Hollanders verafschuwen mij. Daarop ben ik trotsch.
Ook moet ik mijne aandoeningen sparen. Elke opwinding baart mij
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onuitstaanbare pijnen. Te onmatig geweest in heiligen toorn. Mijne verontwaardiging
is uitgeput. Mijn geest is impotent.
Zoo ik ooit omtrent vrijen arbeid bekeerd word, zal het zijn door U. Is er niet eene
leemte in Uw betoog, dat zwijgt over Br. Indië, waar geen kultuurstelsel bestaat.
Bewijst niet het vruchtelooze der 40jarige aanbeveling dat het stelsel zelf niet deugt?
Zou de zeevaarder, in plaats van de passagiers aan boord te laten bij de landing,
niet beter doen door de humaansten en voorzichtigsten mede te nemen? Eén feit.
Ik heb partic. nijverheid gedreven tot voordeel van mijn' lastgever, voldoening van
de inl. hoofden, zegen van den kleinen man. Gij spreekt van de vlag. Niet alleen sta
ik in geestvermogens verre beneden u, maar ook in hart. ‘Helden en martelaars zijn
zeldzaam.’ Gij hebt de martelaarskroon gezocht, ik niet. Nooit dacht ik, dat mijn art.
over Nieuwenh. geïncrimineerd zou worden. Toen 't lot mij martelaar maakte, heb
ik mijne rol aanvaard zonder iets te verloochenen. Maar sedert ben ik getrouwd. De
mijnen gaan boven de vlag. Ik wil mij niet beter aan U voordoen dan ik ben. Ook
acht ik Uw martelaarschap voor de zaak voldoende. Het mijne zou ze niet
bevorderen. Il n'y a qu'un pas du sublime au ridicule. Gunsten vraag ik niet, maar
op mijn recht (pensioen) mag ik aandringen. Tegen honger lijden ben ik niet bestand,
mijne vrouw evenmin. Zij bracht f1000, - rente ten huwelijk. Lang zal ik niet meer
kunnen werken. Ik heb na 3 jaren huwelijk reeds 2 kinderen. Gij zult mij dus vergeven,
zoo ik op pensioen blijf staan. In nederiger sfeer dan de Uwe kan ik voor de Javanen
nuttig zijn door te pleiten voor den aanleg van vloeiings-kanalen, goedkoope spoorw.,
gelijk ik sedert 6 jaren deed. Ach! kon ik U eens spreken! Het zoude zeker grooter
zijn pensioen te weigeren, maar ik erken, dat ik tot die grootheid moeilijk stijgen kan.
Het zou mij misschien gaan als Icarus. Zou dat de zaak niet veel kwaad doen? Uwe
roeping is verhevener dan de mijne. Ieder volge de zijne. Gij Jezus, ik minder dan
Petrus. Ik heb U in het antwoord ook dank gezegd voor de onsterfelijkheid, die uwe
noot over den vloekzang mij geschonken heeft.Gij hadt ongelijk met een' brief te verscheuren. Op U zou ik niet licht boos worden.
Uwe verscheurde stukken zijn zeker belangwekkender dan 99/100 van de niet
verscheurde brieven der rest.
Ook deedt Ge verkeerd met te wachten op een postzegel, tenzij de wet U daartoe
verplichtte.
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r

l

Ik heb Stieltjes verzocht te bewerken, dat ik met den nieuwen G G , verbonden aan
r

zijn kabinet, als ingen naar Indië terug keere. Het is het eenige middel om, geholpen
door den spaarzamen zin van mijne vrouw, mijne vele schulden te betalen. Tevens
kan ik dan misschien nog iets goeds doen voor de Javanen.
Ik zou u zoo gaarne eens spreken, want ik lees zoo veel van U. Ik begrijp nog
niet, hoe Ge voor Nap. III partij kunt trekken. Miskent Ge ook Thor niet? De goden
mogen mij bewaren voor doctrinarisme, maar hij is de minst kleine onzer bekende
staatsmannen. Gij toch zoudt in gewone tijden evenmin voor minister deugen als
een Dante of Shakspeare. De omwenteling is Uw gebied. En als karakter staat Th.
hoog boven v.d. Putte, - als man van kennis oneindig hooger. - Wie zou de schrijver
van Felix Batel zijn? Ik geloof Maurits van Lee. Vooreerst ontbreekt aan de taal de
Fransche ‘harteklop’. Ook vertelde hij mij vóór de verschijning, dat er een roman
over de Oost zou uitkomen, waarbij Max H. niets was, en eene vertaling tevens.
Toen de kritiek het prul veroordeeld had, liet ook hij er zich ongunstig over uit tegen
mij. Zou men zoo veranderen omtrent iemand, dien men kent? Hij scheen vergeten
te hebben, wat hij mij gezegd had. Oorspronkelijke tekst en vertaling werden
uitgegeven bij zijne uitgevers Muquardt en Belinfante; de laatste (? ook de eerste)
is een Jood, gelijk hij. Eindelijk, kort daarna schreef Jules Babut in de Revue de
Belgique: ‘Trois points noirs de l'industrie’ en van Lee is dilettant in
r

nijverheids-beschouwingen, als mede-red. van den Moniteur des Intérêts belges.
- De bewijzen zijn zwak, ik erken het.
Sedert 1 Nov. bracht het Noorden mij weder op voet van vrede; de bron vloeide
dus minder mild en zal, vrees ik, spoedig opgedroogd zijn. Het vraagt aan de
Hollanders, die wat over hebben voor zijne meeningen, 125/m.!!
Uwe ‘divagaties’ kwamen mij niet onder de oogen. Ge weet, de Belgen zijn een
onbeschaafd volk, dat slechts eene couranten-literatuur heeft. Eene flinke leesclub
is hier niet. En de Vlamingen hebben geen geld over voor hunne zaak.
Ik moet erkennen, dat ik de ‘MillioenenStudiën’ aanzag als een bewijs der uitputting
van Uwen geest, tot dat de ‘Idéen’ en ‘Vrije Arbeid’ mij weder in verrukking brachten.
Reeds in Aug. 65 zeidet Ge mij:
‘Uw vonnis had aldus moeten luiden:
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“Ik, Sloet v.d.B., door het Ned. volk aan gesteld tot dieven-mandoer over N.I., verban
R. v E., omdat hij zich durft verzetten tegen de uitvoering van mijn mandaat.”’
Ook dit heb ik in Het N. herinnerd.
Ik herlees daar Uwe parabelen, deels te vleiend, deels onverdiend. Uit mijn
openbaar antwoord zult Ge zien, dat ik mij altijd op U beriep, ondanks herhaalde
waarschuwingen, die ik versmaadde. Gij begrijpt, dat ik over die lamme
waarschuwingen niet sprak, maar U mag ik het wel zeggen. Ik heb dus niet uitsluitend
mijn belang op het oog gehad. Voor Westersche invloeden ben ik vrij onvatbaar. v.
Kesteren noemde mij dan ook een vreemdeling in Nederland.
Ik beklaag u innig, - noem mij niet ‘vervelend’ -, dat gij van de uwen gescheiden
zijt. Moge het Multatulifonds u spoedig hereenigen! Als ik getroffen werd, gelijk Gij,
zou ik liever dood zijn. Ik vind bijna al mijn geluk in huis. O, als gij mijn dochtertje
kendet! Ik walg van ‘Publiek’. Geloof niet, dat ik uit verkiezing weder naar een
Staatsambt, zulk eene valsche stelling, streef. Volgde ik slechts mijne neiging, ik
bleef liever in de stille steeg, die ik bewoon. - Moge 1871 het jaar van uwe
overwinning zijn!
Schrijf mij spoedig. Gij ziet, ik ben openhartig met U. Ik leg u mijne zwakheid,
mijne kleinheid bloot. Waarom ook ze te verbergen? Gij zoudt ze toch doorgronden.
Zijt van mijne vrouw en moeder hartelijk gegroet. Met een' handdruk
Uw vriend
Roorda.
Wie bezorgde U toch den Vloekzang? Kent Gij: ‘De laatste dag der Hollanders op
Java’ in proza? Zoo niet, dan zal ik u 't ding opzoeken. In Engeland werden v. Helden
en Waltman in éénen dag schatrijk. - Waarom schrijft Ge geen causeries meer in
de Locomotief? Welke Holl. bladen kunt Ge in Wiesbaden te lezen krijgen? Vaarwel,
held!
Als ik Uw Hollandsch lees en het Fransch van een Sainte-Beuve of Arthur de
Boissieu, schaam ik mij, dat ik de pen voer. O, dat brood! Eenige uren vóórdat de
Kamer (1 Juni jl.) eene Stem in mijne zaak uitbracht, kon zij deze mijne woorden in
de Sneeker Courant lezen: ‘men zal mij geen recht doen, alvorens met de eerlooze
kolon. staatk. te hebben gebroken.’ Strijden is meestal vallen en opstaan.
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Het jaar 1871

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

303
De publikatie van Nog-eens Vrye Arbeid was niet enkel een noodsprong geweest
om op korte termijn aan enig geld te komen, het was ook en zelfs in dubbel opzicht
een stap terug. Het betekende voor Multatuli immers het opnieuw-beleven van al
de plannen, verwachtingen, beloftes en illusies uit de winter 1867-68, toen de
wensdroom van eerherstel, politieke macht en voldoende geld ogenschijnlijk binnen
handbereik was geweest. Maar alles had een ándere keer genomen, en het
burgerlijke Nederland sukkelde geduldig voort, zich druk makende over
onbenulligheden als waren er geen aardverschuivingen waar heel West-Europa
door werd geschokt.
Maar het betekende ook, dat Multatuli zich opnieuw partij stelde in de koloniale
kwestie en zodoende het middelpunt werd van venijnige kritiek en polemiek, terwijl
hij toch het besluit had genomen voortaan van en voor zijn schrijverschap te bestaan.
Ook dát scheen dus een illusie te zijn geweest: wat hád hij aan de rijkdom van zijn
inspiratie, aan de beloftes van Fancy, wanneer na Het Noorden, na Nederland, nu
ook Van Helden als uitgever het liet afweten, financieel en feitelijk: want het bedongen
honorarium werd niet op tijd uitbetaald en de reeds gedrukte vellen zelfs niet
gedistribueerd. Het geld voor Nog-eens Vrye Arbeid was nauwelijks méer geweest
dan een druppel op een gloeiende plaat. Er moest dus onmiddellijk worden gezorgd
voor verdere mogelijkheden.
Intussen had Multatuli een nieuw werk opgezet, terzijde van de bij Van Helden
haperende derde bundel Ideën: een essay dat zou handelen over specialiteiten, en
geschikt zijn voor plaatsing in een nieuw tijdschrijft, Onze Eeuw, waar men zijn
medewerking had gevraagd. Maar de allereerste contacten met de redacteur waren
zo weinig bevredigend, dat Multatuli uit vrees voor herhaling van wat hem bij
Nederland was overkomen de reeds ingestuurde kopij terug vroeg. Door bemiddeling
van Plet had hij tezelfdertijd gedaan gekregen dat Waltman nu ook de Duizend en
eenige hoofdstukken over Specialiteiten
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uitgaf; en Plet zou garant zijn voor de honorering, zoals tevoren bij Nog-eens Vrye
Arbeid. Het lijkt alleszins waarschijnlijk dat deze hiertoe in staat was dank zij gelden
bijeengebracht door het delftse subcomité van de landelijke Multatuli-Commissie;
maar volstrekte zekerheid is er niet.
Na een eerste begin in december 1870 schreef Multatuli zijn briljante essay in de
maanden januari-mei 1871: een haast bovenmenselijke prestatie onder fysiek en
psychisch vrijwel onmenselijke omstandigheden. Want al had hij op 2 januari
onomwonden te kennen gegeven dat hij niet akkoord kon gaan met het optreden
van de Multatuli-Commissie, toch duurde het nog enige zenuwslopende weken vóor
er tenslotte duidelijkheid kwam; weken waarin zijn ontgoocheling aanscherpte tot
verbittering en zijn argwaan tot agressiviteit. Hij zag overal intriges en boos opzet,
en was er wanhopig van overtuigd dat daardoor ook de duizend gulden opbrengst
van het geveilde auteursrecht hem zou ontgaan. Het is ronduit een raadsel waarom
men hem dienaangaande maandenlang in het ongewisse heeft gelaten, terwijl hij
in de letterlijkste zin honger leed. Zijn brieven aan de radicale koloniale publicist
Sicco Roorda van Eysinga en vooral die aan Huisman, de voorzitter van De Dageraad
en wellicht de enige die ook wist wat hongerlijden betekent, laten geen enkele ruimte
voor misverstand.
Men kan niet veronderstellen dat er in de kring van Multatuli's lezende kennissen
en onbekende lezers, vroeger en later, iemand is geweest die zelf echt honger heeft
geleden, dag na dag, week na week. Afgezien van de overlevenden uit de
concentratiekampen, zijn alleen de Hollanders in de beruchte winter 1944-45
gedoemd geweest aan den lijve te ervaren wat honger is; maar zelfs bij hen is de
herinnering daaraan niet meer identiek met de ervaring. Wie geen brood heeft, denkt
ánders, voelt ánders, oordeelt ánders, wenst ánders, leeft in een andere
werkelijkheid. Het sociale verschil tussen bezitters en niet-bezitters, hoe groot ook,
is gradueel, de grens tussen brood en honger echter is absoluut, altijd en overal.
De brieven aan Van Helden uit april en mei 1871 zijn noodkreten vanuit een ándere
werkelijkheid, en alleen als zodanig verklaarbaar - ik zeg niet: begrijpelijk. Waar
brood is, zal men honger nooit kunnen begrijpen.
In deze omstandigheden moet het Multatuli dubbel pijnlijk hebben
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getroffen, dat er geheel buiten hem om herdrukken verschenen van de eerste
bundels Ideën en van de Max Havelaar. Er waren dus twee amsterdamse uitgevers,
Funke en Schadd, die kans zagen geld te verdienen aan zijn werk, terwijl hijzelf
zelfs geen geld had om zijn brieven te frankeren. Maar het ergste was dat hem de
kans was onthouden zijn werk in druk te zien zoals hij dat nu verantwoord zou
vinden: beter geformuleerd, kritischer doordacht, aangevuld met nieuwe argumenten
en actuele ervaringen. En vooral: zónder die vervloekte puntjes waarmee Van
Lennep zijn Max Havelaar had verminkt. De polemische voetnoot die hij in de
Specialiteiten opnam, is onweerlegbaar, al zal niet iedere uitgever, toen of thans,
dat toegeven: het auteursrecht is nu eenmaal een verhandelbaar goed. In dit verband
is het van bijzonder belang dat er in de overeenkomst die Multatuli via Van
Plettenberg op 23 mei 1871 met Waltman sloot, enkele ongebruikelijke bepalingen
staan die hem tegen een dergelijke ervaring voortaan zouden beschermen.
Of de heer Schadd op die voetnoot heeft gereageerd, en hoe, is niet bekend; van
Funke weten wij het wel. Hij had de rechten op de eerste twee bundels Ideën van
d'Ablaing van Giessenburg gekocht en later ook die van de derde bundel waarvan
de uitgave halverwege was blijven steken toen Van Helden failliet ging. Funke had
zich juridisch en zakelijk niets te verwijten, maar was veel te humaan als mens en
veel te intelligent als zakenman om niet in te zien van hoe veel belang een
vriendschappelijke verstandhouding tussen auteur en uitgever voor iedere transactie
zou zijn. De brief die hij op 24 juli 1871 schreef, is even welwillend als zakelijk, even
waardig als doordacht. Hij kende Multatuli alleen uit zijn werk en uit de pers, en
voorts van horen zeggen: dat zal dan via d'Ablaing wel ánders zijn geweest dan via
Van Helden. Hij kon dus onmogelijk weten hoe Multatuli op zijn brief zou reageren,
en wel allerminst onder welke bijzondere omstandigheden die brief Wiesbaden zou
bereiken. Er is immers iets onvoorstelbaars in het feit dat Funkes brief precies moet
zijn aangekomen op de dag dat Multatuli de ruim duizend gulden van de erven-Van
Lennep heeft geïnd. Dat die datum, 25 juli 1871, een keerpunt heeft betekend in
Multatuli's bestaan, is kennis achteraf, en het is dus allerminst zeker dat Multatuli
en Mimi zich daarvan direkt bewust zijn geweest. Het heeft drie weken geduurd eer
Multatuli Funke antwoordde, en uit die drie weken is geen enkele brief of aantekening
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bewaard gebleven. Wat er in hem mag zijn omgegaan, is voorgoed een geheim.
En niet het enige. Hoe het geld is besteed, welk deel naar Italië is gestuurd, welke
nijpende schulden er zijn betaald, welke bezittingen gelost, welke voorzieningen
getroffen, welke benodigdheden aangeschaft, hoeveel sigaren gekocht, hoe vaak
er een feestje is aangericht, een uitstapje gemaakt of misschien zelfs een gokje
gewaagd - het zijn even zovele open vragen. Het enige wat wij bezitten is Multatuli's
brief van 16 augustus: een dokument van de eerste orde zoals de hele nederlandse
literatuur van de negentiende eeuw er geen tweede kan aanwijzen. Er is in deze
brief geen spoor van overspanning, onevenwichtigheid of neurose, integendeel, het
is éen getuigenis van gezond inzicht in de verhoudingen, van geestelijke
onafhankelijkheid en artistiek normbesef: een zelfportret van de volgroeide schrijver
dat niet behoeft onder te doen voor het beroemde veel jongere zelfportret uit de
Max Havelaar.
Door dit even openhartige als onwrikbare program, dat door Funke
onvoorwaardelijk werd aanvaard, lag de onderlinge verhouding voorgoed als in een
grondwet vast. De gehele verdere correspondentie - en niet enkel in het najaar van
1871 - speelt zich af binnen dit kader, zonder dat uiteenlopende belangen tot
conflicten, zonder dat meningsverschillen tot misverstanden hebben geleid. Wie
Multatuli's briefwisseling na deze beslissende brief vergelijkt met die van de maanden
daarvóor, kan niet ontkomen aan de indruk dat er een reddend wonder moet zijn
gebeurd.
Die indruk is juist, en behoeft niet om terminologische redenen te worden herzien.
Maar men moet er niet aan denken hoe geheel ánders Multatuli's leven zou zijn
gelopen, indien dit contact met Funke anderhalf jaar eerder tot stand was gekomen
en hoeveel ellende hem, Tine en de kinderen zou zijn bespaard.G.S.
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Brieven en dokumenten
[1 januari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
1 januari 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 122. (M.M.)
Handschrift van Mimi, behalve de eerste twee nummers d.d. 6 Jan.
1 Jan. v. Helden stand rekening.
2 Jan. Redactie ‘onze eeuw.’
2 Jan. Wertheim verz. bemoeiingen staken.
2 Jan. Redactie ‘Onze eeuw.’
3 Jan kopy ‘onze eeuw
4 Jan Roorda.
5 Jan Plett. 100 f terug
5 Jan Tiedeman, uitgebreidheid Specialiteiten.
6 Jan Lange brief Plettenberg
6 Jan A.C. Wertheim. Ik ben zoo vry UWEdG andermaal te verzoeken om
terugzending der stukken die ik de eer had UWEdG aantebieden by myne
o

o.

missive 25 Dec A P
6 Jan Huisman. Linde (?) Espen bladen.
8 Jan Huisman, Rotterdammer

[1 januari 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
*1 januari 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Memoriaal, blz. 11-13. (M.M.) Handschrift
van Mimi.
Wiesbaden 1 Jan. 1871
n

r

van Helden, Den 29 . Dec . ontving ik uwen brief met f10, waarin gy als gewoonlyk
belooft my ‘heden’ te zullen schryven, en waarop - ook als gewoonlyk - niets gevolgd
is.
r

Ik wachtte al weder antwoord op myne brieven van 24 en 25 Dec. Het uitblyven
daarvan is my om velerlei reden onaangenaam, de gevolgen zyn my zeer nadeelig
- maar enfin! Dit alles is nu sedert Augustus en ook in vroegere jaren zoo vaak het
geval geweest. Ik moet my in 't gebeurde schikken.
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Om niet weer te riskeeren dat gy niet antwoordt, zal ik u niet meer schryven. Dit
middel is zeer eenvoudig, en ik had het vroeger moeten toepassen. Dit had my veel
ergernis en schade bespaard.
Ik mág my niet langer blootstellen aan de noodlottige gevolgen die uwe handelwyze
voor my heeft. Herhaaldelyk vraagde ik u op welke wyze gy meent me daarvoor
schadeloos te stellen? Maar - natuurlyk! - gy hebt daarop niet geantwoord.
Behalve dat eeuwige niet-antwoorden, ook in zaken die niet regtstreeks met geld
in verband staan - hoezeer al die vertragingen my wel ter dege in 't geldelyk schaden!
- hebben wy te zamen de Ideen in de wereld te zenden.
En om 't myne daartoe bytedragen moet ik kunnen leven niet alleen, maar kunnen
leven met iets minder ergernis dan gy my veroorzaakt. Gy betaalt my wat ik in zeer
pynlyke omstandigheden lever, maar gy betaalt me niet wat ik ten-gevolge dier
omstandigheden, niet leverde. Dat is oneindig meer!
Door uwe schuld leed ik honger. Myn gestel is ondermynd. Ik ben half blind. Ik
verzuimde veel. Geestelyk en lichamelyk, ja ook en vooral: maatschappelyk. ben
ik zoo verzwakt en gedaald, dat allerlei vuil volk (Kern en consorten!) my tot 'n
voetveeg gebruikt of gebruiken wil.Ook daarom moet ik, ten opzigte van het deel dat gy daartoe bydroegt, my
schikken, voor zoover het verleden aangaat. Redrès van 't gebeurde gaat uwe
krachten te boven. En gy maakt er u dan ook maar 't makkelykst af, door u te houden
alsof gy niet weet wat er geschied is. (Ten deele weet ge dat dan ook werkelyk niet!
Myne kinderen heb ik door uwe schuld voor altyd verloren.Maar al wist gy dát niet, gy wist toch genoeg, dunkt my, om eenig besef te hebben
van wat gy my gedaan hebt. Ge wist toch dat ge my, die geregeld betaald wordende
voor myn arbeid ryk ben, tot een soort van bedelaar hebt gemaakt. Gy wist dat ik
hemden verkocht voor brood. Myn schuld is dat ik te lang poogde eenig gevoel
daarvan in U optewekken. Er is hier geen kwestie van uwe financieele gêne. Dat
zoude byzaak geweest zyn, en by tydige opregtheid van uwen kant, zoude ik
middelen geweten hebben om U en my zelf te helpen. Maar dit alles is voorby. Ik
moet my in 't gebeurde schikken.
Voor 't vervolg echter wil ik my waarborgen. Dit is myn pligt, en gy moogt me dit
niet kwalyk nemen. Want al beantwoorddet gy
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myne tallooze brieven niet of zelden - meestal met de verzekering dat gy ‘heden of
morgen’ antwoorden zoudt - ge hebt die toch gelezen! Ge weet dus hoe lang ik
machteloos poogde en kunt my niet beschuldigen van hardheid of overyling. Ik wil
en moet werken en daartoe is voor alles noodig dat ik aanleiding tot verlammende
ergernis uit den weg ruim. Men houdt U voor uitgever der Ideen, welnu 't is juist
andersom. Gy zyt oorzaak dat myne meeste Ideen niet worden uitgegeven; dat mag
niet langer.Ik wil nu spykers met koppen slaan, Ziehier onze rekening-courant.
debet
Aan kopie à f40 p. vel op divers datums gezonden.
drie bedryven ‘Vorstenschool’
verh . ‘Beschaving’ in uwen brief 24 Juni getaxeerd 4½ vel.
Nu - om rond te zyn - onder nadere rectificatie 4 vel

f 160.-

Zestien vel Ideën

640.-

g

Saldo U komende (te verhoogen met kleine ten mynen behoeve 115.gedane uitgaven waarvan het bedrag my onbekend is, doch die
ik gaarne valideer, als ook met de teveel genoten present
exemplaren, al zyn die dan ook verstrekt in het belang der zaak,
ik wil die gaarne betalen
_____

f 915.t

Cred.
Saldo oude rekening volgens uwe opgave f400 à f500, door my
aangenomen voor

f 500.-

Pr uwe remises Mei 30

f 40.-

Juni 6

f 40.-

Juni 25

f 50.-

Juni 28

f 30.-

Juli 2

f 60.-

Juli 12

f 20.

Juli 25

f 25.-

s

f 20.-

Aug 19

s

f 20.-

Sept. 8

f 25.-

Sept. 13

f 20.-

Sept. 24

f 45.-

Dec 20

r

f 10.-

r

f 10.-

Aug 5

Dec 28
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Ge hebt alzoo - behalve die kleine onkosten waarvan ik om accoord te gaan, opgave
verzoek - honderd vyftien Gulden van my te goed. Ik wil niets liever dan die schuld
met den meesten spoed aanzuiveren, en dit ware sedert lang in uw en myn belang
geschied indien ik met wat kalmte had kunnen doorwerken. Dan namelyk ware die
som - ja al ware ze tienmaal grooter - eene kleinigheid.
Ik stel U nu voor daarvoor kopie myner Ideën aantenemen à f40 per vel, met
inhouding van de helft dier som tot de volle aanzuivering dier f115 toe. Op die wyze
e

is deze zaak na afwerking door my en ontvangst door U van het 22 vel, gelikwideerd.
Deze regeling nu, is geheel volgens het oude accoord, en ik zoude U dit niet als
iets nieuws voorstellen, indien ik niet - in verband met uw zwygen, uit- en
teleur-stellen - genoodzaakt was U voorteslaan my velsgewys die te betalen helft
van het honorarium te doen geworden, in welk geval ik my verbind U of per
ommegaande post of na verloop van slechts één dag, de kopie van 't betaalde vel
te doen geworden. Na alles beproefd te hebben om U tot eene geregelde
behandeling van zaken te nopen, is dit voorstel het eenige dat my overblyft. Ik hoop
dan niet - gelyk het geval was - soms maanden op proef of afgedrukte vellen te
zitten wachten, waardoor het voortwerken my onmogelyk werd gemaakt.
De onbillykheid dat onze rekening courant na alles wat er geschied is, nog altyd
sluit met een saldo in myn nadeel, is een van de vele onregtvaardigheden die ik
slikken moet.
Maar juist omdat my dit drukt wil ik daaraan een eind maken. Ik wil niet langer
gecenseerd worden f1000 schuldig te zyn aan iemand die my voor duizenden
benadeelde. (het my aankomend ½ aandeel in Havelaar heb ik door uwe schuld
verloren. Het is naar de maan! Maar dat is een nietigheid!)
Ge kunt nu overigens verzekerd zyn dat ik u nooit weder iets vragen of opdragen
zal, geen inlichting, geen berigt, geen mededeeling - niets! 't Is voor myn werk wel
nadeelig, maar... ik moet het slikken. Het WACHTEN op Uwe mededeelingen kost my
te duur. Heden verzend ik vel 16 gecorrigeerd - voor 't eerst liet ik het - moedeloos!
- één dag liggen. Maar dat zal niet weer gebeuren. Ik kan niet slapen als er iets op
my wacht! Adieu
(was get.) Douwes Dekker.
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[2 januari 1871
Brief van Multatuli aan redactie van Onze Eeuw]
*2 januari 1871
Brief van Multatuli aan de redactie van Onze Eeuw. Afschrift van Mimi in het
Memoriaal, blz. 122. (M.M.)
2 January '71
Redactie ‘Onze eeuw.’
Morgen een half vel, overmorgen half vel kopy. Conditien: terstond honorarium.
Voor verder werk nader overeenkomen.

[2 januari 1871
Brief van Multatuli aan Wertheim]
*2 januari 1871
Brief van Multatuli aan A.C. Wertheim. Afschrift van Mimi. (M.M.)
De tekst van deze brief was ook reeds opgenomen in Multatuli's brief aan T.
Bokma d.d. 31 december 1870. Uit de talrijke verschillen tussen dat eigenhandige
afschrift en het navolgende van Mimi blijkt duidelijk, dat Multatuli in de tussenliggende
dagen het eerste gedeelte van zijn brief nog aanzienlijk heeft uitgebreid en
verscherpt.
o

o

A P : anno passato: verleden jaar (lat.)
ten mynen prejudice: tot mijn nadeel.
WelEdgeb Heer
A. C Wertheim
Amsterdam.
Wiesbaden 2 Januari 1871.
WelEdelgeboren Heer!
r

n

o

Ter zeer gedeeltelyke beantwoording uwer geëerde letteren van 29 Dec A P ,
waarin my eenige inzigten der dusgenaamde ‘Multatuli-commissie’ worden
medegedeeld, bevind ik my in de onaangename noodzakelykheid te verklaren dat
ik my met de daarin vervatte beschouwingen niet kan vereenigen
Die beschouwingen komen my voor, nogal in stryd te zyn met den letter en den
geest der door UWEdgeb en de andere heeren geteekende Oproeping, waarin de
grondslag uwer welwillende bemoeienis ten mynen aanzien word vastgesteld, en
waarop ik alzoo de vryheid neem my, ter vergelyking, te beroepen.
Al ware het echter, dat de welwillende commissie, waarvan UWEdgeb. een geacht
lid is, deze myne zienswyze niet deelde - ook in de helderste zaak is verschil van
opvatting mogelyk - dan moet ik toch kunnen beoordeelen, in hoever de inhoud
uwer zeer geëerde missive overeenstemt met het standpunt waarop ik gewoon en
geregtigd
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ben my te bewegen en ter kwalificeering waarvan ik naar myne handelingen, streven
en werken meen te mogen verwyzen.
Dat dit standpunt in geenen deele verandert door de byzonderheid dat ik, ten
gevolge van zekere invloeden, nu en dan gebrek lyd, behoef ik immers den
fyngevoelenden leden van de Multatuli-commissie niet te herinneren.
Wanneer die commissie de goedheid had gehad, met my in overleg te treden
over zaken die my betreffen, en ter welker toelichting ik dus kon geoordeeld worden
eenigermate bevoegd te wezen, zoude er velerlei misverstand voorkomen zyn,
waarvan - ten mynen prejudice - het herstel hoe langer hoe moeilyker wordt.
Reeds zonder de bittere gevolgen van misvattingen als de thans door my bedoelde,
is myn toestand moeilyk genoeg, en na lang toeven wordt het alzoo myn pligt,
eindelyk my te waarborgen tegen het aangroeien der nadeelen van morelen
maatschappelyk en geldelyken aard, welke my door de instelling der
‘Multatuli-commissie’ - natuurlyk geheel en al tegen de bedoeling der Leden - worden
veroorzaakt.
r

Het blykt uit uwen brief dat myne poging om reeds op den 22 Dec. J.L. met eenige
woorden in het Alg. H. Bl te protesteren tegen zekere my betreffende publicatien,
UWEdg. bekend was, en ik meen te mogen veronderstellen dat UWEdgeb. tevens
- beter dan ik waarschynlyk - zal ingelicht zyn voor de wyze waarop die poging werd
verydeld.
In dat stukje veroorloofde ik my - gelyk UWEdgeb. almede bekend is, want hoewel
niet gepubliceerd, blykt het door UWEdgeb. gelezen te zyn - de bescheiden
opmerking, dat my eene ‘waardige behandeling’ was toegezegd, en nog heden
wensch ik my tot die klagt te bepalen, al zy het dat de oorzaken die daartoe
aanleiding geven, gaande weg toenamen.
My alzoo voor ditmaal onthoudende van het analyseren uwer geachte letteren,
mag ik my evenwel - afgemat door zwaren stryd tegen de ellendigste
omstandigheden des levens, ziekelyk en half-blind - niet langer blootstellen aan de
gevolgen eener welwillendheid, als die welke ik sedert eenigen tyd op zoo treurige
wyze ondervond.
Ik ben dus zoo vry, onder beleefde dankbetuiging voor de zoo vaak herhaalde
verzekeringen van goede bedoeling, UWEdgeb. in over-
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weging te geven en te verzoeken, gezamenlyk met de andere Heeren der
Multatuli-commissie, eene bemoeienis met myne aangelegenheden wel te willen
staken, en daarvan te doen blyken op eene wyze die UWEdgeb. zoo mogelyk in 't
geheel niet compromitteert, en my - indien dit niet te veel gevergd is - iets minder
benadeelt, dan in deze verdrietige zaak herhaaldelyk het geval was.
Ik mag dezen niet sluiten, zonder UWEdgeb. mynen welgemeenden dank te
betuigen voor de gunstige opinie omtrent de sterkte van myn karakter. ‘Het is nu
eenmaal zoo - aldus luiden uwe schoone woorden - dat hoe hooger men staat hoe
feller de storm over ons heen giert. Maar wie zou daarom willen nederdalen?’
Juist! Nederdalen mág niet! En hierin ligt dan ook de regtvaardigende aanleiding
tot het schryven van dezen brief.
Ik heb de eer met de meeste hoogachting te zyn
UwelEdgeboren dienstwillige Dienaar
(was get.) Douwes Dekker

[2 januari 1871
Ingezonden Stuk van Oud-Officier]
2 januari 1871
Ingezonden Stuk van een Oud-Officier van het O.-I. leger in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, nr. 2 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
bladzijde 28: dit betreft de eerste druk; zie V.W. V, blz. 468-469.
Mijnheer de Redacteur!
Op bladzijde 28 van Multatuli's ‘Nog eens: Vrije arbeid in Nederlandsch-Indië’
leest men in eene noot: ‘En - als scherpe tegenstelling - de zeer liberale voorstander
van vrijen arbeid Duymaer van Twist voerde de afgeschafte wijze van werving voor
het leger weder in. Onderofficieren worden van geld voorzien, om in de dorpen den
onnoozelen inlander tot spelen te verleiden. Zoodra deze meer verloor dan hij betalen
kon, werd hem geld geleend om door te spelen, en het geleende als handgeld
beschouwd. Men knipte zijne haren af en hij was soldaat. Voor den 10en keer noodig
ik den heer V.T. uit mij tegen te spreken.
Het is mogelijk dat hij, lastgevende de oude wijze van werving weder oogluikend
toe te laten - ik weigerde die vuiligheid in mijne afdeeling toe te laten - niet wist hoe
de zaak zich toedroeg. Maar zijne raadgevers wisten het wel, en een hunner, de
Waal, is tegenwoordig liberaal minister.’
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Toen ik deze woorden las, was ik verbaasd den Gouverneur Generaal Duymaer
van Twist beschuldigd te zien van een misbruik te hebben ingevoerd, dat hij in
tegendeel heeft afgeschaft.
De heer D.v.T. zal vermoedelijk niet voldoen aan de oproeping van Multatuli, om
zijne bewering tegen te spreken maar ik zal het doen door de eenvoudige vermelding
van de bevelen door den heer D.v.T. ter zake gegeven, waaruit elk onpartijdige zelf
eene conclusie kan nemen, en zien hoe de waarheidsliefde van MULTATULI is.
o

Kabinet N . 61
Buitenzorg, den 9den April 1852.
Kort na de aanvaarding van het bestuur vernam ik, dat de werving van inlandsche
soldaten voor het Indisch leger gemeenlijk plaats had door middel van kunstgrepen,
welke den toets der zedelijkheid niet kunnen doorstaan, en zelfs van zoogenaamde
speelhuizen, waar de openbare verordeningen op de dobbelspelen overtreden
worden.
Zulks gaf aanleiding tot eene briefwisseling, welke geëindigd is met het besluit
o

van heden, n . 15, waarvan Uw Ed. Gestr. extract ontvangt. Het stelsel van
kunstgrepen bij de werving is daarbij bepaaldelijk afgeschaft, en een gedeelte der
werving aan de hoofden van gewestelijk bestuur opgedragen.
Onder aanteekening, dat een krachtig leger in Indië niet denkbaar is zonder goede
inlandsche soldaten, en dat alzoo de onderwerpelijke zaak ten onrechte beschouwd
zou worden als uitsluitend militair, heb ik de eer Uw Ed. Gestr. nadrukkelijk uit te
noodigen, om tot bereiking van het oogmerk, waarheen het besluit streeft, naar best
vermogen mede te werken.
De Gouv.-Gen. van Ned-Indië.
(w.g.) DUYMAER VAN TWIST.
o

N . 15
bijlagen twee
Gelezen de missives van het militair departement van 27 December en 15 Maart
o

jl. n . 1 en 2;
Is goedgevonden en verstaan:
Eerstelijk. Ten aanzien van de werving van inlandsche soldaten voor het Indische
leger, het volgende vast te stellen:
o

1 . Geene andere personen worden tot een engagement toegelaten, dan
vrijwilligers, die wegens goed gedrag bekend staan en de vereischte lichamelijke
eigenschappen bezitten:
o

2 . Kunstgrepen, welke ook, om den inlander tot een engagement te brengen,
zijn verboden.
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o

3 . De voorwaarden, onder welke een engagement wordt aangegaan, worden
behoorlijk aan de bevolking bekend gemaakt.
o

4 . Op plaatsen, waar garnizoen ligt, geschiedt de werving door middel van
geschikte inlandsche onderofficieren, wier schriftelijke vergunningen worden verleend,
om zich buiten den militairen rayon te begeven.
o

5 . Elders zijn de hoofden der gewestelijke besturen met het toezicht over de
werving belast. Zij bezigen voor het werven de kommandanten der djayang secors,
de instructeurs der pradjoerits, dan wel andere personen.
Het geneeskundig onderzoek, waarvan de aanneming afhangt, wordt in de thans
bedoelde gewesten bewerkstelligd door dengenen, wien de burgerlijke
geneeskundige dienst is opgedragen. Hij volgt hierin de militaire voorschriften.
De door hem goedgekeurden worden dadelijk aangenomen en vervolgens naar
het naaste garnizoen gebracht. Derwaarts worden mede gebracht de recruten, die
in het gewest, waar zij zich aanmelden, niet geneeskundig onderzocht kunnen
worden.
o

6 . De betaling van het handgeld heeft plaats terstond na de aanneming, en zulks
o

in de gewesten bij 5 . bedoeld door eenen ambtenaar namens het hoofd van het
gewestelijk bestuur.
o

7 . Jaarlijks zendt het Militair Departement aan den Gouverneur-Generaal een
uitvoerig en beredeneerd verslag over de werving.
o

Ten tweede. Naar aanleiding van 3 . in art. 1 hierboven te bepalen, dat in het
laag Javaansch, Maleisch, Madureesch en Soendasch vertaald zal worden het aan
dit besluit gehecht kort overzicht van eenige personeele verordeningen, omtrent het
inlandsch gedeelte des legers, en dat aan het militair departement en de hoofden
van gewestelijke besturen het vereischte getal exemplaren van de vertalingen zal
gezonden worden, ten einde die zooveel mogelijk te verspreiden.
Ten derde. De hoofden der gewestelijke besturen aan te schrijven, om er
inzonderheid voor te waken, dat al de betrokkenen, op staanden voet, en voorts
zonder eenige beperking, het genot ondervinden van de bepaling, in het evengemeld
kort overzicht opgenomen, luidens welke gepensioneerde of gedécoreerde ontslagen
militairen vrij zijn van heerendiensten.
Ten vierde. Aan te teekenen:
a. dat aan de hoofden der gewestelijke besturen over de inlandsche
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o

werving nog geschreven is de kabinets-missive van heden n . 61.
b. dat zij, in de gewesten bij 5 art. 1 bedoeld, door het Militair Departement voorzien
zullen worden van gedrukte modellen voor engagements-akten, en van voorschriften
tot leiddraad van burgerlijke geneeskundigen bij keuring van militairen.
c. dat door de bepalingen, opgenomen in het bovenbedoeld kort overzicht zijn
gewijzigd de artikelen 139 en 207 van het algemeen reglement op de militaire
administratie, betreffende verloven en handgelden.
Ten vijfde enz.
Extract dezes zal worden verleend aan het Militair Departement, enz.
Accordeert met voorschreven register,
De Adjunct-Secretaris van het Gouvernement,
(w.g.) WIJNMALEN.
van eenige personeele verordeningen omtrent het inlandsch
gedeelte des Indischen legers.
Om in militairen dienst te kunnen treden, moet de inlander zijn: Vrijmensch, tussen
18 en 30 jaren oud, bekend wegens goed gedrag en door eenen
Gouvernements-geneesheer geschikt bevonden.
Zijne eerste verbintenis moet zijn voor 6 jaren.
Dadelijk na het aangaan van die verbintenis, ontvangt hij f20 en begint zijne soldij.
De soldij bedraagt bij de infanterie, daags, voor:
een soldaat: 25 duiten;
een korporaal 35 duiten;
een sergeant 45 duiten.
Bij de artillerie en sappeurs meer.
Behalve soldij bekomt de inlandsche militair dagelijks 1⅓ pond rijst met eenig
zout, peper, azijn, olie en brandhout.
Hij wordt geheel op 's lands kosten gehuisvest in kazernen, waar zijn vrouw en
kinderen toegang hebben.
Tot kleeding worden hem jaarlijks verstrekt:
twee mouwvesten;
een stel knoopen;
een blauwe en een witte pantalon;
een halsdas;
een haarkam;
KORT OVERZICHT
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een kwartiermuts;
een halsdasgesp;
Ziek zijnde geniet hij, en ook zijn gezin, kosteloos geneeskundige behandeling,
hetzij in het kwartier, hetzij in het hospitaal. Eerst na volkomen herstelling, hervat
hij zijn gewonen dienst.
Deze dienst bepaalt zich bij het leeren hanteeren van de wapenen, welke het
Gouvernement hem te dragen geeft, en bij zoodanige verdere verrichtingen, als
strekken moeten om hem voor den krijgsmansstand meer en meer te bekwamen,
orde en zindelijkheid te handhaven enz. Overigens wordt van hem gevorderd eene
strikte gehoorzaamheid jegens zijne meerderen en een voortdurend behoorlijk
gedrag.
De inlandsche militair, die aan die verplichtingen voldoet, bekomt van tijd tot tijd,
desverkiezende, een verlof voor eene maand of korter, met behoud van inkomsten;
wordende hem de soldij alsdan over den verloftijd vooruit betaald.
Bij het uittrekken ten oorlog, geniet hij buitengewone verstrekkingen en betalingen,
en wordt het hem door het Gouvernement gemakkelijk gemaakt om voor
achtergelatene vrouw en kinderen te zorgen.
Die zich in den oorlog door bijzondere dapperheid onderscheidt, bekomt eene
decoratie, genaamd de medaille voor moed en trouw, welke van brons of van zilver
is, en op de borst gedragen wordt. Aan de bronzen medaille is verbonden het genot
eener toelage ten bedrage van een derde der soldij, aan de zilveren hetzelfde ten
bedrage van de helft der soldij.
Die door het verrichten van bevolen dienst, hetzij in of buiten oorlog, zoodanig
gewond of verminkt wordt, dat hij geen militair blijven kan, bekomt levenslang een
pensioen bedragende voor:
een soldaat f54, een korporaal f72, een sergeant f90 's jaars.
Heeft hij op de bedoelde wijze een of meer ledematen, dan wel gezicht verloren,
bedraagt het pensioen meer. De blind gewordene b.v. die overigens werken kan,
ontvangt:
Soldaat

zijnde f 81 's jaars.

Korporaal

zijnde f 103 's jaars.

Sergeant

zijnde f 135 's jaars.

Die voor het verrichten van bevolen dienst niet gewond en verminkt is, maar
andere gebreken beloopen heeft, welke hem voor zij-
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nen stand ongeschikt maken, bekomt mede levenslang een pensioen, naar gelang
van zijnen diensttijd, en wel voor ieder jaar dienst 1/25 van de sommen f54, f72 en
f90 hierboven vermeld.
Die niet door het verrichten van bevolen dienst, maar door andere oorzaken
ongeschikt voor den militairen stand wordt, ontvangt bij ontslag eenen onderstand
voor ééns, ten bedrage van een gedeelte van het aan zijnen rang verbonden
pensioen.
Zoo verre de voorwaarden der eerste verbintenis.
Na den afloop dier verbintenis, heeft de inlandsche militair recht op zijn ontslag,
en op terugzending naar zijne negorij, voor 's lands rekening.
In dienst willende blijven, gaat hij telkens eene nieuwe verbintenis aan, voor 2, 4
of 6 jaren, dan wel langer.
Alsdan geniet hij desverkiezende, terstond na de teekening van het verbond f2,
f4 of f5.
De soldij van den gereëngageerden inlandschen militair bedraagt 2½ duit daags
meer dan bij de eerste verbintenis.
Overigens blijven de voorwaarden bij latere verbintenissen dezelfde als bij de
eerste.
Na 12 jaren goed te hebben gediend, bekomt de inlandsche militair eene bronzen
medaille, welke hij op de borst draagt, en tevens eene geldelijke beloning naar
omstandigheden bedragende f12 of minder. Na 15 jaren goeden dienst ontslagen
wordende, behoudt hij, zoo hij de medaille voor moed en trouw verworven heeft,
levenslang de daaraan verbondene toelage, hierboven beschreven.
Na 24 jaren goeden dienst, bekomt hij een zilveren medaille welke hij op de borst
draagt.
Na 25 jaren goeden dienst, bekomt hij voor levenslang een pensioen, ten bedrage
van:

f54.-

's jaars voor een soldaat.

f72.-

's jaars voor een korporaal.

f90.-

's jaars voor een sergeant.

De gepensionneerde inlandsche militair, die de medaille voor moed en trouw
bezit, blijft levenslang in het genot van de toelagen, aan die decoratie verbonden.
Na ontslag uit den dienst, is de inlandsche militair, die pensioen of de medaille
voor moed en trouw verworven heeft, vrijgesteld van heerendiensten.
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Behoort bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederl.-Indië van 2 april 1852,
No. 15.
Mij bekend,
De Adjunct-Secretaris van het Gouvernement,
(w.g.) WIJNMALEN.
's-Gravenhage, 10 December 1870.
EEN OUD OFFICIER VAN HET O.-I. LEGER.

[3 januari 1871
Brief van Multatuli aan Roorda v Eysinga]
*3 januari 1871
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (RvE, blz. 14-33.)
stuk van Kern: zie 26 november 1870.
forfaicteurs à l'honneur: mensen die zich schuldig maken aan een misdaad tegen
de eer.
de H.M.: de Heilige Maagd.
Tiedeman: de redacteur van het veertiendaags blad Onze Eeuw.
truffes van Louis XVIII: zie Millioenenstudiën, het hoofdstuk Priesters truffels en
speelbanken; V.W. V, blz. 205-216.
de prêtres van Tartuffe: toespeling op de versregels Les prêtres ne sont pas ce
qu'un vain peuple pense, niet echter uit Tartuffe van Molière, maar uit Mahomet van
Voltaire.
Vulgo: in de volkstaal (lat.)
i.e.: id est, dat is (lat.)
Idee 41: zie V.W. II, blz. 317.
blz. 200 Idéen: nu Idee 763, noot; zie V.W. IV, blz. 489.
piège: valstrik (fr.)
Brasseur de Preston: opera van Adolphe Adam, vol komische verwarring doordat
twee broers sterk op elkaar lijken.
Felix Bartel: franse roman van J.-F. Babut du Marès; zie V.W XIII, blz. 554-721.
de noot over u: zie V.W. V, blz. 439.
pour me degourdir: om me weer lenig te maken (fr.)
Wiesbaden 3 Januari 1871.
Waarde Roorda, Ik schryf u omdat ik geen tyd heb, en niet goed zien kan. Ook
omdat m'n handen verkleumd zyn. En dat doe ik op 't papier van een der vele deze
nacht begonnen brieven, die ten slotte vervangen zyn door één brief waaruit nu dat
gebrek aan tyd voortvloeit.
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Lezer van 't ‘Noorden’, erken dat ge er niets van begrypt! Welnu, ik zal trachten 't u
begrypelyk te maken.
Tengevolge van de bemoeienis der Multatuli-Commissie heb ik geen eten! Van
nacht brandde ik myn laatste olie. Ik heb geen cent, geen middel om er aan te
komen: niets!
Tengevolge der bemoeienis van de Multatuli-Commissie. Ik zeg de letterlyke
waarheid.
Als een uitgever my geregeld betaalt, zoodat hy zelf nog altyd 120 à 160 gl. wint
op een vel druks, ben ik welvarend.
Als ik voor eigen rekening schryf ben ik ryk. (Ik noem nu ryk zyn als men f1500
's maands verdient.)
Myn uitgever v. H. betaalde my zeer onverwachts in augustus en september niet.
Allerlei engagementen die op de van hem verwachte honoraria gebaseerd waren
vielen op my. Genoeg, 't was de waarheid wat van Gennep zei: ik had niets dan
droog zwart brood, en dat had ik niet altyd. Myn fout was dat ik te lang geloofde aan
van Heldens verzekeringen, dat hy zich beteren zou. Hadde ik terstond, vóór
maanden uitputting, naar een ander uitgever uitgezien, dan had men nooit van dat
gebreklyden gehoord.
Soit. Daar stond die Commissie op. Ze beviel my al spoedig niet. Maar ik wachtte.
Het stuk van Kern. Ik protesteerde zeer kalm in 't handelsblad, of wilde dit doen. De
Mult. Comm. onderschepte dat stuk, en dit vernam ik eerst later. My schreef men
dat het geplaatst was. Intusschen wachtte ik, werkend aan myne Ideën, schoon van
Helden altyd ellendig bleef. (Eene remise van f10 was de moeite waard van
telegrafische aankondiging! Dit teekent de positie.)
Ik had verzocht den Havelaar te verkoopen, die voor de helft my behoort. Van
Lennep erkende dit, ik heb er de bewyzen van. Ook zyn kinderen moesten 't wel
erkennen. En ze verklaarden zich bereid my de ½ opbrengst uittebetalen. In de
courant las ik dat ze tegen alle afspraak met my, dat geld aan de M. Com. hadden
uitbetaald. Ik vraagde er om. De Commissie ontkende dat geld ontvangen te hebben.
Maar verklaarde zich bereid om... 't niet van de van L.'s aantenemen (d.i. om 't aan
de van L's terug te geven, om die heeren onder overlegging van myn brief, waarin
ik zeg dat dit geld my toekomt, ter eere der nagedachtenis van hun vader, te dwingen
tot weigering, als ik er hun om vraag. Uit piëteit moeten ze dat doen, daar betaling
op myn eisch een désaveu van Jb. van Lennep is.)
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Dus dat geld waarop ik sedert jaren wachtte, en nu zeer speciaal sedert augustus,
is weg. (Alles uit te leggen zou my nu te ver voeren. Ik loop nu over de zaak heen.)
Sedert een maand had ik iemand belast met het zoeken van een uitgever. Vroeger
had hy my voor: Nog-eens-Vrye-Arbeid dien Waltman bezorgd. Ik wachtte, wachtte,
kreeg geen berigt, en gister ten einde raad... verneem ik dat de Mult.-Commissie
dien mandataris heeft ingepakt, met het gevolg dat ik van hem voorstellen kryg die
ik bar afwys. Hy wist dat myn zoeken naar een uitgever juist ten doel had my van
die Commissie onafhankelyk te houden (vooral na 't stuk van Kern!) en is - met
verwaarloozing van zyn mandaat, nu zelf met die Commissie aan 't knoeien gegaan.
Ook Stieltjes heeft daarin een rol gespeeld. Gy moogt hem niet veroordeelen op
myn aanklagt, dat weet ik wel, en ik vorder dit niet. Maar evenmin moogt ge myn
aanklagt voor ongegrond houden voor ik die adstrueer. De Mult.-Commissie heeft
my mishandeld.
‘Och, jonge heer, zei onze baker - eene nederlandsche vrouw - je zult het mis
hebben. Je moet niet zoo altyd kwaad van de menschen denken. Wáárom zouden
ze dat doen?’
Baker, ik denk geen kwaad van de menschen. Integendeel, ik vertrouwde ze.
Maar ze doen my kwaad. En 't waarom? Ik houd van die vraag en kan er op
antwoorden.
Dit nu zal ik doen, later, als ik wat minder verkleumd ben en wat beter kan zien.
Ook moet ik wat minder uitgeput zyn dan nu.
De Mult. Commissie is oorzaak dat ik de laatste dagen weer gebrek lyd als in
augustus, dat ik overal gecompromitteerd ben, zoodat ik myn werk niet plaatsen
kan (en door kommer niet werken ook) en dat ik voor altyd myn kinderen verloren
heb. Voor altyd! Dit kunt gy nu niet begrypen, maar de waarheid is het. Ik zal myn
vrouw en kinderen nooit weerzien.
Leefden we in de riddertyden dan sloeg ik met de lans op 't schild, en riep hen
op, die welwillende heeren van Gennep, Quack, Wertheim, Stieltjes, Kern, en ik zou
zeggen: Ellendelingen, verraders zyt ge, forfaicteurs à l'honneur. Hier sta ik om
voltehouden wat ik zeg, zoowaar God en de H.M. my zullen bystaan.
Schryf over deze zaak niets in 't publiek. Daartoe zoudt ge om niet mistetasten
alles met meer nauwkeurigheid moeten weten dan ik nu zeggen kan. Maar wel hebt
ge volkomen vryheid aan Stieltjes medetedeelen wat ik u schryf.
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Doch in dat geval een - billyk - verzoek! Deel dan my mede wat hy zegt, want - na
't geen ik van die heeren ondervond - zal 't hun aan leugens niet ontbreken.
Waarschynlyk zal ik genoodzaakt zyn de zaak te publiceren, schoon dat een
ondankbaar werk is, want men heeft in Holland geen verstand van eer.
En nog eens, houd u niet op met het praatje: Och, zouden nu al die vyf heeren
zoo slecht zyn? Ja, ja, ja! En ik kan u op menskundige gronden de oorzaak
aantoonen: lafhartigheid! Ze maken door my te mishandelen hunnen vrede met
‘Publiek’, die 't hun kwalyk nam dat ze - zeer overyld en onbedacht! - voor my
optraden. (Dezelfde reden noopte v. Lennep in der tyd tot verraad).
Gister heb ik die heeren aan de deur gezet! 't Is voor myn belang wat laat, maar
beter laat dan al te laat.
En daar zat ik, na weken wachtens op den gezochten uitgever. Myn nacht was
moeilyk. 't Is onbegrypelyk wat die petroleum snel verbrandt als de zuurstof zoo
overvloedig is door kou.
En myn wachten was zoo pynlyk, want reeds voor lang... soit!
En zie, toen bedacht ik dat zekere Tiedeman my voor vele weken reeds, gevraagd
had om een ‘Iets’ in een nieuw Tydschrift. Nu, van nacht kwam die man me in de
gedachte. En op dit blaadje begon ik hem te schryven. Later nam ik een ander, ik
weet niet waarom. Ik begon veel brieven die ik niet afmaakte. Welnu, ik schreef dien
Tiedeman dat hy vandaag een vel kopy van my ontvangen zou, en dat ik hem
verzocht wat geld gereed te leggen om by ontvangst van myn geschryf terstond te
verzenden. Het kon om een uur langer of korter te doen zyn.
En die kopy moet ik nu maken. En ik weet niets, heb niets, kan niets. 't Is me
onmogelyk om te schryven.
Om nu te beproeven aan den gang te komen bedacht ik het middel waarmee ik
dezen aanving. Aan u schryvende zullen misschien m'n oogen zich accommoderen,
misschien ontdooien m'n vingers en m'n gedachten. Maar dat moet wat gauw
geschieden, 't is half elf en na vier uur kan ik niet zien. Want olie heb ik niet.
Ik kan niet zeggen dat de Mult. Commmissie my vermoordt, want ik geloof niet
dat ik nu sterven zal. In augustus ben ik langer zonder voedsel geweest. Maar zy
heeft my voor altyd m'n kinderen afgenomen. Als de joden, die Christus kruizigden
‘weten ze niet wat ze doen.’ Neen, dat is onjuist. Ze weten niet alles, maar dit toch
dat ze
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kwaad doen. En vindt ge Pilatus zooveel onschuldiger dan Kajafas? Alweer onjuist!
Pilatus had Jezus geen hulp toegezegd. En die Mult. Commissie...
Basta!
Uw brief deed my meer genoegen dan gy zelf weten kunt. Ik ben bly over sommige
uitingen die gy in tegenspraak waant met myn denkwyze. Uw oordeel over martelary
keur ik goed.
Ik betwyfel of ‘Noorden’ uw stuk vóór my tegen Kern, plaatst. Nous verrons.
‘Noorden’ heeft my lomp behandeld, en ik daarna ‘Noorden’ ook.
Dank voor uwe ophelderingen over wat ik 't zwygsysteem noemde. Ach, alles wat
gy aanhaalt kwam niet tot my. - Over uwe bedenkingen Vry-arbeid schryf ik nu niet.
Ik hoop dat men my antwoordt, en dat ik dan loisir hebbe voor dupliek.
Antwoordt, loisir hebbe... ik lette er op dat gy zoo accuraat-goed schryft. Dat staat
u goed. Maar veracht my niet omdat ik 't niet doe. Ik weet het wel, maar... och, wat
doet het er toe. Maar 't is gek dat ik wel à cheval ben op zeker soort van fouten in
de drukproeven, niet op allen. Koetzier, koetsier... laat maar staan! Als ik loisir kryg
- wanneer helaas! - zal ik me eens verantwoorden over die dingen. Ik hoop
aantetoonen dat ik in m'n afwykingen consequenter ben dan men meent. Die
afwykingen zelf zyn de consekwentie van m'n stelling: dat het er niet op aankomt.
O, als ik loisir heb! Wat zal ik werken! Ik heb 1000 bundels Ideën in m'n hoofd.
Als die van Helden maar voortmaakte! Bedenk dat hy met z'n drukker nog erger
in den brand zit dan met my. Dan willen ze de afgedrukte vellen niet afleveren. En
Publiek denkt dat ik niet werk. Soms verloopen er maanden tusschen myn kopy en
de proef.
(Tusschen het tydstip waarop ik... etc. Zie je, die dingen verwaarloos ik in een
brief als deze(n). Ik heb ook geen das om. En als ik uitga wél. Maar ik neem 't
geenszins kwalyk dat 'n ander zich altyd fatsoenlyk kleedt, god bewaar me! Ik vind
het goed, mits men my maar myn huis-slordigheid vergeve).
Voor precies vyf maanden lag er een brief voor u gereed met verzoek middelen
te beramen dat we elkaer spraken. En er was geld voor uw reis als ge de goedheid
hebben wildet (hadt w.h.) by my te komen...
Zonderling, nadat ik 't woord geld had geschreven, bragt men my
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twee thaler. Ruim, ruim genoeg om te wachten op 't honorarium voor de kopy die
ik straks schryven zal. En deze zal gefrankeerd zyn. Het niet-frankeeren is, als de
truffes van Louis XVIII, (en de prêtres van Tartuffe) niet precies wat een ‘vain peuple’
- en gy - denkt. Ik hoop dat ge 't verband tusschen die truffes en de prêtres niet kent.
Ge zyt litterarisch zeer ontwikkeld en... en... ik wou ryk genoeg zyn om uw talent en
kennis te huren. Vulgo: u een tractement van een vyf, zes mille aantebieden om my
te helpen in myn werk. Nog vulgo-er: u in myn dienst te nemen. Kyk, en daarom
hoop ik dat ge niet weet wat die truffes met Molières huichelaar te maken hebben.
Om u goed te doen voelen dat ge maar een loontrekkend ondergeschikte waart, en
uit wraak omdat ik vaak merken zou dat ge meer wist dan ik, zou ik altyd zorgen
deze of gene ‘historische’ - hm, hm! - anecdote klaar te hebben, om u te overvallen
met een superieurelyk: hé, weet je dat niet!
Zoo zyn we! Och, ik vind het zoo verdrietig dat we zoo zyn.
En nu nog verder op zy springende: de mogelykheid bestaat dat ik u...
Gut, 't klinkt zoo gek by die drie thaler. Er waren er drie of 2½, want er is reeds
vleesch van gekocht, dat ik over 't hoofd zag.
Welnu, 't is mogelyk dat ik u finantieel eenigszins kan byspringen. Eenigszins,
hoor! Zeer eenigszins! Ja, ik hoop iets te kunnen aanwyzen, waardoor gy een
loonenden arbeid vindt, die niet onaangenaam is, en u niet stuiten zal. Zelfs twee
zaakjes te gelyk. In juli lag daarover een brief gereed. Ik wachtte op geld. Daar
volgde déconfiture van ‘Nederland’ (over liberalisme) ‘Noorden’ (die me niet
begrepen, i.e. lezers) en van Heldens beroerdheid. Ik zeg dit woord niet omdat hy
arm is, maar omdat hy my bedroog. In 't begin van augustus schreef hy: ‘A propos,
als ge geld noodig hebt, let dan op de traagheid van de post, en schryf tydig, want
donderdag ga ik uit de stad.’
Ik schreef: Ja, zend me geld! En wachtte zeven weken op antwoord. En het toen
bedoelde geld heb ik nog niet! Het zyn zulke teleurstellingen die me zoo knakken.
En nu 't frankeren! Ik zal u bewyzen dat gy - lezer van 't Noorden! - tot Molière's
vain peuple behoort. Een ongefrankeerde brief is - zonder postscripterigen dat is:
hoofdzakerigen commentaar óver 't niet-frankeeren, - eene lompheid. En mét zoo'n
commentaar een verzoek om: ‘vingt-francs!’
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Dus zie je dat ik u niet ongefrankeerd schryven kon. Wintgens zond me eens 25 gl.
in antwoord op een brief waarin ik hem feliciteerde met een speech. (‘Zyn niet
sommige liberalen de ergste Droogstoppels?’) ‘Maar - alzoo eindigde de delicate
man den geleidebrief van dat ongevraagd offer - laat het nu hierby blyven!’ Ik liet
het er niet by blyven en zond hem z'n geld terug.
Loudon bood me eens...
Neen, om dát goed te vertellen, hoort er by dat hy van secretaris-generaal, minister
worden zou. Ik had hem gevraagd of hy my voor secr.-gen. wou hebben? Er
bestonden inderdaad billyke redenen om daarin niettetreden. Dit vernemende, zeide
ik dat hy in zyn regt was, (serieus) en om my te troosten voegde hy er by: maar laat
u dit niet te veel spyten. Geloof me, gy zyt voor die betrekking...
de betrekking die hy, Loudon, met eere bekleed had, en die hy verliet om minister
te worden...
die betrekking is eene aaneenschakeling van nietigheden waarmede gy u niet
zoudt kunnen vereenigen...
Welnu, op den oogenblik dat hy dit erkende bood hy my, toen ik vertelde dat ik
geen brood had...
‘Gy hebt geschreven geen Christen te zyn, zeide hy. Welnu, ik ben wel een
Christen, en daarom...’
Een waarachtig, hy bood my de traditionele 25 gl. aan!
Ik ben niet boos, noch op Wintgens, noch op Loudon, geloof me. Ik begryp hen,
zoo goed als ik Leentje uit den Wouter Pieterse begryp. Ze bedoelden geen kwaad,
en wisten werkelyk niet wat ze deden. De Mult. Commissie weet dit wel, of genoeg
daarvan om aansprakelyk te zyn voor haar verraad. (Ik zeg, en dit zult ge naderhand
vinden in m'n grammatica dat ‘hun’ verraad beter hollandsch is.) Dit nu - d.w.z. die
parenthesis - is een aanval tegen R.v.E. Weet ge wel dat ik u heb leeren kennen
van een allergemeenste zy? Puur, of impuur verachtelyk... littérairement parlant.
Ge kwaamt bemodderd (t is beter, meer wáár!) van Gombong, en verhaaldet det, o goden! - my, dat ge gesukkeld hadt - komaan! haddèt - onderweg. En by die
gelegenheid...
En zoo'n wezen wil nog pensioen hebben, en trouwt nog, en krygt lieve kinderen!
Nu, ge verteldet my dat de natuur - van paard of mensch - by paal zooveel ‘ook
zyn tol vorderde...’
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Perfect! Ik had vrede met u. Maar zie, uzelf in de rede vallende, maaktet gy die
natuur schoolmeesterlyk harig... ‘haar tol’... jawel! Och, ik had zoo'n hekel aan je!
Ge waart nog jong, en al zóó...
Neen, dat is verkeerd gezegd. Ge waart zoo bedorven omdat ge nog jong waart.
Oprecht gesproken, ik was toen ook nog niet lang genoeg van de school om 't zoo
kwalyk te nemen als nu in 't rym van dezen brief te pas komt. Idee 41.
Daar ik nu merk dat ik aardig word, zou 't tyd zyn aan m'n kopy te beginnen. Maar
m'n vingers zyn nog styf, en ik kan voortgaan u te gebruiken tot ontbolstering van
myn geest, omdat ik nu van avond petroleum zal hebben. Ik heb dus meer tyd dan
toen ik begon.
Er is zooveel schoons in uw brief. En 't beste stuk daaruit is een leugen, waarmee
ik u geluk wensch. Ge zegt dat uw geest impotent is. De manier waarop ge dat
adstrueert - ‘vermoeienis van verontwaardiging!’ - bewyst dat het niet waar is.
En nog meer schoons - ook niet zonder onwaarheid, hoewel iets minder brutaal.
Ik zeide reeds - dat lag boven op, scheen het! - dat ik uw oordeel - gy noemt het
ten onregte ‘smaak’ - over martelary goed vind. Ja, goed, gezond, wáár. Meer of
iets anders dan 't goede, ware, zoek ik niet, vraag ik niet, eisch ik niet. Ik heb
daarvoor eerbied, als voor 2 × 2 = 4!
Wat niet daarop gelykt is me een gruwel. Ik kan niet uitdrukken hoe onwaarheid
my zeer doet.
(By deze laatste woorden behoort een commentaar die me nu te ver leiden zou.
Ik ben geen puritein en verdoem niemand omdat-i zegt: ‘ik ben niet thuis’ of om 'n
dw. Dr. onder een brief. Ik zelf zeg dikwyls een onwaarheid. Ik maak verschil
tusschen iets zeggen dat onwaar is, en: onwaar zyn. 't Staat tot elkaer als goedige
tot kwade droes.
De bybel laat God niet zeggen: ‘jelui kunt me op m'n woord gelooven als ik iets
zeg’ maar: ‘ik ben de waarheid.’ Ik erken dat men van God ook 't eerste had kunnen
vorderen. Ik breek dit nu af, en zal er eens op terug komen in m'n Ideën. Houd me
in 's hemelsnaam niet voor 'n casuist of mennoniet.)
Ik ben dus ingenomen met uw oordeel over verpligting tot martelary.
(Vergelyk de noot op blz. 200 Ideën. Ik hoop toch dat aflevering vel 11-15
verzonden is? Eindelyk!)
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Van welke onwaarheid beticht ge my dan? vraagt ge? Wel, dat ge my hooger stelt
dan uwe opvatting. Indien die - wat ik beweer - goed is, kan ik niet hooger staan.
Wat buiten 't goede ligt, is slecht. Nu daarvoor is by zeer weinigen een verligtende
omstandigheid. Ik bedoel de zoodanigen die buiten 't goede staan, omdat ze iets
bestreven dat daar boven liggen zou. Ze zyn slechts dwaas. (Ik laat nu daar dat
dwaasheid in wysgeerigen zin slecht is! Twee maal twee gelyk iets anders dan vier,
wát ook!)
Welnu, ik ben zoo ‘goed’ als gy in dat opzicht. En ge vergist u in de meening dat
ik martelaar wilde zyn. Ik ware het liever niet geweest, en nog span ik me in - zeer!
- om uit dien toestand verlost te worden. Ik ben eenvoudig, en houd van eenvoud.
Niets gelykt minder op geloofsovertuiging dan 't zoeken naar gelegenheid om dat
geloof... te doen triumferen meent men? O neen! Om dat geloof heel kermisachtig
te illustreren met 'n schreeuwerig uithangbord. Och, alsjeblieft, Roorda, misschien
leeft ge langer dan ik, ja zeker! - vereer my na myn dood door de opmerking hoe ik
veertig jaren leefde voor ik van my liet hooren! Hoe ik ná Lebak nog vier jaren zweeg!
Hoe ik in myn brief aan D. van Twist poogde de zaak te verbeteren, zonder ‘Publiek’
er by te roepen. Och, zeg gy toch na myn dood dat myn schoonste werk in zwygen
bestaan heeft. Kan ‘Publiek’ dat werk lezen, begrypen?
Ah, geleidelyker dan ik hopen kon ben ik nu gekomen op 't chapiter van ‘Noorden’,
stommerikken, Roorda van Eysinga en Millioenen-Studien.
Nota voor den zetter, die in 1970 dezen brief, na behoorlyke (zet niet bekoorlyke)
correctie van 'n taalgeleerde, ter perse (ik ben groots op dat perse) leggen, halt,
bevorderen ('t is nog niet goed maar ik weet niet beter... ja toch: die 't ding zetten
zal.
Waarde Zetter! Als ge tusschen de beide woorden Millioenen en Studiën nu en
dan verzuimd haddet het streepje te plaatsen, laat dat maar zoo blyven... Misschien
zyn millioenen studiën wel de studie over millioenen waard. En... 't een belet het
ander niet. Waar 't streepje eenmaal staat, kan 't blyven, want ook over millioenen
zal ik spreken. En veux tu? en voilà!
De nota voor den zetter is uit.
Volgt R.v.E. en de andere stommerikken van 't Noorden.
Weet dan dat een schryver z'n werk altyd heel mooi vindt. Dit is een
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der minst beroerde eigenschappen die 'n regtgeaard schryver kenmerken. Van erger
soort is byv. armoed aan denkbeelden, en de hebbelykheid om gedurig bewyzen
te geven dat ze eigenlyk, wel beschouwd, beter hadden gedaan metselaar of
referendaris te worden.
Goed. Een schryver vindt z'n werk mooi. Ik ben schryver. Ik schreef (een fragment
nog maar!) Mill. Studiën. Ik vind die Millioenen-Studiën mooi.
Daar komt Boreas-Noorden my (zeer lomp en geheel onverwachts, niet zonder
achtslaan op de ruimte die ‘onze eigen correspondent’ noodig heeft om den Volke
te vertellen hoe ‘onze troepen’ en ‘wy’...
Waarachtig dat staat er herhaaldelyk!
Om te vertellen hoe die corresp. de franschen sloeg, zoolang ze verkozen weg
te loopen...
Och, wie sluit m'n parenthese! Arme zetter van 1970.
Noorden schreef dat ‘de lezers er niets van begrepen.’ Let wel dat Noorden wist
hoe ik dat honorarium zeer zeer noodig had. Dit nu was geen reden om by
voortduring z'n lezers onbegrypbare dingen optedisschen, god bewaarme, ik zelf
zou terstond geweigerd hebben voorttegaan, indien ik niet gemeend had dat myn
werk niet alleen ‘mooi’ maar zelfs begrypelyk was! - Maar... ik vind dat Noorden
beleefd zou gehandeld hebben my een beetje tyd te gunnen om, zoo mogelyk,
begrypelyk te worden.
En zie, dit ware te billyker geweest, daar de (door my, schryver) veronderstelde
mooiheid van my kwam, en omdat 11/12 der bykomende onbegrypbaarheid de
schuld van Noorden was.
o

Ze drukfouteden à coeur joie. Dat is één. En 2 : Die Mill. St. zyn, zóó geëditeerd,
ungenieszbar!
Hoe verwaand ook, dát begreep ik. Men moet geen oester aan stukken snyden,
en veel eindjes maken geen koord. Welnu, ik had hun (haar, het, hen... wat de zetter
wil!) herhaaldelyk geschreven, dat de afgebrokkelde publicatie het ding bedierf.
Maar... ‘onze’ eigen correspondent, ‘onze’ dapperen, ‘onze’ flank, ‘onze’ marsch,
contra-marsch, ‘onze’ linie, en...
O god, hoe kon ik dat vergeten!
Onze filippine met de kinderen...
Kortom, ik kreeg geen antwoord op m'n brieven, en werd onver-
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wachts uit het nest geworpen waarin filippine de vruchten van haar lenden en
schryftalent bakerde.
Nu heb ik één reden overgeslagen, die ‘Noorden’ moveerde. Ik was zeer onwel
met Straatman. Hy had me gevraagd of 't waar was ‘dat ik zoo'n bizonder slechte
kerel was?’ ‘Ik beging de fout hem daarop - zeer tegen m'n gewoonte - gemoedelyk
te antwoorden. Er bleek me dat hy dat niet waard was geweest, en... vergeef me,
dat is me een zonde tegen den heiligen geest. Ik ken geen grooter diefstal dan 't
ontfutselen van fideliteit, het indringen in je binnenkamer om daar vuil...
Nu, dit is ook myn grief tegen die Multatuli-commissie. Ik, zoo liberaal, zeer zeer
zeer liberaal, ik die gewonen diefstal, doodslag, moord zelfs, begrypelyk vind en
vergeef, ik vergeef dát niet. Het is de eenige misdaad.
Maar we zyn aan Mill-studiën, en al de stommerikken (wordt nóg niet boos) die
ze “niet begrepen”, of erger nog, die daarin blyken vinden van uitgeputheid!’
(ik ben daar opgestaan en heb geroepen: ik zal me wreken, ik zal me wreken! En
ik heb die gelegenheid benutzt om m'n vingers te wryven die zoo styf en koud zyn.)
Ah, ha! Uitgeput! Ei! Kyk... ik zal me wreken, ik zal me wreken. M'n eerste wraak
zal bestaan in 't revoceren van twee, drie Hiebe die ik ergens in m'n laatste vellen
Ideën aan ‘lezers van 't Noorden’ geef. 't Is in vel 16! 't Zal me benieuwen wanneer
van Helden goedvindt dat de wereld in te zenden. Och, om u plezier te doen (een
nieuwe wraak!) zend ik u de duplicaat-proef vel 16. In dat vel kunt ge uw vonnis
lezen dat ik verzwaren wil door 't te casseren. Ja, 'n gloeiende kool! Ik wil dat ge
later gebukt ga-et
dat ik ga-e
dat gy ga-et
dat hy ga-e, hoe vindt ge dat? Nu met of zonder die ettery, gebukt zult ge gaan:
o

1 onder de straf,
o

2 onder 't besef dat ik al te goedig was die te verzachten.
Ik zal u dwingen de Mill-studiën ‘mooi’ te vinden. Ei, uitgeput! Ik zal jelui uitputten!
Maar nog eens, eerst vraag ik excuus en als gy, lezers van Noorden, u dan
verkreukelt van plezier, omdat ge nu dan toch eens eindelyk
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tegen dien mooien schryver gelyk hadt, dan hoop ik u te overvallen als een Judas
met de ontdekking dat myn toestemming een piège was, om u onverwachts dood
te branden met dien gloeienden kool.
En... dan is m'n wraak nog niet uit. Dan zal ik eens te veel wyn drinken - iets dat
ik volstrekt niet verdragen kan, - en in haarpynstemming een bezoek brengen aan
'n gepensioneerd resident. Daarna zal ik - 't moet zomer zyn - gaan logeren in een
Brussels logementje, hoe vuiler hoe liever...
Och, dat helpt niet! Ook toen ik in den Prince Belge, hoek Montagne en Aremberg,
den Havelaar schreef, krioelde 't van wandluizen. Maar te veel wyn dronk ik niet.
Wat zal ik dan doen om me te ontstemmen?
Want daarom is 't me te doen! Nu dan, na en met haarpyn, na 't ondergaan van
ongedierte en indische rykworders... of zoo iets, ná dat alles zal ik iets schryven dat
de moeite van 't leelyk vinden waard is. En, der défaite in zake Mill.-Studien gedachtig
zal men zeggen: Dát is nu inderdaad het mooiste wat hy geschreven heeft.
Of... als ik, waarachtig 'n Idee! Als ik (word nóg niet boos!) als ik Thorbecke
vraagde iets uittegeven op myn naam? Zou misschien zoo'n werk, meer dan haarpyn
en indisch welvaren, geschikt zyn tot den val, waarin ik u, lezers van Noorden, wil
laten loopen?... Kerel, hoe is 't mogelyk dat ge met dien man... dweept wou ik
zeggen, maar dat deugt niet. Gy minacht hem, en 't lange pleit dat ik tegen hem
beginnen wou is onnoodig. Erger kan men moeilyk iemand afvallen dan door de
opmerking dat hy toch ‘in karakter boven F.v.d.P. en als man van kennis oneindig
hooger staat.’ Arme Thorbecke die zóó verdedigd moet worden!
Waarlyk, als ik Th. niet laag stelde zoude ik, na uwen al te ruwen aanval tegen
hem, neiging voelen hem hoog te plaatsen... uit medelyden! Hy heeft den slag dien
ge hem geeft niet verdiend.
En, niet genoeg nog, wreedaard! Ge zegt: hy is de ‘minst kleine onzer bekende
staatslieden.’
Ik weet niet of dit waar is. Ik wacht nog altyd op wat inlichting omtrent de
verdiensten van den heer Thorbecke. 't Eenige dat ik van hem weet is dat hy
‘eminent’ is. Emineeren is uitsteken. Uwe vergelyking met anderen doelt daarop.
Hy steekt uit boven... ja, boven wie? Maar nog eens: ik weet zelfs niet of dit waar
is. Ik weet het niet! Ik weet weinig of niets van den man. Sedert jaren zoek ik naar
de oorzaken
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van den opgang dien hy gemaakt heeft. Ik meen die te kennen en vind die in anderen,
niet in hem. (Brasseur de Preston.) Maar waarom onderrigt men my niet? En gy nu,
met uwe omlaagtrekkende vergelykingen, laat hem nu ook in den steek. Ik ontsla
u uit de betrekking van verdediger na myn dood. Ge waart in staat, m'n
nagedachtenis te schenden door 'n vergelyking met... filippine en de kinderen. Ik
heb reden om te gelooven dat van Lee den ‘Felix Batel’ niet begaan heeft, of althans
niet als hoofddader. Misschien heeft hy geholpen aan de slechte uitvoering. Ik acht...
neen, ik minacht hem daartoe in staat. Het fransch is geen fransch, en toch goed
genoeg, om van van Lee te kunnen zyn. Maar ik meen te kunnen verzekeren dat
er in Indië een persoon was (Zwitser) naar wien kleine byzonderheden heenwyzen.
Een gewezen militair die by spoor of telegrafie of zoo iets geplaatst was. Ik heb zelfs
zyn naam hooren noemen, en die man was te Modjokerto geweest. Hadt ge ook
gelet op de flaters die z'n snuffelen in Havelaar verraden? Maar ik blyf er by dat het
van hollandsche tydschriften niet mooi is dat ze dat verzwygen.
In Vryen Arbeid, in de noot over u, schreef ik niet juist wat ik zeggen wilde. Er
moet staan:
‘de Gouverneur-Generaal die hem bande, deed z'n nederlandsche pligt.’
Zoodra mogelyk zal ik dit redresseren. En ‘nederlandsche’ moet niet cursief zyn.
Dan valt de synonimiteit met ‘ellendig’ ‘gemeen’ etc., nog beter in 't oog. En daarby
zal ik tevens melding maken van 't vonnis dat ik Sloet in de pen geef. Wel zeker, ìk
zou u ook bannen (en Max Havelaar ook) áls ik chef was van 'n rooverbende. Een
G.G. is altyd een ellendeling. Hy moet óf den javaan laten mishandelen, óf hy bedriegt
zyn lastgevers, óf (en deze party kiezen ze gewoonlyk) zy zondigen aan beide
kanten te gelyk.
Ik zal u, hoop ik, in dit jaar nog spreken. Maar nu niet. Wacht tot ik weer geregeld
werk en loisir heb. Op 't oogenblik kan ik niets doen dan beproeven nog wat in 't
leven te blyven. Zoodra ik dat doel bereikt heb, met 'n beetje zekerheid op duur, zal
ik verder zien.
Maar denk niet, dat ik u ooit martelary zou voorstellen! Ik walg van zulke
vertooningen! Uw pligt is te zorgen dat uwe kinderen zooveel mogelyk geluk genieten,
dat uwe vrouw 't noodige heeft voor lichaam, huishouding, wereld en hart. Brood,
eten, genoegen. Ik ken geen deugd zonder genot-geven. En vooral aan degenen
die gy geluk
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beloofd hebt. Dit doet elke bruigom aan zyn verloofde, elke vader aan z'n kind, door
de feiten van verloving en geboorte. Neen, geen martelary! Ik ben er misselyk van,
én van de zaak, helaas! en van de meening dat men haar zoeken mag.
Uwen vloekzang kreeg ik van Raat, den majoor, burgemeester van Maastricht.
In proza ken ik ‘den laatsten dag etc.’, waarvan gy spreekt, niet. Zend het my
alsjeblieft... De my wel bekende verzen zyn prachtig! Ik ken niets zóó forsch! En
wáár! Een dichter, ziener, profeet, 't is alles een.
Ik heb petroleum. De lamp brandt, maar m'n vingers zyn nog altyd koud. Ik hoop
nu te kunnen werken. Ik hoop dat ge nooit weer zoo'n langen brief krygt.Groet uw vrouw en kus de kinderen. De myne heb ik verloren!
Adieu. t.a.v. Douwes Dekker.
Neem vooral niets kwalyk in dezen brief. Pour me dégourdir, wou ik aardig wezen.
En zet de zinnen die niet rondloopen maar teregt. Ik lees niet na.

[6 januari 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
6 januari 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en tot het midden van blz. 2 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Wbaden 6 January 71.
beste huisman, Druk aan 't werk, heb ik op eens noodig te weten van welke bladen
men die valsche thee fabriceerde?
't Is komiek, zul je zeggen, dat ik dát weten moet, maar 't komt zoo tepas in 't rym
van een stuk dat ik schryf. Waren 't elzen bladen? Lindebladen? Wees zoo goed
my dat te zeggen.
Trek U die zaak niet aan. Ieder doet verkeerdheden. En dan als men door nood
geperst wordt, is 't menschelyk te dwalen.
Maar gy hebt myn absolutie niet noodig.
Hoe dit zy, vertel me eens wat voor bladen het waren?
hartelyk gegroet
tav
DD
ik heb Uw brief en zal later antwoorden. Ik heb die prachtige Commissie de deur
gewezen. Je zult er wel van hooren.
Als ge verneemt dat er iets my betreffende in de Couranten staat, en 't kunt magtig
worden, asjeblieft!
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[6 januari 1871
Beoordeling van Nog-eens Vrye Arbeid]
6 januari 1871
Beoordeling van Nog-eens Vrye Arbeid in de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
Bijvoegsel bij nr. 6. (Knipsel M.M.)

Nog-eens: Vrye-arbeid in Nederlandsch-Indië, door Multatuli. Delft J.
Waltman Jr., 1870.
‘Wie inderdaad het goede wil, verdraait de gegevens niet.’
MULTATULI.
Weder heeft Nederland Multatuli eenige bladzijden te danken, zooals er slechts
weinige geschreven worden. In de bovenvermelde brochure komen passages voor,
waar de schrijver met het groot talent, door hetwelk hij bij zijn eerste optreden het
publiek verbaasde, den lezer meêsleept. Of hem dit ook met 't geheele werk gelukken
zal, betwijfelen wij zeer. Wel gaat des schrijvers oogmerk verder dan enkel
kunstgenot den lezer te bereiden; wel is de kunst voor hem slechts middel tot het
bereiken van een zeer bepaald doel - maar voor het bereiken van dat oogmerk is,
naar onze meening, het eigenaardig talent van den schrijver ongeschikt; het middel
past zoo weinig bij het doel, dat zijn pogen ongetwijfeld vergeefs, zijn inspanning
vruchteloos zal zijn. De kracht van Multatuli is niet gelegen in degelijke, heldere,
overtuigende redeneering, in nauwkeurige waardeering van feiten, volledige
verzameling van gegevens en consequente, logische deductie, voor welke de
tegenstander buigen moet. In schetsen, voorstellen is hij een meester. Naarmate
zijn verhaal een dramatisch karakter krijgt, des te aangrijpender wordt het. Zijn Max
Havelaar had zoo buitengewoon succes, omdat hij dit karakter in buitengewone
mate draagt; zijn 't niet de meest dramatische gedeelten: Saïdja, de toespraak aan
de hoofden, enz. die 't hoogst staan aangeschreven en 't meest worden vermeld?
Multatuli doet dan ook zichzelf, evenzeer als anderen ongelijk, wanneer hij denkt,
dat ‘Max Havelaar hemelhoog verheven werd, omdat men meende dien te kunnen
gebruiken als partijwapen.’ Dit moge van enkelen waar zijn, die enkelen konden
Max Havelaar zijn populariteit niet bezorgen. Deze dankt hij aan de sympathie van
't groote, beschaafde publiek, dat met partijstrijd, vooral met den koloniaal-politieken,
zich zeer weinig bezig hield en daarin eerst begon belang te stellen toen Max
Havelaar 't uit zijn onverschilligheid had opgewekt. Ook bedriegt
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Multatuli zich, wanneer hij aan partijbelang het zwijgen toeschrijft, dat zijne latere
werken trof. Die klacht is ten deele onbillijk: de herdrukken van zijne Ideeën bewijzen
dat ook dit werk met ingenomenheid ontvangen is. Maar zijn eerste brochure over
vrijen arbeid dan? Daarvan werd toch weinig vernomen?
Deze vraag brengt ons terug op het punt, vanwaar wij zijn uitgegaan. 't Is waar,
van die brochure is weinig notitie genomen - en, 't zij in éénen adem er bijgevoegd,
het zal ons verwonderen, als dit ook niet het geval zal zijn met de tweede brochure
over hetzelfde onderwerp. Immers beiden staan uit letterkundig oogpunt veel lager,
dan de Max Havelaar. De schrijver is dit waarschijnlijk niet met ons eens; hij zegt
uitdrukkelijk, dat zijne latere werken ‘uit een letterkundig oogpunt veel hooger’ staan.
Toch - kende hij den aard van zijn talent beter, dan zou hij die stelling niet hebben
neêrgeschreven. Deze brochures zijn staatkundige geschriften: gewichtige politieke
vraagstukken worden er in behandeld. Nu kan zeker Multatuli's letterkundig talent,
zijne gave van dramatiseeren, van ironie en satire in een politiek geschrift uitstekende
diensten bewijzen, maar deze gaven zijn op zich-zelven niet genoeg. Om op politiek
terrein een stem te doen hooren, die aandacht vindt, overtuigt en medesleept, moet
men - vooral bij ons kalm, wel-wikkend volk - degelijke kennis en de gave van logisch
betoogen bezitten. Dáárin nu is Multatuli's kracht niet gelegen. Zijne Ideeën munten
niet uit door nieuwheid, zij getuigen niet van intelligentie, welke beter dan die van
anderen begrippen scheiden, verbinden en beoordeelen kan - het is de wijze van
inkleeding en voorstelling, die, behalve het grillige en paradoxale, den lezer treft.
Zoo ook deze brochure: de inkleeding der stof bewijst hoe groot 't litterarisch talent
van den auteur is en toch, hoe menige bladzijde, waar dat talent blijkbaar gebogen
gaat onder 't opgelegde juk der politieke strekking. Ook paradoxen ontbreken hier
niet - maar zelden vinden wij voor eene stelling de noodige gronden aangevoerd
en telkens missen wij juiste gevolgtrekkingen, wier afwezen niet vergoed wordt door
de zeer vele, halfjuiste of geheel verkeerde. Niemand vergrijpt zich ongestraft aan
zijn natuur. Als Multatuli philosophisch of politiek pamfletschrijver wordt, bezondigt
hij zich aan zijn talent. Immers niet met Mirabeau of den schrijver der ‘brieven van
Junius’ is hij te vergelijken, eer met Daniel de Foe, Thackeray of Sterne.
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Er is nog iets anders waarom de werken, die na den Havelaar verschenen, uit
letterkundig oogpunt veel lager staan.
In den Havelaar trad de schrijver op als held en martelaar met een zeldzame
naïviteit en zonderlinge ijdelheid. Door den kunstvorm werden echter deze gebreken
deugden. De schrijver maakte zichzelf tot den held van 't boek, maar in den derden
persoon. De deugden van Max Havelaar, zijne smartelijke miskenning en pijnlijk
lijden, met schitterende kleuren gemaald, maakten hem tot een held, die beurtelings
de bewondering en het medelijden van den lezer wekt. Hier en daar was de schrijver
wat verliefd op zijn product; hier en daar werd de sluier, die Havelaar's waren naam
verborg, wel wat al te doorzichtig - doch dit schaadde niet. Met Havelaar kon men
dwepen en den onbekenden auteur kon men gelooven, dat hij iets op Havelaar
geleek.
Sedert is veel veranderd. Den auteur trof het lot der groote mannen: ook zijne
gebreken werden bekend. In de oogen van het publiek won zijn gelijkenis op Havelaar
daardoor niet. Men vond Multatuli alles behalve een man om mede te dweepen.
Doch - wat ging Multatuli het publiek aan? Maakte dit zich weer schuldig aan de
bekrompenheid, die met vreugde hoort, dat ook de zon vlekken, groote zwarte
vlekken heeft? Verried 't weer de zielelaagheid van den kamerdienaar, voor wien
de grootste man klein wordt, omdat hij hem aanschouwt in zijn nachtgewaad?
Neen, het publiek was niet onbescheidener of kleingeestiger dan gewoonlijk.
Multatuli zelf drong zich op, altijd sprak hij over zichzelf, presenteerde zichzelf, en
wel als... held, apostel, uniek en universaal genie, onbaatzuchtige zelfopofferende
heilige, te groot voor deze aarde en ver verheven boven gewone aardwurmen,
mensch geheeten. Hij stelde zich boven en buiten de, door die kleinen gehuldigde,
moraliteit. En hoe meer hij zoo sprak, des te meer vroeg men naar daden, die zijne
aanspraken op zielegrootheid en verheven roeping legitimeerden. Allermeest vroeg
men naar de zedelijke overwinningen op uiterlijke omstandigheden, tegenspoeden
en hartstochten, welke, naar de gewone moraal, iemand zedelijk verheffen. Doch
uit elk geschrift, dat van Multatuli verscheen, spraken haat en ijdelheid steeds luider,
bleek, dat hij hoe langer zoo dieper in hunne slavernij verzonk.
Inderdaad, zijn hartstocht kent geen grenzen. Zijne oordeelvellingen
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over anderen gaan wij voorbij: ze zijn al te bittere vruchten van den fellen haat, die,
als een voortvretende kanker zijn oordeel bederft, zijn zin voor waarheid en recht
verteert. De uitbarstingen daarvan bederven, uit letterkundig oogpunt, zijne
geschriften; ze zijn zóó hevig, dat ze den goeden smaak beleedigen.
Maar ook zijne ijdelheid is onbegrensd: zij wordt bijna monomanie. Hij, die optreedt
als de pleitbezorger van den Javaan, hemel en aarde tot getuigen roept bij diens
lijden, hij kan zoo weinig zichzelf vergeten, dat hij, door ijdelheid ten eenenmale zijn
idée fixe vergetend, recht eischt, herstel van gekrenkte eer, vergoeding voor
ondergane straf - in de eerste plaats voor zijn eigen persoon. Ook in deze brochure
wordt wel met groote letters het motto nogmaals gedrukt: ‘besteel den Javaan niet,
vermoord hem niet, dan zal er blijken of hij vrijwillig arbeiden wil... dát is de quaestie!’
maar het blijft een motto. ‘Hoofdzaak’ is, dat hem, Multatuli ‘recht wordt gedaan.’
En 't geheele boekje loopt uit op den voorslag, dat zijne, Multatuli's ‘beschouwingen
grondig worden wederlegd.’ De behouders worden verzocht ‘zich bij ministerieele
crises en in kamerdebatten niet in te laten met vruchteloozen strijd’ (hoe nederig!)
vóórdat aan dezen eisch is voldaan. De ‘chefs der liberale partij’ moeten ‘ten
plechtigste’ daartoe gesommeerd worden door hunne volgelingen. Overwinnen zij
Multatuli niet, dan mogen ‘de volgelingen eischen dat hunne hoofden de vlag strijken.’
Nog een andere eigenaardigheid van Multatuli, eerst kenbaar geworden uit zijne
latere geschriften, komt hier in aanmerking. Ver andering van meening en
dientengevolge van richting kan iemands bevoegdheid om op staatkundig gebied
mede te spreken evenzeer in het licht als in de schaduw stellen. Dit hangt geheel
af van den weg, waarlangs die verandering tot stand kwam. Is die weg onbekend,
liggen de oorzaken in 't verborgen - dan zal, minst genomen, het vertrouwen in de
oprechtheid en eerlijkheid van die verandering geheel in de lucht hangen. Kan men
niets beter dan paradoxen en machtspreuken tot verklaring der verandering
aanvoeren, dan heeft men alle recht om aan de bekeering te twijfelen. Multatuli nu
trad in den Max Havelaar op voor de vrijheid van den Javaan; de exploitatie, welke
de Javaan van zijne Hoofden en van 't Gouvernement ondergaat, teekende hij met
schrille kleuren; bescherming eischte hij voor den inboorling tegen de plunderzucht
zijner Hoofden, vrijheid

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

337
tegenover den ‘Roofstaat’, die zich meester maakte van de vruchten van zijn arbeid.
In de eerste brochure over ‘Vrijen-arbeid’ trad hij half terug, en in de tweede...
verdedigt hij het stelsel van Regeering, pleit hij voor het cultuurstelsel, dat Nederland
tot roofstaat maakt, treedt hij op voor het gezag der Hoofden. Te voren klaagde hij
bitter over de Java'sche toestanden - nu roemt bij het cultuurstelsel, omdat het ‘de
wettelijk beschreven regeling’, de ‘reglementeering’ van die toestanden is, nu verlangt
hij de ongeschonden handhaving van dat stelsel, nu ziet hij slechts enkele
misbruiken, die juist door dat stelsel kunnen worden weggenomen. Verandering in
de Java'sche toestanden is, volgens hem, onmogelijk, en de weg, waarlangs de
liberalen die verandering willen bewerken, wordt door hem geteekend met de
onheilspellende kleuren, waarmede het Dagblad gewoon is dien te malen: Multatuli
bedient zich van het palet, waarop de heer van Herwerden de verven wreef.
Het eenige nu, dat Multatuli zegt tot rechtvaardiging van deze omkeering in zijne
politieke denkwijze, toont ten duidelijkste dat hij volstrekt geen aanspraak maken
kan op den naam van politiek denker. Het eenige argument, door hem aangevoerd,
luidt: Max Havelaar is niet goed begrepen, het publiek kan niet lezen. Men zou
kunnen vragen: wat is waarschijnlijker, dat Multatuli alléén goed las, óf van Lennep,
die den Havelaar niet in handen van 't volk wilde zien, zeker niet om zijn
conservatieve richting, en duizenden met hem? 't Is een uitvlucht, welke alweder
toont hoe oppervlakkig Multatuli, gelijk over alles, ook over het publiek oordeelt.
Ten slotte een wensch. Het is gebleken waartoe Multatuli in staat is en wat door
hem na zijn Havelaar is gepraesteerd. Wij eindigen met de verzuchting: Och! dat
hij afzag van de polemiek, waardoor hij zijn talent geweld doet en bederft, dat hij de
politiek liet varen, en zijn hartstochten meester werd, dan groeide misschien uit hem
Nederland's grootste dramatist!

[6 januari 1871
Ingezonden Stuk in De Locomotief]
6 januari 1871
Ingezonden Stuk in De Locomotief, Semarang, nr. 5. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Omtrent de vriendschappelijke contacten van de heer Boelen met Multatuli,
gedurende diens haagse periode, is behalve het navolgende artikel niets bekend
dan éen brief d.d. 14 februari 1870.
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Multatuli-fonds.
Door eenige vereerders van den verheven martelaar Multatuli zijn den
ondergeteekende toegezonden en bereids door hem per wissel (Nederlandsch
Indische Handelsbank) naar Nederland overgemaakt: van Mevrouw V. f100; van
den Heer S. f50; van den Heer R. f100.
Totaal f250,00
Voorwaar een verblijdend verschijnsel!
Zou het dan waar zijn, dat de eerlijke Insulindiërs eindelijk uit hun dommel willen
oprijzen, hunne harten ontsluiten en zich ter wille der eenige ondeelbare waarheid,
van belangzuchtige omhulsels en vooroordeelen ontdoen?
Zou dan waarlijk de dag aanbreken, waarop men begrijpen zal, dat het geloof
heeft uitgediend en voor weten moet plaats maken? Dat de hoop een afgeleefde
grijsaard is, die door liefde moet vervangen worden? Liefde, de bron van ons ontstaan
en van al onze genietingen, Liefde waarin alleen de Godsdienst is gelegen, die wij
in onze onverdraagzaamheid en in allerlei wanstaltige kerkdiensten, zoo ver van
Haar te zoeken trachten. Liefde, de eenige grondslag, waarop de maatschappelijke
instellingen moeten gevestigd wezen, wil men aan onrechtvaardigheid, wanbestuur,
onverdraagzaamheid, bloedvergieten, moord en doodslag een einde maken. Liefde,
de taal door God zelven gebezigd om ons, bij dag in het boek der natuur, des nachts
in den onmetelijken sterrenhemel toe te spreken.
Ja, ik voelde het, gij zoudt niet halsstarrig doof blijven voor de stemmen die u
smeekten, voor goed een einde te maken aan het lijden van den grootsten en
geniaalsten beschaver, dien Nederland ooit bezat. Hij is het, die van al onze
schrijvers het meest heeft bijgedragen, om den tijd te bespoedigen, waarin liefde
en weten de eenige drijfveeren zullen worden van het menselijk geslacht. - Eerst
dan zal men, buiten het Christendom om, tot de leer geraken, die aan de ware,
thans zoo verdraaide leer van den menschlievenden Christus ten grondslag lag. En
zoudt gij, eerlijke Insulindiërs, dienzelfden man, die, bij de verschijning van elk zijner
denkbeelden, met zooveel geestdrift door u op zijn weg wordt gevolgd, zoudt gij
dien man laten doorgaan tot Golgotha, om daar te bezwijken onder het kruis, dat
hij reeds zooveel jaren, tot veredeling van u zelven, gedragen heeft?
't Is meer dan tijd, dat men dien Christus onzer beschaafde eeuw van zijn kruis
verlost.
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Komt, zegt het mij, Christenen, wat wilt gij den Pharizeen verwijten, die uwen
Christus, een eenvoudig, jeugdig timmermanszoon, niet kenden en niet begrijpen
konden? Multatuli toch kunt gij verstaan, wanneer de domper uw verstand niet
geheel heeft uitgedoofd en uwe gevoelens eerlijk en natuurlijk zijn gebleven.
Maar Multatuli is nog mensch.
Miskenning, nijd, laster en dompergeest, zoowel als de denkbeelden die hem
bezielen, hebben hem steeds belet, voor zich en de zijnen een gevestigd finantieel
bestaan te verwerven.
Tijdens mijn verlof in Nederland, had ik de eer de welkome huisvriend van zijnen
familiekring te zijn. Multatuli leefde geheel van zijn literarischen arbeid, in Nederland
een hard stuk brood voorwaar, wanneer men, finantieel reeds ten achteren, om
niets ter wereld de logische stem van een eerlijk gemoed wil smoren.
Aan de zijde zijner gade, van den veelbeloovenden Max en de schoone Nonni,
zou Hij zich toen de gelukkigste der vaders hebben gevoeld, zoo het vooruitzicht
van over weinige maanden andermaal als zwerveling rond te dolen, hem, met het
oog op zijn lieftallige omgeving, het leven niet voortdurend had vergald. En toch zag
ik nimmer zooveel gelatenheid, nimmer zooveel ouder- en kinderliefde. Smalende
op mijn omgang met dien verheven martelaar, durfde een nijdige pen in No. 280
der Soerabaia Courant neer te schrijven, dat Multatuli in mij zijn copiïst en ik in
Multatuli mijn man had gevonden. Er ligt iets vernederends in 't beantwoorden van
dien lasterlijken onzin. Doe ik dit echter niet, hoe licht zou dan dit schrijven aan
eenig bijoogmerk en niet aan de zuivere gevoelens mijns harten worden
toegeschreven! Hoe licht zou deze pogingen voor verijdeling gevaar loopen!
Welnu, die bewering is een LOGEN In geen mijner werken komt een enkele copy,
een enkelen zin van Multatuli voor. Ik tart den redacteur der Soerabaia Courant,
daarin een enkel, 't zij letterlijk, 't zij onder een anderen vorm overgenomen denkbeeld
van Multatuli, aan te wijzen. 't Is eerroovend brutaal, mij zoo te belasteren.
't Is oneerlijk en diefstal tevens, zoodanig de waarde van een arbeid te verkleinen,
waaraan de dagen en vele nachten van mijn verlof werden opgeofferd.
Maar, laat ik deze, door eerbied en deelneming bestuurde pen, niet langer met
de ontzenuwing van vuigen laster bezoedelen.
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Voldoende aan het verlangen dergenen, die behoefte gevoelen om zich te verzoenen
met het nageslacht, dat eenmaal met verontwaardiging vervuld over de laakbare
onverschilligheid zijner voorzaten, aan den miskenden Multatuli een standbeeld zal
wijden, zoo wil de ondergeteekende pogingen aanwenden tot daarstelling van een
fonds, waaruit een onafhankelijk bestaan voor dien genialen schrijver kan
voortvloeien.
Daar zijne maatschappelijke betrekking hem thans minder in de gelegenheid stelt,
zich persoonlijk met de inning en verantwoording van particuliere gelden te belasten,
zoo verzoekt hij die franco te adresseeren aan den Heer J.C. Tasch, chef van het
postkantoor te Batavia, die zoo welwillend is, deze inning en verantwoording op
zich te nemen. Hoewel bij de vermelding der ontvangsten slechts voorletters zullen
worden gebezigd, worden geachte inzenders evenwel verzocht, hun naam en
woonplaats duidelijk op te geven.
Voorloopig zal met de rechtstreeksche verzending der inkomende gelden naar
Nederland, tot een bedrag van duizend gulden worden voortgegaan.
Omtrent de boven dat bedrag ingekomen gelden, zal, 't zij tot oprichting van het
gemelde fonds, 't zij, wanneer onverhoopt het verkregen kapitaal daarvoor niet
toereikend is, tot een andere wijze van aanwending, gedurende een half jaar, het
oordeel van Multatulis vereerders franco worden ingewacht aan het adres van den
ondergeteekende, die alsdan een daaruit geput voorstel aan ieder medewerker in
omvang zal zenden.
BATAVIA, 24 December 1870.
ANTON BOELEN.
Het bovenstaande werd op verzoek overgenomen uit de Java Bode. Den Heer
BOELEN komt de eer toe, in Indië den grondslag gelegd te hebben voor het
Multatulifonds. Tot bevordering van het streven schijnt ons thans een aansluiting
bij de commissie in Nederland hoogst waarschijnlijk toe.RED.

[8 januari 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
8 januari 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Drie dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De laatste alinea staat dwars door een eerder stuk tekst.
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Voor de uit het Frans vertaalde gesprekken zie Idee 805-806-807; V.W. IV, blz.
521-524.
Wbaden 8 Januari 71
beste Huisman, Eergister schreef ik U een kort briefje over... bladen. Hebt ge
dat?Ik ben druk bezig met een stuk over specialiteiten. Ge zult er u mee amuseren.
Maar ik weet nog niet waar 't uitkomt. Met van Helden is niets te beginnen. (Ik denk
dat er weer beslag op den boêl ligt. Vel 10-15 had voor maanden moeten verschynen.
r
o
En in Dec schreef hy my: vóór Ult . Ja wel! Dat is verdrietig werken! Ik moet nu
telkens omzien naar andere uitgevers! En dat gaat zoo sloomerig door 't heen en
weer schryven.r
Ik loop Uwen br. van 30 Dec even door. Maar wil kort zyn omdat ik over iets
anders te schryven heb.Over de prachtige Mult. Commissie laterDie advertentie die gy niet gelezen hadt, was niet geplaatst. Onderschept!Ja, ook ik hoop U in April eens uit uw roer te zien loopen, en zal er 't myne toe
doen, als ik maar kán. Ik hoopte het altyd.De moeielykheid is nu alleen, geregeld betaald worden door 'n uitgever. Als dát
lukt, ben ik (geldelyk) klaar en gy ook.En nu de zaak waarover ik U schryven wilde.
N. Rotterdammer 6 January! ‘Over Multatuli's Nog eens - Vryen Arbeid’.
Kyk, gy, leek, hebt of hadt regt op toelichting, opheldering, wederlegging, is dit
niet waar?
Welk gedeelte van myn betoog is onwaar, onjuist &c?
Dáárover zwygt de N. Rotterdammer, en dáárom toch was 't U, waarheid
zoekende, te-doen. En daarom zocht ge licht in t Orgaan van Franssen vdPutte.
Maar jawel! Ge leert van die courant allerlei dingen - wáár of niet waar, dan! - die
u in-verband met de Indische kwestie niet interesseren, maar de toelichting van 't
Indisch vraagstuk vindt gy daarin niet!
Heeft het er niet veel van, of ze myn redeneringen - die zy zeggen zoo miserabel
te vinden - niet aandurven, en daarom hun uitvlugt zoeken in 't aantasten - of altans
in 't behandelen van Mult. als schryver en persoon?
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Zóó is het! Het belang der Rott. Courant was, myn stuk dood te slaan. Dat schynen
ze niet te kunnen, en daarom tasten ze - op gewone Holl. (liberale en behoudende)
manier - my aan, met: positieve beschuldigingen en: verdachtmaking.
Al was alles waar wat ze zeggen, dan nóg heeft de heilbegeerige leek aanspraak
op behandeling van 't vraagstuk, en niet op 't oordeel van zoo'n obscur redacteurtje
over Multatuli. Maar veel van wat ze zeggen is niet waar.
t Is niet waar, dat er geen notitie is genomen van myn eerste stuk over Vr. Arb.
Het is veel gekocht en veel gelezen. Maar de pers en de kamerleden zwegen er
van. Dát is 't zwygen waar over ik klaagde. Het praatje over den ligten sluier (van
Havelaar) is onwaar. Er was in 't geheel geen sluier. ‘Multatuli’ is geen
naamverbergend pseudoniem maar integendeel een hooggehouden banier. (in de
kopy van Havelaar stonden de namen van plaatsen waarvoor v. Lennep tot myn
groot verdriet puntjes liet drukken, VOLUIT.r

‘Men vond Multatuli alles behalve’ &c Wie is die ‘men’? De redact J Kl van den
Rotterdammer? Of ‘Publiek’ die zoo oneerlyk z'n schuld niet betalen wou?‘Multatuli drong zich op... altyd spreekt hy over zich zelf.’ &c. Precies! Had ik dan
over de Rott. Ct of D. v. Twist moeten spreken? Ik sprak altyd over my zelf, omdat
ikzelf verongelykt was. Dat doet elke crediteur, die te vergeefs aandringt op betaling.‘Haat en Ydelheid spraken uit zyne geschriften’ Uit de Rott. Courant spreekt liefde
en nederigheid, maar bewyst dit iets voor VRYEN ARBEID?i

‘Mult . is niet nederig.’ Zeer juist! 't Zou me ook mal staan, vooral indien ik me
vergelyk by &c‘Mult vraagt regt, herstel, vergoeding voor z'n eigen persoon...’ precies! Dát is de
Javanen kwestie. Zoolang ik niet overwin, durft er nog niemand in Indië z'n pligt
doen. Juist IK, IK, IK! Dáárin ligt juist de ware kwestie: of ik of v. Twist gelyk heb?Dát is het criterium der zaak en niet vry-arbeid of kult. stelsel!
‘De Ideën zyn... beneden kritiek. Ook goed! En de Rott Courant is mooi. En die
krant heeft verstand van Ideën... maar ook dit heldert u niet op wat ik miszeide of
misredeneerde, in myn stuk over VR. ARBEID!‘Multatuli is veranderd van opinie, sedert Havelaar?’ Een leugen!
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Havelaar heeft met vryen-Arbeid niets te maken. Bovendien, in de Minnebrieven
die zeer kort na Havelaar verschenen, tast ik reeds de Vryarbeid aan. Als ik dan
veranderd ware, zoude die verandering al negen jaar oud zyn.
Er mankeert maar aan, dat hy zegt dat ik me verkocht heb. (Hy laat het gissen,
Hollandsche manier: verdachtmaken! En ook dit bewyst alweer dat hy de zaak zelf
niet aandurft.)
Welnu, ik ben niet verkocht. t Behoud heeft zelfs - nogal verstandig! - zich
onthouden van een bod. Maar, niet ieder onthield zich. De liberalen wilden my
koopen om vryen-arbeid te verdedigen. (Zie alweer die Minebrieven, inleiding.)
Nadat ik dit weigerde, hoefden de behouders my waarachtig niet overtehalen. Ze
hadden my op dit punt voor niets, omdat het m'n overtuiging was.En al die praatjes over ‘mooischryvery’ (d.i.: dramatisch) beduiden: ‘Je praat
aardig, maar wát je zegt is onwaar, onjuist, gek, beneden kritiek &. Je redeneert
(ook in de Ideën) als 'n ouwe slof.’
Perfect! Maar hoe komt het dan, dat myne ‘aardige’ vertellinkjes zoo precies
blyken wáár geweest te zyn, dat nooit iemand het gewaagd heeft een letter van my
aantetasten? De waarheid van den Havelaar is even goed erkend, alsof dat boek
droog en dor ware geweest als een Rott. Courant.
En m'n redeneringen? Wel, als die zoo zwak zyn, dan zal deze of gene redacteur
van 'n Courant ze wel áánkunnen? Dáár wacht ik op! - Zie, dat noem ik
Leekegedachten, die ik aan Uw oordeel onderwerp. En - hebt ge lust, tyd en
gezondheid - behandel dan die zaak eens, mits het U geen opoffering kost, en als
t

ge 't met dat alles eens zyt. Eén ding staat vast: de Rott. C wederlegt myn pleidooi
tegen Vr. Arb. niet! En uit al de byweegjes die zy inslaat, heb ik 't regt te denken dat
ze daartoe niet in-staat is.Weet je wat me in dat stuk 't meeste hindert? Dat raad je nooit! De eerste twee
regels! Dat is een domme valsheid. Dat stukje over V.A. is waarlyk nogal...
middelmatig! En ik zeg U - in-vertrouwen - dat ik 't zóó uitgaf, door nood geperst,
en in groote haast. Dat kwasi-ophemelen van dat vod (als schryvery beschouwd)
is om den indruk te verzwakken van de zaak.
Zie hier hoe dat bedoeld is. Ze voelen dat een lezer (leek) zich na dat stuk geneigd
voelt de Vry-Arb. aftekeuren. Dat mag niet, want dan kan Fr. v.d. Putte geen minister
worden (schoon hyzelf ook de
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Vr. Arb. niet durft invoeren, zoomin als de Waal. Ze weten dat ze liegen.)Goed! Nu moet de indruk die myn zeer eenvoudig betoog maakt, vernietigd
worden, en dus moet de lezer in den waan gebragt, dat die indruk een gevolg is
van myn ‘mooi’ schryven, iets dat juist in dit stuk niet voorkomt. Vandaar de
onverdiende ophemeling, en vooral die eerste 2 regels.
Ik (en gy zeker ook) stond verbaasd, dat ik een aankondiging van dit werkje, zóó
zag beginnen. Er was geen grond, om zóó 'n compliment te verwachten. Het is dan
ook pure valsheid.
Als ge over de zaak schryft, zeg dan dat ge - uit een litterarisch oogpunt, nooit
iets van my laast, dat zoo weinig aanspraak maken mag op ‘mooischryvery’ en dat
de indruk die myn betoog teweegbrengt, wel inderdaad schynt voorttevloeien uit de
zaak die ik behandel, en niet uit de inkleeding, waartoe ik my blykbaar niet veel
moeite heb gegeven. (Dat is zoo. 't Stuk was primitief niet eens voor de pers
geschreven, en niet veel meer dan een slordige brief. Toen ik 't uitgaf, had ik geen
tyd het omtewerken. En dat moet nu ‘mooi’ geschreven zyn, om de zaak (en myn
andere werken!) naar beneden te halen!)t

Dat de R.C. in die mooi vindery liegt, blykt uit eene later voorkomende opmerking
dat ik - de mooischryver! - myn ‘kleuren aan 't Dagblad en myn palet aan den heer
Herwerden ontleende’. Dát zal toch geen ‘mooischryver’ heeten mogen! En wat
beduiden dan de eerste twee regels: ‘Weder heeft Nederland &c’?.Nu, beste kerel, nu zyt ge ingelicht. Misschien hadt ge al deze opmerkingen niet
noodig.
r

Ik blyf er by, dat ge, na dezen aanval van den Rott , haast moet beginnen te
gelooven dat ik in myne opvatting der Javanen-kwestie gelyk heb! En dan willen
die stommerikken nog, dat ik nederig wezen zou! Dat is een eigenschap die hún
past. Ik bedank er voor.
En dat ik regt vorder voor myzelf? Welzeker! Voor wien anders? Voor
JanKlaassen?
Hartelyk gegroet van
Uwen vriend
Douwes Dekker
Daar kryg ik waarachtig schoone vellen van blad 14 & 15. Het schynt dus dat de
afl. vel 10-15 kan verzonden worden. Hierby een lystje van 't fransch.
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Die vertelling van Adèle geef ik om wat uitterusten. Ik was zoo moê. En nu schryf
ik een stuk over specialiteiten. Ik ben al aan vel 3.
pag. 237.
- Dans je niet meer, Adèle?
- Hoe is 't, Adèle, gebruik je niets?
- Ik heb zoo-even Gustaaf gesproken. Hij laat je zeggen dat je je goed toedekt.
Doe je shal om... 't is frisch... waar is hy?
- In 't rytuig, antw. Adèle- M'n shal Abbas, vraag aan Therèse.239
moralement parlant = zedelyk (dat is: niet-stoffelyk) gesproken.Fous pouver &c (krom-fransch) Kunt ge my zeggen waar de kamenier van Mad.
la marquise is?
- Jawel, kleine aap. Kyk daar ginds staat ze te dansen. Daar... neemaan, wit
daarmeê je maag een beetje...240
r

Eleonore, zou je zoo vriendelyk willen zyn myn plaats intenemen. M Jules, pardon,
Mevrouw de markiezin laat me roepen...
- Ze lykt wel gek met haar markiezin
- Therèse, wil je m'n shal halen. hy ligt in 't rytuig...
- Terstond, mevrouw (blz 241 vel 16 dat hebt ge nog niet)
Vervolg hierna
hierna! Ja wanneer. Ik ben genoodzaakt van Helden te zeggen dat hy geen kopy
meer krygt als hy niet blieft voorttegaan.
Na MAANDEN geduld moet ik!
En om in leven te blyven moet ik nu andere Uitgevers zoeken. Dat op 'n distantie
lastig genoeg is.
Apropos. Ik heb aan de Commissie geschreven dat ik haar verzoek zich niet meer
te bemoeien met myn zaken. Zy moet dus publiceren dat ze aftreedt. Als 't U
eenigzins mogelyk is, bezorg my 't stuk waarin ze dat doet.
Ze kán 't niet doen naar myn zin. En dán treed ik op, om te vertellen waarom ik
die heeren aan de deur zet.De loop der zaak is als met van Lennep. Eerst party-trekken en daarna uit
lafhartigheid voor ‘Publiek’ my verraden. De brief van Kern is niet onhandig. Ze
wilden zoo om vrede te maken met Publiek, die 't niet kon verdragen dat ik byval
kreeg.-
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t

Nog iets over Rott. C .
‘Multatuli's Ideën munten niet uit door nieuwheid’
‘het is de wyze van inkleeding... en het paradoxale... dat den lezer treft.’
‘niet-nieuw’ en toch ‘paradoxaal’ (dat is: aandruischende tegen de leer, afwykende
van de gewone opvatting, in-stryd met het algemeen-aangenomene, met het oude,
en toch... niet nieuw!) Hoe klopt dit?N.B. Eene nieuwe wyze van voorstelling, is iets nieuws. Meende de Rott. dat ik
zou komen vertellen dat 2 × 2 = 5 was? De waarheid is oud! Juist dát zeg ik overal.
Adieu!
uittreksel uit de 1000 en eenige hoofdstukken over Specialiteiten ...ik verhaalde hoe
een eerlyk man in Groningen gedrukt ging onder gewetenswroeging omdat hy door fielten meêgesleept in eene ‘handelszaak’ - zich een tyd lang...
‘l'occasion, la faim, l'herbe tendre,
*
Et quelque diable aussi le poussant.’
Och, myn goede beste Lafontaine, die ‘diable’ had kunnen achterwege blyven!
Honger, gelegenheid en... essenbladen zyn voldoende om een afgetobden
gebreklyder op 'n dwaalspoor te helpen. De man had meegedaan in 't maken van
thee die in Gelderland langs de wegen groeit. En hy leed onder 't besef van die
fout...
Ga heen in vrede, roep ik hem by dezen toe, en maak geen valsche thee meer.
Uwe zonden zyn U vergeven. Ik weet wat gy gedragen hebt. En om die zaak én
omdat gy overigens Uw geheel moeielyk leven offerdet aan de waarheid!
Maar... (en dan loopt de vertelling een anderen kant uit die u nu niet aangaat, en
dien ge op uw gemak kunt bekyken, als ge een present Ex. van de Specialiteiten
krygt.)
Onder de dieren heerste de pest. Alles was ziek. De Leeuw hield conferentie. Er
was zeker gezondigd, anders zouden de goden niet zoo straffen. Dus: nasporen
wie de Jonas was? De Leeuw stelde voor, dat ieder biechten zou. Z.M. zelf moest
erkennen dikwyls schapen te hebben opgesnoept en zelfs nu-en-dan den herder
te hebben opgegeten.

*

De aangehaalde woorden zyn uit een der schoonste fabelen van Lafontaine
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‘Sire - zei de Vos - Uwe Majesteit is al te edelmoedig! Is dát een fout? Volstrekt niet!
Wel beschouwd was 't voor die schapen een groote eer, en... de herder? Uwe
Majesteit deed regt, zoo'n herder verdient den dood want hy speelt den baas over
de dieren.’
Alle hofluî vonden dat de Vos verstandig had gesproken. En de Leeuw werd
verklaard te zyn... als witte wolle.
Ook de tyger, ook de beer, al wat sterk was, al wat tand en klauw had werd voor
onschuldig gehouden aan den toorn der goden, tot den bulhond toe.Eindelyk kwam de beurt van biechten aan den armen ezel. ‘Ach, heeren, zeide
hy ik heb eens, zeer zwaar beladen zynde, hongerig, en moê... 't was vreesselyk
heet... ik had in zoo lang niets genoten... geen rust... geen eten... geen drinken...
ik dacht omtevallen... myn kniën knikten...
(nu volgen de regels die ik aanhaalde)
“de honger... het malsche gras... de gelegenheid...
En misschien ook een duivel die my aanzette...”
in 't kort ik heb in 't voorbygaan een hapje gedaan in een kloosterweide... één hapje
maar!’
Op deze woorden riep ieder: ‘dát is de smeerlap die de pest over ons bragt! Aan
de galg, aan de galg!’ En 't geschiedde! Zoo gaat het... aan hoven zegt Lafontaine.
Zoo gaat het in de wereld, zeg ik.
Adieu.
t

Men telegrafeert my dat de Rotterdammer C myn antwoord heeft aangenomen
te plaatsen tot myn spyt. Ik had namelyk een tweede Expeditie gezonden, die
scherper was, en die gaat nu naar andere Couranten. Ik had liever dat de
Rotterdammer de eerste geweigerd had. Ook weet ik niet of men wél gedaan heeft
zich aan Noorden te wenden. Dat moet ik afwachten.

[9 januari 1871
Brief van Roorda v Eysinga aan Multatuli]
9 januari 1871
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Dubbel en enkel velletje
postpapier, tot onderaan blz. 5 beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 6 het adres:
Allemagne Monsieur
Monsieur Ed. Douwes Dekker, Wiesbaden. Schillerplatz, 4.
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De alinea over Van Kesteren staat op blz. 1 verticaal in de marge.
Van Kesteren: de redacteur van De Locomotief.
v.d.P.: Fransen van de Putte.
v. Bosse's optreding: Peter Philip van Bosse (1809-1879), nederlands staatsman
en financieel specialist, herhaalde malen minister, o.a. 1868-71 in het kabinet Van
Bosse-Fock.
Blussé: Pieter Blussé van Oud.-Alblas (1812-1887), liberaal staatsman.
Mijer: Pieter Mijer (1812-1881), liberaal staatsman, liet in september 1866 als
minister van koloniën zichzelf benoemen tot gouveneur-generaal.
Dibbets: leraar te Amsterdam die om een futiele reden een maand werd geschorst,
welk feit de pers en de publieke opinie in heftige beroering bracht; zie het artikel in
de Java-Bode d.d. 14 februari.
Nieuwenh.: de secretaris van de residentie Bagelèn, F.N. Nieuwenhuijzen; na
diens vertrek nam Multatuli, toen kommies, de functie gedurende enige weken waar;
(zie V.W. IX, blz. 36 en 40).
Brussel, Imp du Vallon, 9, 9/1 71
Waarde Dekker! Reeds twee brieven heb ik aan U geschreven of begonnen, maar
beiden achtergehouden. Uw schrijven heeft mijn gemoed sedert dagen bezig
gehouden. Vooreerst denk ik aan Uwen treurigen toestand en dien van Uw lief gezin.
Ik zou de kracht missen te lijden, wat Gij lijdt. Maar tevens vrees ik Uw verwijt, dat
ik mij slechts bepaal tot banaal, onvruchtbaar medelijden. Ik geloof, dat gij het niet
verkeerd zoudt opvatten, zoo ik U, als een broeder, met geld te gemoet kwam.
Althans ik zou 't van U aannemen, als uw lot het mijne was. Toch mag en kan ik u
niet op die wijze helpen, en ik vrees, dat gij mij niet gelooven zult. Mondeling zou
ik mij beter kunnen verklaren, maar schriftelijk zou ik misschien aanleiding geven
tot ongunstige, onverdiende oordeelvellingen, die mij diep zouden grieven. Ook heb
ik onverwachte lasten te dragen. Mijne moeder heeft b.v. anderhalf jaar onder mijn
dak doorgebracht zonder een' cent te kunnen betalen, omdat haar pensioen nog
bezwaard is door uitgaven voor de teringziekte, herhaalde verhuizingen om beter
lucht te vinden, begrafenis enz. van mijne zuster. Terwijl bij mijne verbanning bijna
al mijn schuldeischers (want verkwisten is een mijner organische, constitutioneele
gebreken en alleen mijne spaarzame vrouw bezorgt mij rust) mijne onmacht
begrepen, heeft een hunner (neef en ‘vriend’) mij den deurwaarder gezonden om
f1400 te ontwrin-
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gen aan het kleine kapitaal van mijne Selinde, die zwichtte om éclat te voorkomen.
Beoordeel mij dus niet verkeerd. Kan ik U op andere wijze van dienst zijn, wend u
gerust tot mij, maar 't is mij, hoe innig gaarne ik ook zou willen, onmooglijk U wat
geld te zenden in Uwen nood.
Ik ben door Uwen brief niet in eene stemming tot schrijven, en zou dus nog minder
kort zijn, dan gewoonlijk, want ik ben evenmin spaarzaam met woorden en tijd als
met geld, zoo ik niet lichamelijk ontstemd was tevens.
Heeft ook van Kesteren U mishandeld? Ik ben omtrent hem in twijfel en schreef
hem: ‘Gij zijt óf een zeer edel óf een zeer slecht mensch’.
In de N. Rott. Cour. van 6 dezer staat een vuil art. (van Veth?) tegen uwe jongste
brochure, waarover ik dadelijk een driftig woord zond aan de Sneeker Courant, die
ik u zal doen toekomen. Ik had er nog bij moeten voegen, wat gij schrijft over Uw
e

zwijgen vóór uw 40 jaar en na Lebak en ook, dat Gij zonder Uwe gebreken Uwe
deugden niet zoudt hebben; ik hecht sterk aan de leer van vergoeding. De schrijver,
die u de gave betwist denkbeelden te scheiden en te verbinden, moest niet verraden
er van ontbloot te zijn. Zoolang men U en mij geen recht doet, blijft de javanenliefde
huichelarij. Het Noorden verzocht ik plaatsing of terugzending van het art. tegen
Kern. Sedert 5 of 4 dagen nog geen antwoord.
Gij hebt gelijk met te lachen om mijne schoolmeesterachtige zucht naar zuiverheid
van taal. Misschien ligt zij in mijne natuur, misschien is zij de uitwerking van 5 jaren
school liggen by M. van Berkel, te Montfoort, een bekrompen man. Stieltjes schijnt
in den laatsten tijd voorzichtiger, gemaakt-onafhanklijk te zijn geworden. Hij verdient
dan ook veel geld aan allerlei collegies, stedelijke, provinciale enz. Ik zal hem over
i

ie

de Mult .-Comm . schrijven en U zijn antwoord zenden. Vóórdat hij er toe besloot
mijne zaak in de Kamer te bepleiten, heb ik hem een' vrij onaangenamen brief
moeten schrijven en herinnerd, dat ik, als ambtenaar, openlijk partij voor hem
gekozen had, toen v.d.P. hem wegjoeg. Gij zoudt te fier zijn geweest voor zulk eene
herinnering, maar ik heb veel opgevreten om mijn vrouw en kinderen een pensioen
te bezorgen, waarop de kans nu weer verkeken is door v. Bosse's optreding. Toch
ben ik hem dank schuldig, want híj toonde ten slotte meer moed dan de rest. Ik acht
bijna geen' enkel
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Nederlander, maar natuurlijk draag ik niet ieder 't zelfde gevoel toe. Zoo is 't ook
met Thorbecke. Uw woord dat ik hem ‘veracht’, is te sterk. Ik begrijp niet, hoe Gij
onder dat volk kondet wonen. In den Haag liep ik alle dagen met gebalde vuisten,
zelfs in den tijd der verloving aan de zijde van mijn meisje. Daarom trokken wij naar
Brussel Ik vind wel Thorbecke eene hartelooze, burgermans-natuur, maar ken
niemand, die van het hartelooze, burgermansvolk meer gedaan zou krijgen, althans
van de Kamer. En ofschoon ook ik de kieswet ellendig vind, geloof ik niet, dat hare
hervorming ons iets veel beters zou geven, ten minste niet, dat men U zou kiezen.
En zóó lang vind ik het volk zoo naar, dat het er niet veel toe doet, wie aan 't bestuur
is. Konden wij een' zuiveren toestand krijgen, al was hij Heemskerk-Lion'sch, des
te beter, maar niemand is trouw aan zijne beginselen. Kijk nu weer dat jongste
kabinet:
Thorbecke voor de inl. hoofden,
v. Bosse tegen de inl. hoofden, tegen 't batig slot
Blussé
voor
Thorb. wou in 1866 van Mijer niets weten, vBosse bleef er 2 jaren meê opgescheept!
Akelig!
Vel 11-15 van Uwe Idéen niet ontvangen.
Wat beweging over dien Dibbets, te Amsterdam, in vergelijking met het zwijgen
over zoo veel grooter onrecht, door liberalen den Javanen, U, Stieltjes en mij
aangedaan!
Niets is vergeeflijker dan dat Gij niets weet van mijne ‘publicisterij’, maar men
mocht toch verwachten, dat Gij, die - wat Gij ook zeggen moogt - zoo veel zorg wijdt
aan Uwe geschriften, hadt onderzocht, alvorens te verwijten.
e

De N. Rott. Cr. wil 't doen voorkomen, alsof uwe 1 brochure over vrijen arbeid
onopgemerkt was voorbij gegaan. Stieltjes vond ze daarentegen 't beste van al, wat
gij hebt voorgebracht.
Ik wist niet, dat gij in Nov. 47 op dat bureau v. Nieuwenh. zaat (hoe puristisch!).
Wat afwijkende bestemmingen van de drie personen, die toen in één vertrek waren!
Zoo ik langer leef dan gij (wat ik niet geloof), zal ik u na uw' dood verdedigen met
uittreksels van uwe brieven aan mij, zonder toelichting.
Gij laadt dan schijn op u mij voor den gek te houden, als gij zegt, dat ik meer weet
dan gij. Hoe ijdel ik ook ben, verdien ik niet compli-
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menten, gelijk een jong meisje. Van Felix Batel heb ik maar één hoofdstuk gelezen,
nl. dat, waarin wordt aanbevolen de inl. hoofden op zij te zetten. Toen had ik er
genoeg van. Ik mis uw geduld om van prullen een sujet d'étude te maken en lees
van den hak op den tak. Hierbij een flauw stuk van mij tegen Pijnappel. Als mijne
opstellen eenige dagen oud zijn, ben ik er reeds ontevreden over. Gij moogt mij
bemoedigen, toch is mijne vlam uitgebluscht.
Ook mij kwam Straatman niet oprecht voor. Hij bood mij aan redacteur te worden.
Ik wees op mijn positivisme. Hij antwoordde, dat dit tot de politieke richting niets
afdeed, maar - zweeg over het redacteurschap en bood het correspondentschap
aan, dat mij meer toelachte. Ik zou 't op zijn bureau toch geene maand hebben
uitgehouden. Een redactie moet homogeen zijn. ‘De laatste dag der Hollanders op
Java’ in proza is thans bedolven onder boeken of papieren, daar de baker mijne
werkkamer heeft ingenomen. Later zend ik U 't stuk.
Ofschoon mijne uitgevers beter staan dan v Helden, heb ook ik toch nog te goed:

f250

van 't Soer. Hand.

(sinds 15 maanden)

100

Keuchenius' Hand.

(d )

100

't Indisch Milit. Tijdschr.

(d 6 maanden)

o
o

Als ik onafhanklijk mocht zijn, zou ik honorarium versmaden, uit minachting van
het publiek, dat den uitgever betaalt. Toon mij spoedig door een' brief, dat gij mij
niet euvel duidt, wat ik in den aanhef schreef.
Mijne vrouw en moeder groeten U hartelijk. Beveel mij aan bij Mevr. Dekker.
Met een' handdruk
Uw vriend
Roorda
Ik ben zeer onlekker, wat mij elke week overkomt. Zenuwpijn en de overblijfselen
van Indische klimaatkwalen.

[9 januari 1871
Brief van Wertheim aan Multatuli]
9 januari 1871
Brief van A.C. Wertheim aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Sommige woorden in dit zeer vlotte handschrift zijn moeilijk te ontcijferen.
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9 Jan 1871
W. ed. Heer
Bij mijne terugkomst van eene reis naar Brussel vind ik uw beide schrijvens. Ik
kan wat de beantwoording betreft kort zijn.De stukken zijn u heden onder aangeteekend couvert gezonden. Ik blijf bij mijne
meening dat de inzending aan het Handelsblad van een afkeurend oordeel onzer
bemoeijingen zonder ons dit vooraf te waarschuwen verkeerd gehandeld was,
onverschillig welke bedoelingen daarbij voorzaten.
Wat eindelijk de gedragingen der commissie betreft ze hebben zich bepaald tot
de u bekende oproeping in de Couranten. Wat verder geschreven is, is haar vreemd
en dus niet voor hare verantwoordelijkheid.Welligt dat mijne zienswijze de uwe niet is, ik blijf echter gelooven dat door de
commissie niets is gedaan dat uw verwijten verdient, het moest dan zijn dat hare
leden zich op de roepstem van den Heer v Gennep & onder de indruk van hun
vaderland eene schande te besparen zich hebben laten verleiden U diensten aan
te bieden of te willen bewijzen die zij meenden dat u aangenaam waren. Zoo het
pijnlijk is in ruil voor onze goede bedoelingen een brief te ontvangen als die van U
van 2 Januari, ze zal mijn waardering voor den letterkundigen bij uitnemendheid,
voor den moedigen strijder voor hetgeen volgens zijne overtuiging waarheid & regt
is niet verminderen maar ze behelst tevens de les zich niet te bemoeijen met
aangelegenheden waartoe men niet pligtshalve geroepen isMijn rol in de Commissie is hiermede afgespeeld - Er blijft mij slechts over U te
verzekeren dat het niet in mijne bedoelingen ligt U eenige onaangenaamheid te
zeggen. Veeleer de wensch koester dat gij op uw weg nimmer slechtere menschen
zult vinden dan de leden onzer Commissie voor u waren.Met gevoelens van Hoogachting
UEg dwdn
A.C. Wertheim
De Erven v Lennep is reeds sinds lang kennis gegeven dat de Commissie de gelden
niet kan ontvangen uit de verkoop van het copijregt van Max Havelaar voortvloeijende
& zij zich dus direct aan U hebben te wenden.
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[10 januari 1871
Brief van Multatuli aan Roorda v Eysinga]
*10 en 11 januari 1871
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga (RvE, blz. 38-46).
s...: sodomie, tegennatuurlijke sexuele handelingen als waarom Sodom en
Gomorra verwoest zijn; zie Gen. 19.
Huet: de afwijzende kritiek op Van Lenneps roman Klaasje Zevenster dateert uit
1866 en is herdrukt in Litterarische Fantasien en Kritieken XV; voor de geciteerde
zin zie het slot van paragraaf II.
Nieuwenhuyzen: secretaris van de residentie Bagelèn, toen Douwes Dekker daar
in 1847 werkzaam was.
Bayard: zie V.W. V, blz. 380.
Een vriend: waarschijnlijk Plet.
Wiesbaden, 10 Januari 1871.
Schillerplatz 4.
Waarde Roorda, Dank voor uwen brief die my meer genoegen deed, dan gy
denken kunt. Ik kryg zooveel beroerde brieven, en zooveel goede niet.
Sakkerloot, uwe uitweiding over geldzaken was niet noodig. Gy moogt niet, al
kon je half.
By de eerste goede gelegenheid zal ik u een flink amende honorable maken over
myne beschuldiging van zwygen. Dat komt u toe. Uw stuk in ‘Noorden’ dat ik ontving,
is hartelyk en hartig. Ik betwyfel of ze 't andere over Kern plaatsen. Ik verzoek u niet
te riskeren dat ge uw honorarium van Noorden verliest om mynentwil. Ik vraag dit
uit egoisme, en in 't belang van wat ik de zaak noem. Leef! Ik zou menigeen verbazen
door myn nuchtere praktyk. Zie myn vorigen over martelary. Ik meen precies wat ik
daar zeide. Ik heb hekel aan excentriciteit. Ze walgt my. Niets is my aangenamer
dan bon sens. Zoodat ik maar zeggen wil - Abraham Blankaart! - dat ik u vriendelyk
verzoek, niets aan my of om mynentwil te offeren. Ik zal ter zyner tyd veel te bly zyn
dat gy hebt uitgehouden.
Dat ge - overgelaten aan uzelf - niet zuinig zyt, en gaarne geeft... o, dat begryp
ik! De tyd kan weerkomen dat dit eene deugd voor ons is, of althans 'n onschadelyke
neiging, zamengaande met... andere dingen.
Zoo, gy hebt het prachtig stuk in den Rotterdammer 6 januari gelezen? Zooeven
antwoordde ik er op: niet antwoordende. Ik betwyfel of ze 't opnemen, want myn
repliek is scherp door de verregaande
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nonchalance. Dat is 't eenige wat ik den Rotterdammer van Fr. van de Putte geven
mag.
Maar ze zullen 't niet plaatsen. Vooral niet daar ik - twee vliegen in een klap niet
doodslaande - tevens een anderen aanval behandel, waarmee ik in dat blad (2
januari) gegratificeerd word. Ik heb gelogen, zegt een Oud-Offic. N.-I. Leger.
Liegen doe ik nooit. Ik ben er te...
Gut, ik ben zoo immoreel. Je zoudt schrikken als je precies wist hoe immoreel ik
was. Neen, gy niet, maar velen. Op s... zou ik - als wetgever - geen andere straf
toepassen als... water en zeep, en vervallen verklaring van handgeving, of zoo iets.
Och, ik ben niets braaf. Ik begryp doodslag, ja zelfs moord, en ik vergeef byna alles,
behalve wat ik zonde noem tegen den H.G., tegen onze Lieve Vrouwe van waar-zyn.
Nu dan, ik lieg niet. Ik ben er... te intelligent toe.
De O.-O. v.h. I.L. is niet intelligent genoeg om te begrypen dat ik zoo onintelligent
- lees: aartsdom - niet wezen kan om zóó prise te geven.
Wat jammer is, ik kan me zoo moeielyk roeren. Ik moest nu in Holland zyn om
dergelyke aanvallen terstond te beantwoorden.
Ik verzoek u my te zeggen:
1. of die - kostelyke - uitdrukking ‘als de menschen beginnen te praten van hunne
gemoedelykheid word ik misselyk’ inderdaad van Talleyrand is? Ik vind het
‘mot’ perfect. Het is diep. Wie 't zeide moet veel bedrogen geworden zyn. Kan
't dus van Talleyrand wezen?
2. Hoe zeide hy 't, in 't fransch? Ik kan 't niet anders zeggen dan in 't hollandsch.
Noch in 't fransch, noch in 't duitsch, noch in 't engelsch. Weet je er een woord
voor? (gemütlich is heel wat anders. Dat is dat wy sedert 30 jaar fideel noemen,
gezellig, prettig, ongegeneerd).
3. Help me eens aan een goede uitlegging van 't verschil der woorden ‘indien,
als, wanneer.’ Ik vrees dat ik 't korte bondige als (ter voorkoming van verwarring
met ‘zoo-als’ ‘gelyk’ zal moeten opgeven.
Toen ik las van Huet:
‘Zoo sterven de (van Lennepsche) Doertoghe's... indien zy sterven’ vond ik ‘indien’
zoo gek. En later ben ik zelf aan 't indienen en wanneren gegaan.
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Ik zit nu weer ‘en peine’ met m'n stuk over Specialiteiten. Ik vrees dat het tydschrift
‘Onze eeuw’ geen ruimte er voor heeft. Als ze 't teveel verbrokkelen, is 't
ungenieszbar... als de Millioenen-Studiën, die zoo mooi zullen worden dat gy er
razend van wordt.
Myn mindere ingenomenheid tegen Napoleon III spruit voort uit verregaande
verachting van de rest. Hy werkte. Dat is iets. Ik beweer dat hy - eedbreker,
aventurier, falsaris, moordenaar - iets beter is dan de meesten zyner ex-collega's,
die niemendal zyn.
Ja, ik was bly met uwen brief. Geen ‘voorzigtighedens.’ O, die heerlyke, my
behoorende pluralis met 'n s! Ik kan den Talleyrandschen indruk, byv. over
gemoedelykhedens niet beter uitdrukken dan door dien slot s, ...spuwende van
misselykheid.
Nu, je schryft niet voorzigtig. Hoe onhollandsch!
Ja, 't verblyf in dat land is ook my een ware marteling. Denk eens, al die
welvarendhedens! Och ik ben niet nydig, niet wangunstig, maar als dat vee je dan
zoo triumfant aankykt, en je hebt het dan zoo bitter moeilyk om staande te blyven...
dan is 't moeielyk om goed te zyn. Een vreeselyk gevoel.
Maar... ik moet er heen, zoodra ik kan. Ze slaan me dood zonder dat ik er by ben.
Niemand doet daar iets voor my. De weinigen dien ik iets zou durven opdragen,
hebben geen geld voor briefport.
Onlangs zond ik een annonce in 't Handelsblad om te protesteren tegen 't stuk
van Kern. Dagen lang wist ik niet beter of 't was geplaatst, en jawel, 't was
onderschept door een der leden van de Mult.-Commissie!
Als van Twist jongde, en z'n nageslacht werd in één uur als 't zand der zee, en
ik had al die twistery te bestryden met m'n familie en ‘vrienden’ er by... kyk, ik zie
kans! Maar die vervloekte byzaken! Die hooren er niet by.
Myn genoegen over uw eenvoudig onvoorzigtig schryven doelt eenigszins op, of
kwam voort uit uwe opmerking: ik vrees dat Stieltjes voorzigtiger geworden is.
Dat wil voor my zeggen: onfideel, onvriendschappelyk en in zekeren zin: oneerlyk.
Welnu, dat vrees ik ook. Ik heb er reden toe. Ik bemerk dat hy z'n paix tracht te
maken, niet met 'n staatkundige party - dat hoef niet, en geeft niets! - maar met de
wereld, met ‘men.’
Ja, ik ben benieuwd te weten wat hy u antwoordt over de Mult.-
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Comm. Ik zal u later die zaak goed vertellen. Lafhartigheid speelt daarin de hoofdrol.
Betere kieswet? Het helpt niets. Gy hebt gelyk.
Toch weet ik wat ik wil. Dat ik 't nu niet zeg is om 't ridicule te ontgaan van veel
willen en niets kunnen.
Uwe woorden: ‘maar ik had mogen verwachten, dat gy, die - wat ge ook zeggen
moogt - zooveel zorg wydt aan uwe geschriften, had onderzocht alvorens te
verwyten.’
Dat is waar, en ge hebt u schoon gewroken in dat stuk van Noorden. Maar niet
juist is: ‘- Wat ge ook zeggen moogt.-’
Ik span me voor m'n publiekschryvery vreeselyk in. Ik werk daaraan als 'n neger.
Juist daarom verpoos ik me zoo graag in verregaande slordigheid in een brief als
dezen. Myn publiek werk kost me zeer veel, en gaat alles behalve vlug. Myn meeste
kopy schryf ik driemaal over.
Die Nieuwenhuyzen was... een model ambtenaar. De kerel kon stukken maken,
byna zoo goed als de Waal, de beste kommies dien ik ooit gezien heb.
Gy leest geen prullen? Ik gaarne! Myn stelling: er is geen boek waaruit men niet
leeren kan hoe men niet schryven moet, is me vaak een bron van... amusement.
Myn oog viel daar op 'n stuk van Quack in de Rotterdammer. Hy: ‘uit de stille hoop’
etc. Ja, dat amuseert me, als de traan die er parelde... hei, zilte traan d.e.p. in 't oog
van Bayard 't heemskinderenpaard, toen het drie maal was ondergedompeld. Zie
m'n divagatiën.
Neen, uw vlam is niet uitgebluscht. Dat kan niet. Wacht maar en blyf leven.
Ge zyt physiek onwel? Ik zie er uit als 'n spook, maar ben overigens wel. Alleen
m'n oogen schemeren van zenuwachtigheid. Ik kan beter schryven dan lezen.
Op 't congres 1868 (?) sprak ik iemand voor u aan. Hy wou - ik zie er onvoordeelig
uit - niet veel van my weten. Toch meen ik dat hy R.v.E. heette. Ik zag wel dat ik
my vergist had, maar gelykenis was er. Was dat een broeder van u? O, ik zeg 't niet
met iets als rancune dat hy styf was, volstrekt niet. Hy kende my niet, en was naar
m'n uiterlyk volkomen verantwoord.
Neen over van Kesteren mag ik niet klagen. Eer hy over my. Of
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liever 't is gemengd, maar ik heb de meeste schuld. Ook alweer omdat ik me niet
roeren kon. De Locomotief begon met my knorrig te maken. (Kopy verminkt, stukken
gecastreerd, heele bezendingen niet geplaatst, en later, zeer lang later, gezegd dat
ze in 't ongereede geraakt was, maanden lang gewacht met antwoorden op myn
vragen.)
Maar daarna heb ik schuld. Zonder waarschuwen brak ik af, schoon nog
honorarium te kwaad hebbende. Niet willens, maar omdat ik aan 't zwerven was.
Elke week dacht ik: straks! en 't kwam er niet toe. Van Kesteren zal denken dat ik
wraak neem over zyn nonchalance. Dat is zoo niet! Ik neem nooit wraak. Ik ben er
te lui toe. (Een roman of drama waarin wraak de hefboom is, maakt me altyd moe.
Ik ben kwaad op vyanden zoolang 't my niet helpt. Mal genoeg! Als ik ze aan kan,
heb ik er geen plezier meer in. Maar 't is geen goedigheid. Het is indolentie, en
misschien - ziekelyk - medelyden. Medelyden is een fout. De natuur wil daar niets
van weten, en een ideaal-God ook niet. Gezond logisch is: dat ieder voor zich zelf
ondergaat, als goden en beesten. Ja, en als zaken ook. Gy ingenieur, zoudt geen
steenen kunnen gebruiken die hun draagkracht wilden besteden aan ‘broeders’.
Ieder moet lyden, ondergaan op z'n eigen plaats. Anders mogt de drommel een
muur bouwen. Het Zyn is per se egoistisch. Men is: zich!
11 Januari.
Daar kreeg ik uw ‘Noorden’ van 5 Januari. Ik heb uw stuk over oorlog nog niet
gelezen. Maar zie dat het is tegen d'Ablaing's expectoratiën. Dan zal ik 't wel met
u eens zyn. Wat van d'Ablaing komt, is gewoonlyk leugen. Dat oordeel kan ik
verantwoorden, weisz Gott! Die kerel is een komiek modelletje van beroerdheid. Ik
zal by gelegenheid zyn type eens schetsen.
‘Liberaal m'nheer! Denk je dat ik wat om den zondag geef, den dag des Heeren?
Niets!’
En... hy laat z'n bediende zeven dagen in de week werken, ter eere van 't
Onbevlekt Liberalisme!
‘De vrouw, m'nheer, de waarde der vrouw...’ En hy spreekt met zyn vrouw geen
woord! En 't goede beste mensch verveelt zich. En de liberale vader wandelende
‘verdomt’ het z'n jongetje een hand te geven: ‘denk je dat ik een kindermeid ben!’
enz. enz.
Neen, niet en zoo voorts. 't Is anders-voorts. Want er is erger!
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Athéist is hy, dat 's waar! Welnu, zyn athéisme zou me haast bekeeren tot geloof.
Hy is... och, later!
Wees met uwe echtgenoot en mama hartelyk gegroet van uwen vriend
Douwes Dekker.
Een vriend - ik geloof dat hy 't goed meent, maar hy heeft die onzalige geest van
vergoelyken - vertelt me dat ik Kern misken, dat K. altyd met ‘eerbied’ van my sprak.
Och hadde hy dan geschreven zooals hy spreekt!
Die vriend, na Stieltjes te hebben gesproken, beweert dat ik de heele Commissie
misken. Dat zal dus Stieltjes ook aan u schryven. Dat schryft me ook Wertheim.
Welnu, ik heb de zaak nog niet behandeld, maar als die Commissie niet bezig was
my stelselmatig te mishandelen wil ik nooit weer iets beweren.
Maar: de Commissie schreef of zeide my nooit iets. Al wat nu één lid beroerd
vindt, of ‘onhandig’, of ‘minder gelukkig’, wordt op de andere leden geschoven. Zie
myne opmerkingen over ‘Vergaderingen’ in 't begin myner ideen.
Maar wat de Commissie niet deed, zal dan toch wel collectief zyn. Zy is oorzaak
dat ik my niet roeren kan.

[11 januari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
11 januari 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 123. (M.M.)
y
Handschrift van Mimi, behalve de eerste twee notities d.d. 19 Jan .
11 Jan Roorda
11 Jan Buys
12 Jan Plett veranderen Rotterdam Specialiteiten Delftsche Comm.
12 Jan Huisman: schryf in Toekomst
12 Jan Plett Specialiteiten (opdragt H.M.)
12 Jan Huisman 25 f
12 Jan Mina Freyburg. 25 fr.
12 Jan Roorda Nederland.
12 Jan Bokma.
13 Jan Sypenstein
14 Jan Roorda ov. Sneeker Courant
14 Jan Plet, voor de commissie
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15 Jan Tiedeman
n

15 Jan Plet, nog eens verzend v.d. Rott
15 Jan Huisman, Mina
15 Jan Plet. bl 8-30 Specialiteiten
16 Jan Plet bl 1-7 Specialiteiten
18 Jan Plet corr. Simoïs. pres. ex?
y

r

19 Jan M . W. v. Lennep. Zie kopy (bundel v.L.)
y

19 Jan Everdine om de annonce gevraagd.
19 Jan Everdine nogëens br. Potg.
19 Jan. Potgieter.

[11 januari 1871
Artikel van RvE in de Sneeker Courant]
11 januari 1871
o
Artikel van S.E.W. Roorda van Eysinga in de Sneeker Courant, n 3.
(Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)

Een laaghartige wraak.
Het liet zich verwachten, dat de Putteaansche vrij-arbeiders een onaangenaam
Kerstfeest zouden doorbrengen met het lezen van Multatuli's jongste brochure over
vrijen arbeid. In krachtige taal werd daar gewezen op de fortuinzoekende lui die
zonder hun geld voor altijd onbekend zouden zijn gebleven en na zich te hebben
verrijkt ten koste van den Javaan nu uit eerzucht optreden als valsche apostelen
van zijne zaak en in blinde onbeschoftheid den band tusschen de bevolking en hare
hoofden zoo spoedig mooglijk willen verbreken; lieden, ‘die op Multatuli's jachtgebied
stroopen met Multatuli's kruit en lood’ en te gelijk hem voor den gek houden. Maar
moeilijk kon men verwachten, dat zij zulk eenen laaghartige wraak zouden nemen
als een hunner wel bekende avocats d'office eergisteren nam in de N.R.Ct., op het
oogenblik, dat het volk wordt opgewekt tot eenen daad van rechtvaardigheid jegens
den man, die ons een beteren weg deed inslaan. Het stuk is in letterkundig opzicht
te goed om aan de redactie te worden toegeschreven, maar zij blijft zedelijk
verantwoordelijk voor de gepleegde laagheid, voor den tweeden coup de Jarnac,
na den eersten, door Prof. Kern in de Zaanlandsche Courant aan Multatuli
toegebracht.
Het pleit voor de bestredene brochure, dat zij slechts zulk eene onwaardige
wederlegging in het leven riep. Zakelijke betooggronden mist men er geheel in. Het
stuk wemelt van personaliteiten. Of
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de heer van Herwerden het palet leverde voor Multatuli's verwen, doet niets ter
zake. Of Multatuli ijdel is en poseert, evenmin. Al was er onheilig vuur in zijn
hartstocht, wij zouden wel eens willen zien, hoeveel Nederlanders hem in
belangloosheid evenaren. Is er niet alliage in onze zuiverste handelingen? De man,
die den Max Havelaar schreef, is niet alleen een uitstekend hoofd, maar moet een
groot, warm edel hart hebben. De vraag, die beantwoord moest worden, is deze:
Moeten wij toelaten, dat een zwerm van lieden, die hoofdzakelijk door eigenbelang
worden gedreven, zonder beperking in de binnenlanden van Java den band tusschen
de hoofden en den geringen man ruw verbreken en den invloed van het gezag der
Regeering verzwakken?
Daarover wordt gezwegen. In plaats daarvan wordt Multatuli beleedigd door
iemand, te laf om hem met open vizier te bestrijden, maar toch gemakkelijk te
herkennen uit zijn' slaafschen zin, waarvan hij ook in een ander Putteaansch orgaan
blijk geeft. Het stuk is een slechte daad.
S.E.W. Roorda van Eysinga.
Brussel, 8 Januari.

[12 januari 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
12 januari 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Twee enkele blaadjes postpapier, dubbel
gevouwen en tot en met blz. 5 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Het papier is aanvankelijk bedoeld geweest voor Multatuli's antwoord aan de
Oud-officier, getuige op de keerzijde de woorden: Aan de Redactie der N.
Rotterdamsche Courant Rotterdam.
Wiesbaden 12 Januari 1871
beste Huisman, Als 't u schikt, schryf dan (in de toekomst) een korte vraag of die
Oud-officier die my in de R Courant van den 2 van onwaarheid beticht, in zyn regt
is? Gy Sentot, verlangt dit te weten. Tot nog toe hebt gy opgemerkt dat ieder zich
heel voorzigtig onthield my een dementi te geven, en 't zou u dus bedroeven nu te
ontwaren dat ik gelogen en dus in dit geval gelasterd had? In den naam der billykheid
die men ook D v. T. schuldig is sommeert gy my om op de aanklagt van dien
Oud-officier te antwoorden, om Uw vertrouwen in my niet te verliezen. &c &c’-
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Is dat niet royaal gesproken? Hoe meer publiciteit hoe beter!
(onder ons: ik heb de zuivere waarheid gezegd En myn antwoord aan dien Oud-off.
is al onder weg.)
Ik dank U alweer voor 't toezenden van die Courant. Zonder U had ik van die
beschuldiging niets geweten en ik stond daar als een leugenaar.Maar, als 't U schikt en als ge dan myn antwoord zult gelezen hebben, kom er
dan op terug, en maak de opmerking dat ieder die my aanvalt beschaamd moet
afdruipen, omdat ik toch wel beschouwd de waarheid aan myn zy schyn te hebben.
En nog iets:
Die O. off. sprak over feiten. Ik antwoord hem fatsoenlyk en ZAKELYK.
De rotterdammer praat over byzaken, en maakt my verdacht (verkocht aan behoud)
en ik antwoord forsch.
Forsch doelt op 't gezegde: ik zal bescheiden worden als ik een Rott. Courant
word.
Göthe namelyk heeft gezegd: alleen smeerlappen zyn bescheiden. (Ik zond drie
afschriften van myn antwoord naar Holland. Maar die uitval over bescheidenheid
staat maar in één. Ik weet niet óf en waar ze 't plaatsen)
Hartelyk gegroet
tav
Douwes Dekker
't Is geen kleinigheid voor een leugenaar uitgemaakt te worden! Wat dacht gy
wel? Dat ik loog? Ja, zeg byv in de Toekomst dat velen in my een voorganger zien
in den stryd tegen leugen en dat zy dus regt hebben te weten of ik nu zelf aan 't
liegen ben gegaan.
Gy doet deze vraag omdat het juist nu de eerste maal is - sedert ik optrad in 't
publiek - dat ik van eene onwaarheid word beschuldigd. 't Is toch zonderling dat ik
nu voor't eerst zóó word aangevallen. (De reden is doodeenvoudig dat ik geen
leugens zeg. Ze kunnen me niet aanvallen. De Oud-offic. is in de war.)
Over bladen-historie en Commissie later. geen tyd nu

[12 januari 1871
Brief van Multatuli aan Bokma]
12 januari 1871
Brief van Multatuli aan T. Bokma. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
2 Januari: in het handschrift staat eenmaal 2 December.
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Wiesbaden 12 Januari 1871
Bokma, - Dat ik 't land heb over Uw niet beantwoorden van myn zoo dringenden
brief van 31 Decr, zult ge my ten goede houden. Maar - 't is meer gebeurd! En ik
van myn zy, kan met al myn zucht om goed te zyn, niet maken dat anderen welwillend
worden. Maar ook zonder eigenlyke welwillendheid, had ik toch mogen hopen dat
ten minste de gewone beleefdheid my niet zou onthouden worden, na eene zoo
fidele, vertrouwelyke toenadering als de myne. In Godsnaam!Ik zoude U als persoon, als Bokma, dan ook niet weer geschreven hebben. Maar
als uitgever van een blad dat meermalen flink voor de waarheid optrad, waarvoor
ik U altyd dankbaar blyf, heb ik U iets te zeggen en te verzoeken, dat, meen ik, U
als waarheidszoekende publicist, welkom wezen zal & en moet.Sedert 10 jaren schryf ik. En men zal erkennen dat ik nogal veel zaken en
personen - de laatsten altyd slechts in publieke verhouding - aantastte. Niets
natuurlyker, dan dat ik veel vyanden heb. Ik vind dat goed, en ben er niet bang voor.
De wyze waarop ze my bestryden - namelyk onderhands is wel zeer smartelyk, het
knakt en verlamt wel myn invloed - vooral daar 't my vaak de mogelykheid beneemt
om doortewerken - maar... daaraan is voorloopig niets te doen.
Veel vyanden dus. Zeer wel! En 't is natuurlyk dat men my tegenwerkt. Ik kon 't
verwachten.
Maar ik vraag U of ge ooit in een publiek geschrift my hadt hooren uitmaken voor
een leugenaar?
Ik spreek nu niet van verschil van meeningen. Ik vraag niet, of bijv. de redactie
van Heraut, of de N. Brabanter & my pryzen, &c, neen, ik vraag: of ge ooit een door
my beweerd feit zaagt ontkennen?
Dit was toch éénmaal geschied. Ik had in den Havelaar (meenende de waarheid
te zeggen, volgens opgave van de weduw) verteld dat myn vermoorde voorganger,
na gegeten te hebben by den schoonzoon van den regent, nog eenige (of weinige)
uren geleefd had, en de doctor die hem behandelde, verklaarde later dat de man
eerst twee dagen daarna was gestorven. Ik had my vergist, naar 't schynt, (bedenk
dat ik slechts overbragt wat ik vier jaren vroeger van de weduw meende gehoord
te hebben) en ik antwoordde, dat ik dan die verzekering introk. Maar dat de zaak
daarom overigens in zyn geheel
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bleef. En dáárop kwam geen repliek. Ook niet dat de man niet vergiftigd was geweest.
Dat had er by gehoord, en dáárom was het te doen. Het niet-aanroeren van dit punt
door den geneesheer, versterkte dus myn beweren over de oorzaken van dien dood,
en dan werd het getal uren of dagen dat hy nog geleefd had, byzaak.
Ik moest u die historie zoo breed meedeelen, om volledig te zyn als ik U nu zeg
dat buiten die zaak nooit een door my als wáár vermeld feit, is tegengesproken.
Dat wil wat zeggen voor een schryver die zooveel zaken aanroerde, en die zooveel
menschen aantastte!
Is dit waar of niet.
Nog eens, verwar geen opiniën met feiten. Met wat menskunde, moest men
erkennen, dat ik na zóó aan den weg te hebben getimmerd, zonder ooit regtstreeks
aangetast te zyn, regt had op iets anders dan my in Nederland wedervaart. Maar
dit ga ik nu voorby.
Ik constateer alleen dat ik niet gewoon ben aan démenti. Wat ik zeg is de waarheid.
(Alweêr; feiten, ik spreek niet van opiniën, dat spreekt vanzelf.)
Welnu, in de Rotterdamsche Courant van 2 Januari word ik uitgemaakt voor een
leugenaar. En geen geringe leugen zou 't zyn! want áls ik loog in 't bedoeld geval,
was het laster, zware laster!
Gy kent natuurlyk het Stuk van den Oud officier van het Ind. leger. N. Rott. Ct 2
Januari.
Ziehier nu wat ik meen te mogen vergen van Uw geweten als publicist. Uw publiek
heeft regt te weten, of de man dien gy zoo dikwyls verdedigdet in uwe kolommen,
gelogen heeft of niet.
Uw pligt is, my in uwe Courant uittespuwen, als ik D.v.T. (op blz. 28 van myn
brochure) ten-onregte beschuldigde.
En ik stel u voor, my in dien geest - ter liefde der waarheid, zoo bár mogelyk! - te
sommeren die zaak optehelderen.
Maar zeg er asjeblieft by, dat dit de eerste maal is dat men my zóó aanvalt. Hier
is geen middelweg. Als ik D.v.T. belasterd heb, geen genade, wat dan heb ik grooter
misdaad begaan dan ieder ander daar ik altyd zoo op waarheid aandring.
Ik erken dat ik U dit verzoek doe in myn belang. Ik wil dat men lette op die zaak.
Hoe meer publiciteit aan dit eerste démenti hoe liever, opdat er dan tevens blyke
dat het het eerste is. Er moet blyken dat het geen gewone zaak is my te beschuldigen
van leugen.
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Ik heb veel aanhangers en volgelingen. Zy allen hebben regt te weten, of de man
dien zy in meer of mindere mate vereeren, een leugenaar is? En gy, als publicist,
moogt en moet aandringen op opheldering.
Is dit verzoek niet billyk?
(tusschen twee haakjes zeg ik U nu reeds, dat ik de zuivere waarheid heb gezegd.
Myn antwoord is al onderweg naar de Rotterdammer, die 't waarschynlyk niet
plaatsen zal. Dat moet ik afwachten! Maar als gy my sommeert, zal ik U dat antwoord
zenden.)
Helaas, anders heb ik U niets te zeggen, dan dat het my leed doet U den 31 Decr
geschreven te hebben.
Tenzy de brief verloren, of onderschept is - Dan trek ik myn woorden over U
niet-schryven in. Maar ook dan blyft het verdrietig! Ik heb nog zooveel te doen in 't
beetje tyd dat ik nog leven kan, dat het jammer is dagen en weken uittezien naar
een brief.Adieu, - vriendschappelyk gezind ben ik na Uw zwygen niét. Liegen doe ik niet.
Ik schreef U alleen als redacteur van uw flink blaadje.
Douwes Dekker
In myn antwoord aan den N Rotterdammer behandel ik tevens zyne... aankondiging
van myn ‘Nog eens Vrye Arbeid’ het stuk waarin hy óver Vryen-Arbeid niets zegt.
Maar dát is byzaak. De hoofdzaak is of ik gelogen heb.

[12 januari 1871
Brief van Multatuli aan Tiedeman]
12 januari 1871
Brief van Multatuli aan H. Tiedeman. Eigenhandig concept in het Memoriaal, blz.
123. (M.M.)
Het concept bevat enkele doorhalingen. De voorlaatste alinea, hieronder tussen
haakjes gedrukt, is in z'n geheel doorgestreept.
ontvangen: dit woord ontbreekt in het handschrift.
H. Tiedeman Amst.
Naar aanleiding eener vroeger van UWEd ontvangen uitnoodiging om
k

n

medetewerken aan Uw tydschrift ‘Onze Eeuw’ schreef ik UWEd respect . den 2
n

en 5 dezer eenen brief en bood ik U op den 3 een pakket kopie aan (± ½ vel
Op een en ander geen antwoord hebbende mogen ontvangen neem ik de vryheid
UWED te verzoeken my de bedoelde kopie wel te willen doen terug geworden.
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(ik voel my tot dit verzoek gedrongen eensdeels omdat UWED niet geliefde te
voldoen aan de voor my gestelde voorwaarde van spoed en ten tweede omdat)
daar bedoeld stuk nu elders gepubliceerd wordt ben ik zoo vry my ditmaal voor
spoed aantebevelen.

[13 januari 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
13 januari 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en tot en met blz. 3 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
naar Delft: naar Plet als intermediair bij Waltman.
Wiesbaden 13 Januari 1871
beste Huisman,
Maak U niet ongerust over myn handeling &c met die Commissie. Ik weet wat ik
doe.Maar iets anders.
Ik schryf heden avend naar Delft dat ze een werkje van my moeten ter perse
leggen van 4-6 vel. Maar... terstond geld! anders niet.
En zeg ik: als je't aanneemt zend dan direct f25 aan den heer H.H.H. &c (uw
adres)Ik geloof dat ze 't bod aannemen. Ik heb daar reden toe, ja ik ben byna zeker. En
dus, hoe armzalig ook, ik wou U die goede hoop niet onthouden.
Beste kerel, als't geld niet komt, neem 't my niet kwalyk. Ge ziet dat ik U niet
vergat.
En ik geloof dat het wel komen zal. Ze kunnen moeielyk myn bod afslaan.
En ook geloof ik dat ik dit jaar méér zal kunnen doen. Dan zult ge zien dat ik geen
praatjes verkoop, zoomin als over de werving van Javaansche soldaten.
Hartelyk gegroet
tav
Douwes Dekker
Als ze 't doen, moet het binnen 'n paar dagen na ontv. dezes, aankomen, het adres
d

is als deze en gerecommand .
Ik ben byna zeker dat ze die brochure van my nemen 't Zal heeten: over
specialiteiten Ik was er al sedert eenige dagen mee bezig. 't zal u amuseren.
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[13 januari 1871
Brief van Multatuli aan Jhr. van Sypenstein]
*13 januari 1871
Brief van Multatuli aan Jhr. C.A. van Sypenstein (1823-92). Memoriaal blz.
116-120. (M.M.)
Afschrift van Mimi.
circonstance atténuante: verzachtende omstandigheid (fr.)
gelyk ik in den Havelaar betuig: zie V.W. I, blz. 284.
blz. 171 en 172 van den Havelaar: deze paginering betreft uiteraard de eerste of
tweede druk; zie V.W. I, blz. 285.
in den brief aan den G.G. in-ruste: zie V.W. I, blz. 391.
ook dien toestand: zie V.W. I, blz. 223.
assertie: bewering, verzekering (fr.)
binnenlandsch bestuur: het bestuur op Java; de andere eilanden waren de
buitenbezittingen.
refutatie: weerlegging (fr.)
Wiesbaden 13 Januari 1871
Hoogwelgeboren Heer
r

den Heer Jh . van Sypenstein
's-Gravenhage
Hoogwelgeboren Heer!
Ik ben zoo vry Uhoogw. Geb. deze regelen aantebieden, in uwe hoedanigheid
als vertegenwoordiger des volks. Het spreekt alzoo vanzelf, dat UHW geb. daarvan
naar welgevallen kunt beschikken, en desverkiezende ter publicatie.
In myn brochure ‘Nog eens Vrye Arbeid’ zeide ik dat de heer Duymaer van Twist
de vroeger afgeschafte wyze van werving weder had ingevoerd.
Ik deelde daar alzoo een feit mede. Hoe feilbaar in appreciatie, waar ik eene zaak
voorstel als geschied, is zy geschied. Alle onwaarheid stuit my en al ware dit niet
zoo, ik heb in mynen stryd tegen indische toestanden geene onwaarheid noodig.
Men draagt wel zorg den weelderigsten romandichter het verzinnen, en den
onopregtsten booswicht de moeite van 't liegen uittewinnen.
Dat ik - het feit naar waarheid mededeelende - ook in bedoelde zaak trachtte
regtvaardig te zyn, blykt uit de poging om den heer van Twist in 't genot te stellen
der gewone circonstance atténuante van onkunde.
Ik herinner my zeer goed, dat ik de apostillaire aanschryving om in
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de afdeeling Lebak de schurkery weder als van-ouds te gedoogen, ter zyde legde
met de noot: ‘dat doe ik niet.’
(Heeft UHWgeb misschien lust en gelegenheid dat stuk uit het archief te
Rangkas Betoeng te doen lichten? Het zoude eene curiositeit zyn.)
Indien bedoelde aanschryving welligt - om die aanteekening van myn hand - mogt
vernietigd zyn, dan moet toch eene dergelyke dispositie kunnen gevonden worden
in andere archieven van binnenlandsch bestuur.
Myne, nog slechts voorloopig binnen de wanden van myn bureau, en op een
geheim stuk genoteerde verklaring van onwil om te gehoorzamen aan een bepaald
bevel, stond in-verband met de meening dat de heer van Twist - als gewoonlyk! De
Waal was wd. Algemeen Secretaris - misleid was, en dat hy niet wist wat hy deed.
Want, gelyk ik in den Havelaar betuig, ik hield hem voor een eerlyk man.
Ik laat nu daar, in hoeverre complete eerlykheid, zoo als ik die begryp, gevorderd
had dat hy zich tegen die misleiding had behooren te waarborgen, daar hy toch
betaling en eer, magt en geld aannam alsof hy bekwaamheid leverde.
Hoe dit zy, ik kende en verafschuwde de weder ingevoerde beestachtigheid - ze
gaat nog wel verder dan ik terloops schetste in m'n brochure! - en moest dus meenen
dat de heer van Twist die niet kende. Hy had my zeer véél reden gegeven om al
spoedig onwetendheid te veronderstellen.
Ik nam my dus voor, zoodra mogelyk op geschikte wyze heen te breken door het
cordon waar binnen de Buitenzorgsche kommiezery dien G.G. gevangen hield, om
hem beter te onderrigten. Er bestonden zeer veel zaken van dien aard, die my
drongen myn ontslag te nemen. Waar myne stem als ambtenaar gesmoord werd hetgeen gemakkelyk viel daar ik nooit eene bevoegdheid overschreed - hoopte ik
myn doel te bereiken door het naderen des Gouv.-Generaals als particulier.
(Ik ben zoo vry UHWgeb te verzoeken het oog te slaan op blz. 171 en 172 van
den Havelaar, waar de oorzaken behandeld worden die my noopten myn ambt
optegeven. Ook in den brief aan den G.G. in-ruste, maak ik van die oorzaken
melding.)
Ik hield alzoo den heer van Twist voor betrekkelyk onschuldig aan
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dat weder invoeren der oude wyze van werving, en in zekeren zeer beperkten zin,
is dit thans nog het geval, hoewel er nu blykt dat hy zelf, in 1852, die infamie had
afgeschaft, en dat hy haar dus in 55 of 56 kende.
Op 't laatst van zyn Gouv. Generaalschap legde de onzalige clique der de Waals
hem voor, wat ze verkoos. Gelyk meestal na 4, 5 jaren slecht gedragen hoogheid
het geval wordt, was de man versuft onder de vracht papier waarmee de bureaucratie
hem overstelpte. (ook dien toestand schetste ik in den Havelaar blz. 71 vlgg. 11
Deel)
De reden nu waarom ik én in Lebak én nu onlangs in myn brochure den heer van
Twist iets minder schuldig achtte dan hy nu blykt verdiend te hebben, ligt hierin dat
ik in 52 niet op Java was, en later daar terugkomende, wel - als algemeen bekende
zaak, - wist dat de oude wyze van werving was afgeschaft, maar het daartoe
strekkende besluit niet in handen kreeg.
Wat ik evenwel, tydens myn verblyf als besturend ambtenaar te Lebak, wél in
handen kreeg - ten fine van opvolging nogal! - was de intrekking van dat besluit. Dit
en niets anders beweer ik te dezer zake op blz. 28 myner jongste brochure.
Een ‘oud officier v.h. I L’, waarschynlyk beter bekend in 't receuil militaire dan in
t

de geheime archieven, tast in de N R. C van 2 dezer myne waarheidsliefde aan. 't
Is onbesuisd; maar boos ben ik daarover niet. Indien hy in de meening verkeerde
dat ik ten onregte iemand beschuldigde, deed hy met die poging ter verdediging
zyn pligt. Ik wenschte dat velen zyn voorbeeld volgden. Dan kwamen we verder.
Zooiets zeg ik dan ook in myn gister verzonden antwoord, waarin ik overigens natuurlyk! - myne bewering staande houd.
Voorloopig evenwel, kan ik ter staving daarvan niets aanvoeren dan myne
verzekering, en een beroep op den heer v. Twist om my tegen te spreken. Een
versleten middeltje.
Daar deze namelyk sedert jaren geslaagd is in de poging zyn zwygen te doen
doorgaan voor niet-consenteren ben ik wel genoodzaakt om te zien naar andere
middelen ter verdediging myner goede trouw. Het is daarom HWgeb heer dat ik de
vryheid neem Uwe hulp in te roepen om deze zaak tot klaarheid te brengen. UHWgeb
heeft daartoe het regt, en daartoe bestaat naar ik meen zelfs de verpligting. Niet
om mynentwille, niet om den wil diens onbekenden O. Officiers, niet om den heer
v. Twist maar ter liefde van de waarheid in

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

369
deze zaak, waarop het volk aanspraak maken mag, geloof ik dat het behandelen
dezer aangelegenheid op Uwen weg van volksvertegenwoordiger ligt. De natie heeft
er belang by te weten wát ten aanzien der recruteering in Indie thans regeert: óf de
oude wyze met kunstgrepen - d.i. dobbelspel, opium en nog andere zaken! - of de
afschaffing dier infamien óf:

de intrekking van het besluit waarby ze werden afgeschaft en waardoor
alzoo de oude wyze van mishandelen weder in vigueur werd gebragt.
Toen ik de dienst verliet heerschte het laatste regime! Wat er later kan veranderd
zyn is my onbekend. Maar ik geloof dat het de moeite zou beloonen, daarnaar te
informeren.
Eene opmerking zy my vergund. Als naar gewoonte, zal de minister het wegruimen
der sneeuw uitstellen tot Juni en ‘den G.G. over die aangelegenheid schryven.’
Dit nu is wel zeer vriendelyk in den minister, maar hy kan zich die moeite sparen.
Ten eerste, moet de geheime revocatie van het openbare deugdzaamheidsbesluit,
in het ministeriëel archiev zyn. Ik kan moeielyk veronderstellen dat men te Buitenzorg
de geheimheid zoo ver hebbe uitgestrekt, dat men de mededeeling van dat stuk
achterwege liet. Ik zie niet in, hoe men zoo danige suppressie hebbe kunnen
beschipperen, doch... de heer de Waal is zeer bekwaam in bureauzaken, en hy
regeerde in die dagen.
Mogt indedaad die revocatie - waarvan ik het bestaan instantelyk bevestig - niet
te vinden zyn in het haagsche archief, dan moet Ten tweede, de waarheid myner
assertie kunnen gestaafd of bestreden worden door alle ambtenaren, thans in
Nederland, die als ik in 1855 of 56 op Java belast waren met binnenlandsch bestuur.
Als ik, moeten zy den last ontvangen hebben, die ‘tegen de bepalingen op het
dobbelspel’ handelende werf-onderofficieren... met toebehooren, niet te belemmeren
in de uitoefening van hun respectabel bedryf.
Indien UHWgeb deze zaak in de Kamer gelieft te entameren, sta ik u borg dat de
uitslag Uw aandringen op helderheid zal regtvaardigen: ik heb de waarheid gezegd.
Ten slotte ben ik zoo vry te constateren dat - met uitzondering eener onbeduidende
opmerking over het verloop der ziekte van mynen
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vergiftigden voorganger te Lebak - het démenti dat de ‘I.O.O.’ my nu zoo onbekookt
tracht te geven, de eerste poging van dien aard is. Nooit heeft men een door my
als feit voorgestelde zaak aangetast als onwaar.
Ik beveel deze opmerking ten ernstigste in Uwe attentie aan. Niets is my
aangenamer dan in alles wat ik zeg of publiceerde, stipt aan myn woord te worden
gehouden.
Na zeer beleefde enz.
t

Het is opmerkelyk hoe groote ruimte er in de N R C. voor die refutatie beschikbaar
was. Ik gis dat ze geen plaats hebben zal voor myn antwoord. En dat volk dringt
aan op vryen arbeid als iets liberaals.

[13 januari 1871
Brief van Multatuli aan Baron van Plettenberg]
13 en 14 januari 1871
Brief van Multatuli aan A.L. baron van Plettenberg. Tekst niet bekend. Vermeld
in de brief van Kern c.s. aan Multatuli, d.d. 29 januari 1871.

[15 januari 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
15 januari 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Wbaden 15 Januari 71
Zondagavend
beste Huisman! Ik kryg daar een telegram van Delft. Er staat (onder meer andere
dingen)

Dinsdag geld.
Nu gis ik dat dit beduidt dat men o.a. doen zal wat ik verzocht heb - namelyk terstond
f 25 aan U zenden.
Maar (de menschen zyn zoo) t kan ook beduiden:
‘Dinsdag zend ik geld aan U ik kan my met die remise naar Amsterdam niet
inlaten.’
Dán moet ik u natuurlyk die groote schat van hier zenden, en dan wacht gy nóg
langer.
n

Hoe dit zy, ik schryf u dit dat ge niet vóór den tyd naar een gerecomm brief uitziet,
want vergeefs wachten is pynlyk.
Daar zyn wy te oud toe geworden!Tegen over die onzekerheid staat: dát er geld komt, en ik denk wel direct van
Delft naar Amsterdam. Want dat telegraferen beduidt welwillendheid, en waarom
zou men dan niet doen wat ik verzocht heb?
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Nu weet je die zaak.En nu alweer drie verzoeken:
1. Wilt ge inliggend briefje bezorgen, of doen bezorgen?
o

2. Gy oude boekenwurm geef my eens een nauwkeurige opgave van
Uitgevers-onkosten voor een boek (papier, zetten, brocheren, verzenden,
boekverkoopers rabat &c &c). En dat wel over
enkele

oplaag

550 Ex.

dubbele

1100 Ex.

3 dubbele

1650 Ex.

4 dubbele

2200 Ex.

Nauwkeurig!Kerel, ik durf 't je haast niet meer te zeggen, maar... ik heb weer hoop! Sedert
jaren had ik een bepaald plan dat telkens mis liep, en waardoor gy ook zoudt
geholpen zyn (f50 smaands, vast inkomen, en arbeid naar uwe vermogens)
Welnu, ik heb weer hoop. Als 't nu eindelyk lukt, zulje zien dat ik geen praatjes
verkocht.o

3 ) Het nevensgaande komt voor in een stuk dat ter perse wordt gelegd. Schryf
me of daarin iets is dat u stuit? Dan haal ik 't door, want ik wil u geen verdriet doen.
Ik zeg: laat het maar staan.
Hartelyk gegroet
tav
Douwes Dekker
r

Ja, ik ken oppervlakkig den heer van Nes. (Jh Walraven van Nes, hy is zoowat
familie van me). Hy denkt vry. Maar meer weet ik niet van hem. Ik heb hem altyd
een royale flinke kerel hooren noemen. Of 't waar is weet ik niet.
Ik geloof het wél.

[15 januari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
15 januari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 18. (M.M.)
Handschrift van Mimi. Zoals uit de eerste woorden blijkt, gaat het om kopij voor
Duizend en enige hoofdstukken over Specialiteiten, die via A.L. baron van Plettenberg
verzonden werd aan de uitgever J. Waltman Jr. Van de voorafgaande
correspondentie met Plet of met Waltman is niets teruggevonden.
Voor de desbetreffende tekst zie V.W. V, blz. 483-523.
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15 Jan. 71
Plettenberg
Specialiteiten
1
2
3
4
5
6
7
8 kreupelhout
9 passend gezelschap
10 daar hebt ge 't dan
11 herbe tendre
12 hoe heet die heer?
13 valt melancolisch
14 ter meerdere stichting
15 handig niet bekwaam
16 Messieur Dekker
17 Heel andere bakkeryen
18 Frits zou een beroep kiezen
19 practisch overtuigend
20 al die miskenners
21 uw zalige papa was iets.
22 lid in een besjes huis
23 een knappen jongen
24 sedert Homerus tyd
25 Kommewyne
26 natuur is weldadig
27 in de ure des gevaars
28 Cornelis, straatslyper
29 en myner fantaisie
30 't geacht schaap

[januari 1871
Ingezonden Stuk van Huisman]
Omstreeks 15 januari 1871
Ingezonden stuk van H.H. Huisman, waarschijnlijk in De Toekomst. (Knipsel M.M.)
Voor stijl en inhoud van dit artikel zie Multatuli's brief aan Huisman d.d. 12 januari.
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Aan Multatuli.
Amsterdam, 12 Jan. 1871
Multatuli!
Is de oud-officier die u, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, van ONWAARHEID
beticht, in zijn recht? Ik, Sentot, verlang dit te weten. Tot nog toe heb ik opgemerkt:
dat ieder zich, heel voorzichtig, onthield om u een démenti te geven - en 't zou mij
dus bedroeven nu te ontwaren: dat gij gelogen en dus in dit geval gelasterd hadt!
In naam der billijkheid, die men ook Duymaer van Twist schuldig is, sommeer ik u:
om op de aanklacht van dien oud-officier te antwoorden. Indien gij u van de
aangewreven blaam niet zuivert, zoudt gij het vertrouwen dat ik steeds in u stelde,
verliezen.
Ik zeg u: er zijn velen - wie telt ze? - die in u een voorganger zien in den strijd
tegen leugen - en ook zij hebben recht om te weten, of gij nu zelf aan 't liegen zijt
gegaan.
Ik doe deze vraag omdat het juist nu de eerste maal is - sedert gij zijt opgetreden
in 't publiek - dat gij van eene onwaarheid wordt beschuldigd.
Wel vind ik het hoogst zonderling en raadselachtig, dat men - na een tiental jaren
te hebben gezwegen - nu voor 't eerst u zóó aanvalt. Doch ik vertrouw dat gij dezen
aanval waardig het hoofd zult bieden en zegevierende ook uit dien strijd te voorschijn
zult komen. Na groeten
uw vriend
Sentot.
De Nederlandsche bladen worden vriendelijk verzocht,
deze sommatie over te nemen.
SENTOT

[15 januari 1871
Brief van Roorda v Eysinga aan Multatuli]
15 en *16 januari 1871
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier,
geheel beschreven. Het laatste gedeelte van deze brief, van Ik was alzoo af, is niet
in handschrift teruggevonden en werd met verandering van y in ij afgedrukt naar de
publikatie door Mimi (RvE, blz. 50-52).
kassi makaran: bedankt voor het eten.
Dorrepaal: bankier te Semarang.
Mr. Baron. W.K. v. Dedem: Willem Karel baron van Dedem, advocaat te Semarang;
met hem had Roorda in 1863 een duel gehad.

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

374
Traupman: franse massamoordenaar; zie V.W. IV, blz. 247.
Mijn broeder: de predikant S.W.F. Roorda van Eysinga.
Martyrs: de franse schrijver François-René Chateaubriand (1768-1848) publiceerde
o.a. Le génie du christianisme (vijf dln. 1802) en Les martyrs ou le triomphe de la
religion chrétienne (1809).
pudibonderie: preutsheid (fr.).
Kortz: Mimi tekende hierbij aan: niet duidelyk geschreven.
betjoenen: toespeling op een door Multatuli in zijn ‘Over Pruisen en Nederland’
vertelde anekdote; zie V.W. IV, blz. 42.
Brussel, 15/1 71
Waarde Dekker! Uw derde brief deed mij nog meer genoegen dan de twee vorige,
ook, omdat er meer opgewektheid uit sprak. Gij zijt een held. Gisteren las ik in de
t

N. Rott. C de bewering, overgenomen uit de Daily News, dat betuiging van
medelijden onkiesch is. Ik zal niettemin onkiesch zijn. Ik heb deernis met uwe
scheiding van Uw gezin. Er gaat geen genot boven ouderweelde. Gij schijnt nog
ie

niet met de Mult. Comm . gebroken te hebben. Daarom vlei ik mij, dat gij spoedig
de uwen zult wederzien. Die arme vrouw!
Ik had ongelijk met tot u, die zóo veel meer lijdt, te spreken over mijn tijdelijk
onwél-zijn. Het was egoïstisch. Maar als mijn lichaam ontstemd is, ben ik klein.
Alleen bij zware operaties geef ik geen geluid. Zoo is het ook in het psychische.
Toen mijn banvonnis mij aangekondigd werd, bleef ik dood bedaard, bedankte den
deurwaarder, dacht aan het woord van Paulus: ‘Laat alle dingen betamelijk en met
orde geschieden’ en zeide tot mijn' bediende, daar het etenstijd was: ‘Kassi makaran.’
Maar kleine contrariétés maken mij boos.
Het opstel over Kern heb ik verbeterd gezonden aan de Sneeker Courant, die
altijd moedig partij voor U, Stieltjes en mij trok. Aan Straatman schreef ik ‘Dat het
Handelsbl. Multat.'s antwoord aan Kern niet opnam, begrijp ik; dat de N.R.C. zijn
antwoord aan de schrijvers van 2 en 6 Jan. weigerde te plaatsen, evenzeer; maar
dat Gij geen gastvrijheid verleent aan mijn art over K., had ik niet verwacht. M. was
eens uw medewerker; Nederl. heeft groote verplichting aan hem en hij verkeert in
kommervolle omstandigheden. Dat zijne betrekking tot u onaangenaam eindigde,
doet weinig ter zake!’ Ik vroeg aan de Sneeker weder 2 ex., waarvan één voor U.
Het deed mij groot genoegen, dat Ge mijn vorig schrijven niet verkeerd beoor-
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deeld hebt. Daarom nog twee aanmerkingen. Dat ook ik den Max H. slecht gelezen
heb, is eenigzins onjuist. Kort na de lezing dichtte ik den Vloekzang en nog veertig
maanden later, zonder den M.H. te hebben herlezen,: ‘De laatste dag der Holl. op
Java’ in proza. Bij wien kweekte Uw boek vruchten? Ook in mijn art. over Nieuwenh.
bezieldet Gij mij.e

2 mijn zwijg-systeem. Gij kent mij niet. Ik haalde altijd de kastanjes uit het vuur,
wist dit ternauwernood zelf, maar vernam het vóór zes à zeven jaren. Chris v.
Beresteyn, mijn oud-schoolmakker, auditeur-milit. te Semarang, moest naar Ngawie
om een' soldaat te doen ophangen. Hij pleisterde te Solo, ontmoette in het logement
R. Kampf en begon met dezen een gesprek.
- ‘Welke Europ. zijn hier zoo al?’ - K. noemde ook mij.
- ‘Hé! heet hij Sikko?
- Ik weet 't niet. Misschien wel. Zijn naam begint met een S.
- Wel! dan heb ik school met hem gegaan. Haalt hij nog altijd de kastanjes uit het
vuur?
- Ja, op dat punt is hij niks veranderd.’
In Toeban dwong ik de vrij-arbeiders mijn voorbeeld te volgen en mild te zijn. De
een beroemde zich een plank van f2 voor f0.12 te hebben gekregen; de ander, dat
hij aan koelies slechts f0.10 per dag gaf plus afval uit de keuken. Een derde deelde
mede, dat de bevolking in zijne buurt zich met rauwe planten uit het bosch moest
voeden. Ik verhoogde b.v. den inkoopsprijs van een £ puiken tabak van f0.10 tot
f0.80. Ik werd ontslagen, maar men kon niet terug. Mijn lastgever verteerde in Europa
in 2½ jaar f75000. Eveneens mijne verbanning. Ik verdedigde de weduwe van Zanten
r

on

tegen de plunderzucht van Dorrepaal en d'Abo. M . B . W.K.v. Dedem, die Mirandolle
als D's gemachtigde opvolgde, een geoefend schutter, daagde mij uit voor mijn'
toast. zie brochure: Mijne Verbanning en mijn Vloekzang. Hij was altijd vriendelijk
jegens mij geweest, maar wou geld maken. Ik kon geen getuige krijgen voor een
duel à bout portant. De kogel raakte bijna mijne haren zoodat mijn hoed door de
zuiging van den luchtstroom viel. Ik schoot toen in de lucht. Nadat zijn toeleg mislukt
was, wou hij op nieuw beginnen door te vragen, of ik voldaan was. Ik antwoordde:
‘Ik heb met u niets meer te maken.’ Daarna redigeerde hij Dorrep.'s verzoek om
mijne verbanning. Zijn oom Sloet gaf fiat. - Maar Dorrepaal plunderde minder. De
gehuurde moorde-
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naar is nu rijk. Nieuwenh., die de geschiedenis van Dorrepaal-Traupmann kende,
beval dezen aan voor 't leeuwenkruis,Mijne oppositie in de Indische couranten sinds het banvonnis heeft eveneens de
ieve

Indische drukpers behoed tegen herhaling van admin
willekeur. Zoo Gij geen
uitgever hebt, wil ik voor U Hovens Greve, te Steenwijk, wel schrijven. Een eerlijk
r

t

‘moderne.’ Vroeger was hij red . van de St. C ., maar werd afgedankt, omdat hij de
Javaansche zaak te lief had. Wat heeft ook een Steenwijker daarmeê te maken?
Harddraverijen en schaatsenrijden, kijk dat is wat anders.
Uit d'Ablaing's antwoord zult Ge gezien hebben, dat hij bang schijnt op familiaren
voet met mij om te gaan. In zijn kantoor was hij altijd fideel. In het openbaar schaamt
hij zich over mij. Weer eene illusie verloren. Maar het gaat met de genegenheid als
in de krachtkunde: Wat men in breedte verliest, wint men in diepte.
Mijn broeder was in 68 op 't Congres. Hij is eene Johannes-natuur, maar onder
menschen gegêneerd, daardoor schijnbaar pedant; zijn leven lang gevoed met de
slechte spijs der godgeleerdheid, waaraan hij zoo gewend is, dat hij er niet buiten
kan.
t

De schrijver in de N.R.C. van 2 Jan. is vermoedelijk de Putteaan van Rees.
Vriendelijk dank voor de ‘Divagaties’, waaruit ik weder veel geleerd heb. Het moet
u buiten u zelven brengen uw werk zoo verknoeid te zien. Dat het Publiek ze minder
begrepen zou hebben dan b.v de ‘Idéen’, is zeker eene leugen van ‘Nederland’. Gij
zijt een waar liberaal. Juist, omdat ik u ook als zoodanig vereer, zou het mij leed
doen als gij, die te recht van de meerderheid afwijkt, u liet verleiden tot paradoxen.
Daaronder reken ik nog altijd uwe verdediging van Nap. III en den Haagschen Lion.
Of juister: Gy acht, omdat gij de tegenpartij terecht veracht. Ik veracht beiden, maar
Willem III veel minder dan Nap.
Dit is minder schoon in effect, dat is waar. Gij zoekt, als kunstenaar, licht en bruin.
Indien de Doertoghe's sterven. Onze schrijftaal schijnt meer dan die van andere
volken verschil van de spreektaal meê te brengen. Zou uw taalgevoel niet gekwetst
worden, als gij na een' deftigen volzin, b.v.: ‘Zijne hand sloeg de maat bij de muziek
van duizenden kartouwen’ of na een' brommenden volzin over Sion Gods en
bazuinenschal het woord ‘even als’ ontmoettet, in plaats van gelijk? Onze taal
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schijnt eene taal voor preeken en verhandelingen, gelijk het Fransch voor causeries
en het Engelsch voor zaken. Sicherer noemde 't Latijn eene taal om te
commandeeren. Gij weet, Talleyrand heeft een' breeden rug. Ik herinner mij niet,
waar ik (vóór jaren) het woord las, dat Gij ‘mooi’ vindt. In 't oorspronklijk stond, geloof
ik, honnête, wel is waar iets anders dan consciencieux of scrupuleux, maar een
generiek woord. De uitroep kon, dunkt me, ook opkomen bij iemand, die veel met
huichelaars had omgegaan, zoo als met Talleyrand, oud-abbé, minister, gezant het
geval was, die bovendien geleefd had tijdens de constitution civile du clergé, die
opvoering van de godin der Rede, het Concordaat en de herstelling van ‘den dienst
van het altaar.’ (Chateaubriand's ‘Martyrs’ en Génie du Christianisme’). Nog eene
vraag tegen Uw ‘Vrye-Arbeid’. Waarom hebben de door u voorspelde bloedige
tooneelen zich nog niet voorgedaan in de afd. Batavia, Buitenz., Krawang, Tjiassem,
Pamanoeka, waar de invloed der hoofden toch reeds gebroken of vernietigd is?
Van Kesteren castreert ook mijn volzinnen. Ik had het woord van Hegel
overgenomen: ‘De oorlog is de keizersnede van de menschheid; hy verlost de
gemoederen met geweld’. v. K. veranderde keizersnede in zegen!! Misschien vreesde
hij den huichelzin van een publiek, dat, gelijk de vrouwen, dikwijls te vaster van
mond is, naarmate het zich losser van zeden betoont. Misschien was zijne
pudibonderie de uitwerking van zijne verloving. Ook schrapte hij de bewering van
Herschel II, dat onze slaperigheid (torpor) blijkt uit den geringen aanwas van onze
bevolking - Vroeger bezat ik uwe werken. Om te kunnen trouwen en verhuizen
k

verkocht ik mijne bibl behalve de boeken, die als gereedschap dienen. Zij had mij
± f10000 gekost en bracht 387½ op. - Ik was alzoo myn trouwste indische vrienden
kwyt. Sedert schaf ik my slechts nieuw gereedschap (Publications nouvelles) aan,
en enkele werken om te lezen, zooals de nieuwe uitgaaf van uw Ideën, en zal
daarmee voortgaan. Maar tegenwoordig lees ik slechts om stof te hebben voor de
Locomotief. ‘Ik leef van roof en diefstal.’ Lezen om te lezen doe ik bijna niet meer.
Ik ben een daglooner, en weet niet te woekeren met mijn tijd, waarvan mijn Marietje
veel rooft. Verlies voor 't hoofd, winst voor 't hart. Vele liberalen smalen nu op
Gladstone's onzijdigheid, na vóór twee jaren zijn naïeve ontwapening te hebben
toegejuicht. Bijna ieder weldenkende is meer of min naïef, vooral als hij geene studie
van de natuur heeft gemaakt.
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16 Jan. Daar ontving ik uw vierden brief. Gij zijt te dankbaar voor iets natuurlijks dat
mij niets kan kosten, want ik heb 't toch ook verkorven bij Publiek. Ook ik maakte
in de Locomotief onderscheid tusschen 't art. van v. Rees en dat van Veth. Van den
eersten zeide ik: ‘een ongenoemd maar niet onbekend Oud-Off. die veel in Algem.
Orders schijnt te hebben gestudeerd. (Hij bezorgde daarvan eene uitgaaf.) Wij zullen
M.'s repliek afwachten, die te intelligent is om te liegen. Maar de Oud-Off. heeft zich
in een zeer ongeschikt oogenblik zeer gedienstig betoond, en had wel aan D. v. Tw.
zelven de verdediging kunnen overlaten.’ Die v. Rees beschrijft in zijne
‘Herinneringen’ allen met wie hij te Gombong in garnizoen lag, behalve mij. Wij
waren daar zeer vriendschappelijk. Maar hij scheen bang te zijn dit openlijk te
erkennen. Misschien wilde hij mij ook doen begrijpen dat ik de onbeduidendste was.
Ook daar haalde ik de kastanjes uit het vuur, door verzet tegen Reekel (Kortz). Ik
werd dan ook na vier maanden verplaatst naar Padang en tot straf het
duizelingwekkend standpunt van eerste luitenant onwaardig gekeurd. Van Rees
menageert la chèvre et le choux.
Omdat ik 'n afkeer heb van 't onaniseeren van 't verstand, van schrijven zonder
inspiratie, vertaal of compileer ik meestal iets goeds, liever dan iets slechts voort te
brengen.
Het indisch publiek heeft Ahnung van billijkheid. Thieme werd vervolgd omdat ik
in het Soer. Hand. gezegd had, dat, als Willem III weggejaagd werd door de
duitschers, de van Zuylens, Heemskerk's enz. den vreemdeling zouden binnenhalen
en de haagsche turftrappers ‘betjoenen’ tot paardendienst met goudstukken waarop
de beeltenis van hunnen vorigen souverein prijkte. Thieme verklaarde voor den
rechter, dat zijn blad bloeide, omdat ik de waarheid zeide én aan de Hasselman's
én aan de v.d. Putte's. Hij werd veroordeeld tot slechts f100 boete!
Mijne vrouw, moeder en ik drukken u hartelijk de handen. Ik ben slaperig. Van
nacht getobd met de twee kinderen.
Uw vriend
Roorda.
Kunt ge niets verdienen door in 't Duitsch te schrijven, b.v. in het nieuwe orgaan:
Im neuen Reich? Indien gij in Engeland gingt wonen zoudt gij u, geloof ik, spoedig
in geld kunnen baden. De Britsche bladen en tijdschriften betalen het best. Maar
jammer, dat
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geloof! The Fortnightly is nog het minst kerkelijk. Maar aan hun god houden zij vast.
Houwe Piet! houwe! houwe!

[17 januari 1871
Artikel in De Locomotief]
17 januari 1871
Artikel in De Locomotief, Semarang, nr. 13. nr. 4. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Hageman: medewerker aan het Handelsblad voor Passoeroean en Omstreken.
De Hr. Hageman heeft het goed gedacht, Multatuli aan te vallen. Zie hier hoe!

Hoe de verheven martelaar Multatuli - de veelgeledene, van Java per
mail naar Holland vertrok, zonder martelarij!
Men zal wel de noodige aandacht verleend hebben in de laatste tijden aan hetgeen
ons op Java is medegedeeld over den heer EDUARD DOUWES DEKKER, gezegd
MULTATULI - ‘die veel geleden heeft.’ Zelden hebben wij iemand gekend van zóó
veel ‘capaciteit,’ - maar zelden ook een zóó groot rederijker over alles tegen alles,
jegens alles. Voor heer en beveler geboren, scheen hij geen servant te kunnen
blijven, die bevelen van meerderen ontving om ten uitvoer te leggen. Een uitmuntend
westerling, - voor dit klimaat niet vervaardigd, heeft hij ‘klewang-zangen’ gezongen
in strijd met zijn eigen belang.
Thans roept men ons op, om geldelijke bijdragen te leveren voor een fonds tot
onderhoud van den man, die de ons omringende wereld tegen ons opzette, in alle
talen om wraak riep, over vermeend ongelijk, - en die ‘het publiek’ ronduit verachtte
met een innige verachting!’
Dat was exentriciteit. Men moet zulke uitmiddelpuntigheid vergeven.
Het inroepen om hulp, heden, is een welgemeend doel, met vreemdsoortige
middelen.
Is de heer E.D.D., gezegd MULTATULI, indedaad voor ons, en om ons een verheven
martelaar?
In hij indedaad hier, onder ons, op Java, gemarteld geworden? - of heeft hij in
Holland zich zelven gemarteld als een Indischen Fakir? Is hij uitgebannen, even als
VAN VLIET, NOSSE of ROORDA?
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Alle deze vragen vinden eenig antwoord, in de ons ter hand gekomen nota van een
oudgast, - een droogstoppel in koffijboonen’ volgens M. - Nu men MULTATULI gelijk
stelt met ‘het Roode kruis,’ - met COEN, - met Watersnood, - met LION, en de
openbare barmhartigheid ter offerande inroept, nu mogen wij wel eens zien, hoe
‘verheven martelend’ de heer E.D.D. Java verliet. De mededeeler is ooggetuige,
handelende persoon in zake.
‘Op zekeren Julij dag ten kantore van den Ass.-Resident voor de politie te Soerabaya,
PIETER SWERVER zijnde, kwam dáár een mij onbekend heer, die bijzonder veel haast
scheen te hebben, een valen rok en muts met zilver galon droeg, - dus een
ambtenaar van rang scheen te zijn, waarom dan ook de wachthebbende oppasser
dien heer binnen liet, bij voorrang van anderen.
‘Niet lang daarna deed de heer SWERVER mij binnen komen, stelde mij voor: den
heer DOUWES DEKKER, Assistent Resident broeder van den Tabaksondernemer,
dito gebuig, gegroet, - handdruk.
Daarna begon het volgend gesprek:
S. Mijnheer DOUWES DEKKER wenscht naar Europa te gaan.
Ik. Daar heb ik niets tegen.
S. Ja maar, mijnheer wil met de mail gaan.
Ik. Geen bezwaar; als schutterij en vendukantoor voldaan zijn.
D.D. Ik woon hier niet, en heb hier geene schulden.
Ik. Dan nog minder bezwaar.
Sw. Ja maar, mijnheer wil nu dadelijk gaan.
D.D. Weet U, ik wou den keizer Nap. gaan spreken en de keizerin eens zien, en
passant onder weg.
Ik. Ook dáártegen kan ik niets inbrengen.
Sw. Ja maar, mijnheer moet een pas hebben.
Ik. Welnu, u is bevoegd om die uittereiken.
Sw. Ja maar, mijnheer heeft nog niet geannonceerd voor vertrek.
Ik. Mijnheer zal toch eerst over Batavia gaan: laat ZEd. dáár een pas nemen.
D.D. Ik heb haast, weet u; zoudt u niet voor mij borg of gemachtigde willen zijn
volgens gewoonte, dan kan ik nu hier een pas krijgen.
Sw. Als gij dit wilt doen, dan zal ik de pas uitreiken.
Ik. Goed; hoe veel schulden heeft U?
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D.D. Och niet veel, misschien vierduizend gulden; ik moet absoluut in Europa wezen
en kom terug.
Ik. En wie zal de andere borg zijn?
D D. De heer ROORDA VAN EISINGA te Wiedang in Bodjonegoro.
Ik. Zend mij dan maar een zegel van een gulden, ik zal u zoo een borgtogt
schrijven.
Sw. Nu, dan zal ik de pas maar vast schrijven.
‘En de heer Swerver sneed uit het mailpassen-boek eene Fransche formule, vulde
ze in, met het signalement. van den heer D.D. en toen het stuk gereed, en ook door
D.D. geteekend was, ontving D.D. den pas, ging er mede weg, - en men zag hem
te Soerabaia nimmer weder, wijl hij des anderen daags aan boord naar Batavia
ging, - den vierden Augustus te Batavia aankwam, den achtsten Augustus per
mailstoomer van dáár vertrok, volgens de Javasche Courant.
De zoogenaamde borgtocht werd dus eerst nader geschreven, geteekend en aan
't politie-bureau te Soerabaia bezorgd ter bewaring, zonder dat de heer E.D.D.
gemarteld werd of moeite had, of zelfs het zegel betaalde.
Het was nog vóór den tijd der telegraafdraden, dus 1858 of 1857. Eenige dagen
later kwam er van den Direkteur-Generaal aan den Resident, - toen de heer PIETER
VREEDE BIK, 1858 afgetreden, - een brief, gedagteekend Batavia 5 Augustus,
houdende navraag naar den heer E.D.D. - dus precies op den tijd toen deze te
Batavia aanwezig was.
Nadat het antwoord te Batavia ontvangen was, was de heer E.D.D. dus goed en
wel op weg, - op Pinang of Singapore, - vertrokken van Batavia zonder martelarij,
zonder hinder, en men zocht naar hem te Soerabaia, toen hij visites maakte te
Batavia.
Dat is nu wel eens meer gebeurd, met een Ass. Res. Magistraat van Mr. Cornelis,
- met een Artillerie majoor, - met een Resident, - Men moet sommige lui kunnen
loozen en dan zoeken.
Maar nu kwam er navraag, hoe men aan den heer E.D.D. een pas had gegeven;
en dáárop ontving een der borgmannen een soerat van den Resident met soerat
van den Directeur Generaal, met bevel om “vooreerst” drieduizend twee honderd
guldens ín 's Lands kas te storten, zijnde onvoldane of absent geblevene penningen
in 's Lands kas te
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Menado - onder bedreiging van Prokureur Generaals handen, enz. enz. enz.’
Tot zóó verre vooreerst de nota van den oudgast. Wat er verder gebeurde, was
geen martelarij van MULTATULI, maar wel van hem die den heer E.D.D. een geheel
vrije passage naar Europa bezorgde, zonder van den prins eenig kwaad te weten.JAVANUS.

[18 januari 1871
Artikel van RvE in de Sneeker Courant]
18 januari 1871
Artikel van S.E.W. Roorda van Eysinga in de Sneeker Courant, nr. 5.
(Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)

Multatuli en professor Kern-.
In een vorig opstelletje heb ik beweerd, dat Prof. Kern in de Zaanlandsche Courant
aan Multatuli een coup de Jarnac heeft toegebracht. Immers, hij tracht daar het
Nederlandsche volk gerust te stellen met de verklaring, dat hij aan den schrijver van
Max Havelaar geene ‘werkelooze Toekomst’ wenscht te verzekeren. Werkelooze
toekomst.
Is dan Multatuli een luiaard? Hij werkte reeds vóór twee-en-dertig jaren in het
belang van een onderdrukt volk, toen de kleine Kern nog gedragen werd of met
knikkers speelde. En zijn de vele boeken, die hij schreef, de vrucht van
werkeloosheid? De heer Kern wederlegt zich zelven. In de opwekking aan het
Nederlandsche volk tot herstel van onrecht prijst hij de kortheid van Multatuli's
uitdrukkingen. Hij kent toch het woord van Voltaire: ‘Ik had ditmaal geen tijd om kort
te zijn.’ Multatuli schrijft dikwijls een stuk driemalen over, alvorens het in het licht te
zenden. Is ook denken, voorbereiden geen werken? Men zegt mij, dat de heer Kern
altijd met eerbied over Multatuli spreekt. Waarom dan ook niet met eerbied in het
openbaar over hem geschreven? Hij laadt den schijn op zich vrede te willen sluiten
met ‘Publiek,’ die hem kwalijk neemt onbedacht te zijn opgetreden voor den
verdediger van het Javaansche volk. Dat is lafhartig. Tot zijne verontschuldiging
dient, dat hij nooit diep miskend werd. Hij vrage eens aan zijn' mede-commissaris
Stieltjes, die tweemalen zwaar onrecht verduren moest en beter dan de meesten
weet, wat werken is, of Multatuli de onbillijke poging tot geruststelling verdiend heeft.
Ook ik ben beter dan mijne meeste landgenooten in staat hem te
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waardeeren, want ook ik werd tot martelaar gemaakt. Maar hij staat veel hooger,
want ik werd door eene laagheid ontslagen, mijns ondanks, en hij daarentegen nam
zijn ontslag. Nooit heb ik vermoed dat er onder de zeven hoogste ambtenaren in
Indië zes meineedigen zouden worden gevonden en slechts één man van eer
(Keuchenius), maar Multatuli kende de gevolgen van zijn stap.
De schrijver in de Nieuwe Rotterdamsche Ct. van 6 dezer staat met kwaadaardig
welgevallen stil bij Multatuli's gebreken en verwijt hem geene denkbeelden te kunnen
scheiden en verbinden, maar zou zich minder aanmatigend hebben aangesteld, als
hij getoond had zelf deze gave te bezitten en ons verklaard, hoe ieder de gebreken
van zijne goede hoedanigheden heeft en hoe de man, die gezegd wordt ons zoo
gaarne bezig te houden met zich zelven, veertig jaren lang gezwegen heeft, zelfs
vier jaren na het opgeven van zijne betrekking. En het valt niet te ontkennen, dat
zoo lang hem geen recht wedervaart, de liefde van de Nederlanders voor het
Javaansche volk niet oprecht gemeend is. Natuurlijk klinkt zulk eene verklaring den
Putteanen onaangenaam in de ooren.
De meeste misslagen van Multatuli weet ik slechts van hooren zeggen. En door
ondervinding ken ik eenigszins de boosheid van de wereld. Dezer dagen nog verweet
mij iemand, dat ik onduidelijk schrijf. Mijne grootste verdienste ligt in de duidelijkheid
van mijne hand. Sedert die beschuldiging verbaas ik mij over geene enkele lastering
meer. De kleinsteedsche tijdgenoot verwijlt het liefst bij de gebreken. Maar hoe
helderder licht, hoe donkerder schaduw. De nakomeling is billijk. Wie denkt nu nog
aan de zwakheden van Demosthenes, Cicero, Voltaire, Rousseau; Diderot; Fox,
Sheridan, Byron? De nakomelingschap zal getuigen, dat Multatuli een groot
weldoener van zijn volk is geweest en dat Prof. Kern een klein hart had, omdat hij
zich schaamde over een goed werk. Het Multatuli-fonds heeft, zonder dat men zich
ingenomen behoeft te gevoelen met vroeger ‘mooi schrijven,’ eene drieledige, zeer
te rechtvaardigen beteekenis:
Het is een plicht der dankbaarheid jegens den man wiens warm hart ons op den
goeden weg leidde (door louter mooi schrijven zou onze koelzinnige natie zeker
niet zijn medegesleept geworden);
het is eene poging om goed te maken, wat tot heden de regeering en
volksvertegenwoordiging misdeden, toegegeven aan bezwaren, een'
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commies van de Rekenkamer waard (zie van Vloten; Drie vraagpunten);
het is een plicht der billijkheid jegens een schrijver, wiens pennevruchten men
nog dikwijls hoopt te genieten, en dien men in staat wil stellen ze voort te brengen.
S.E.W. Roorda van Eysinga.
Brussel, 15 Januari 1871.

[18 januari 1871
Proclamatie van het keizerrijk Duitsland]
18 januari 1871
Bismarck proclameert in de Spiegelzaal van het kasteel Versailles het duitse
keizerrijk. Bericht in Het Vaderland, nr. 18, d.d. Zaterdag 21 Januari 1871.
VERSAILLES,

19 Januari.
De Koning is gisteren tot Keizer van Duitschland uitgeroepen, in tegenwoordigheid
van de Duitsche Vorsten en omringd door de standaards van het leger en van de
vertegenwoordigers der verschillende regimenten.
De te Parijs aanwezige diplomaten, met uitzondering van den heer Washburne,
hebben een verlof aangevraagd om de stad te kunnen verlaten. Dit is hun echter
geweigerd geworden. Het vuur wordt van beide zijden voortgezet.

[19 januari 1871
Brief van Multatuli aan Potgieter]
19 januari 1871
Brief van Multatuli aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Van deze brief bezit het M.M. een eerdere versie met doorhalingen en
verbeteringen in handschrift van Mimi. Blijkbaar heeft Multatuli zijn vrijwel voltooide
brief met Mimi besproken, haar enkele ondergeschikte wijzigingen gedicteerd en
het geheel daarna overgeschreven. De alinea na de handtekening ontbreekt in deze
eerste versie.
WelEdelgeboren Heer
E.J. Potgieter
Amsterdam
Amsterdam 19 Januari 1871
WelEdelgeboren Heer!
Gedeeltelyk naar aanleiding van zekere my betreffende mededeeling in de
Arnhemmer Courant, doch tevens in - verband met andere zeer
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verdrietige omstandigheden die ik nu voorbyga, neem ik de vryheid UWEDGeb. te
verzoeken de in dat blad omschreven relatie met myne Echtgenoot en kinderen wel
te willen afbreken.
Ik ben de natuurlyke verzorger van myn gezin, en schoot in myne verpligtingen
als zoodanig nooit tekort, dan waar het my door nederlandsche machinatiën
onmogelyk werd gemaakt.
Geheel buiten Uwe schuld natuurlyk, en zelfs buiten Uw weten, deed ik sedert
langen tyd de ervaring op, dat de nadeelen die Uwe welwillende bemoeienis my en dus ook de mynen - veroorzaakte, het nut daarvan verre te boven gaan. Uit
pligtbesef smoorde ik dien indruk zoo lang het mogt en kon. Ik wilde den toestand
der mynen niet verzwaren door de mededeeling wat my, en dus ook hun, de
nederlandsche ‘weldadigheid’ kostte. Maar, nogëens, dat kan ook UWEDG niet
bekend zyn.
Eerst dezer dagen heb ik myne vrouw ingelicht.
Om slechts ééne zaak aanteroeren, dat stuk in den Arnhemmer kost my aan
ergernis en discrediet meer dan het duizendvoudige der daarin zoo zonderling
besproken assistentie.
Er bestaan evenwel nog andere redenen die my, na overleg met myne Echtgenoot,
nopen aan zulk een onzuiveren staat van zaken een einde te maken.
Wie belang stelt in myn gezin, en daarover inlichting verlangt, wende zich tot my.
Ik vermeen, met uitsluiting van alle anderen, tot het geven daarvan in-staat en
bevoegd te zyn, en tevens tot beoordeeling wie met den toestand der mynen iets
heeft uittestaan.
Na zeer beleefde groete heb ik de eer met de meeste hoogachting te zyn
UWEDGeb Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
Ik houd my overtuigd dat UWEDG, het in dezen brief geuit verzoek volkomen
zoudt billyken, indien ik U alle daarmede in verband staande byzonderheden mogt
mededeelen. Maar dat is te omslagtig.

[19 januari 1871
Bericht in Het Vaderland]
19 januari 1871
Bericht uit Amsterdam in Het Vaderland, no. 16 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
- De Multatuli-Commissie heeft zich genoopt gezien haar mandaat neder te leggen.
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[20 januari 1871
Artikel van Multatuli in Het Noorden]
20 januari 1871
Polemisch artikel van Multatuli in Het Noorden. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Op uitdrukkelijk verzoek van den heer Douwes Dekker nemen wij het volgende stuk
op, waaraan door de Nieuwe Rotterdamsche Courant een plaats geweigerd is.
De Redactie van de N.R.C. wordt beleefd verzocht een plaatsje te verleenen aan
onderstaande regelen, waarmee ik mij voorstel - antwoordende en niet antwoordende
- twee zaken te gelijk af te doen. De eerste betreft eene door een Oud Officier van
het Indisch Leger tegen mij ingebragte beschuldiging van onwaarheid.
Ik zoude, volgens dien schrijver, op blz. 28 van mijn NOG ÉÉNS VRIJE-ARBEID, ten
onregte beweerd hebben, dat de G.G. DUYMAER VAN TWIST de afgeschafte wijze
van werving weder had ingevoerd.
Uit de door den O.O. v.h. I.L. gepubliceerde stukken blijkt, dat ik in mijn regt was
de wijze waarop het indisch leger voltallig wordt gehouden of gemaakt, af te keuren.
Men noemt (officiëel) die zaak aldus:
‘de werving van inlandsche soldaten heeft gemeenlijk plaats door middel van
kunstgrepen, welke den toets der zedelijkheid niet kunnen doorstaan, en zelfs van
zoogenaamde speelhuizen, waar de openbare verordeningen op de dobbelspelen
overtreden worden.’
Over de kwalificatie der zaak is dus geen ander verschil, dan noodzakelijk
voortvloeit uit het onderscheid tusschen officiële lankdradigheid en mijne wijze van
zeggen.
Op bladz. 28 van bedoelde brochure beschreef ik kortelijk hoe men den argeloozen
Javaan tot soldaat maakt, en noem nu - nog korter - die handelwijze eene infamie.
Ik verweet op dezelfde bladzijde den heer VAN TWIST, dat hij die infamie weder
had ingevoerd.
Om te betoogen dat ik onwaarheid sprak, legt men nu stukken over, waaruit blijkt
dat die heer zich ditmaal niet mag beroepen op de armzalige circonstance atténuante
van gouverneur generaals-onwetendheid, die ik - mij niet herinerende dat het
deugdzame besluit van hem zelf was - hem, al te goedig wilde toekennen... stukken
die bewijzen,
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dat hij dit maal wist hoe eerloos de zaak was, die hij in bescherming nam.
Want: dat hij dit gedaan heeft, houd ik staande.
Tijdens mijn verblijf te Lebak, zijn de bepalingen tegen die... ‘Kunstgrepen’ door
den G.G. DUYMAER VAN TWIST buiten werking gesteld. De O.O. v.h. I.L. die van deze
intrekking geen kennis schijnt te dragen, en dus in de meening verkeerde dat ik een
lasteraar was, deed zijn pligt. Ik wenschte dat mijn geheel Publiek uit zulke Oud
officieren bestond.
Indien het hem om waarheid te doen is - gelijk ik afleid uit de prijzenswaardige
begeerte om partij te trekken voor iemand dien hij verongelijkt waant - geef ik hem
den raad den heer VAN TWIST zelf te vragen, of deze ál-dan niet het besluit van 9
April 1852, voor zoo ver de afschaffing der daarbij vermelde ‘Kunstgrepen’ betreft,
heeft ingetrokken?
Ik sommeer dien man mij tegen te spreken. Hij zal 't wel laten!
Later hoop ik eenigszins uitvoeriger terug te komen op deze zaak, die mij zeer
welkom is, met uitzondering van de late - en helaas, slechts toevallige ontvangst
van dat nummer der N.R. Courant.
Reeds nu evenwel maak ik de opmerking, dat het door den O.O. v.h. I.L.
medegedeelde deugdzame stuk, waarin de zielverkooperij wordt afgeschaft, een
publiek document is, en dat de latere aan ambtenaren bij binnenlandsch bestuur
gerigte aanschrijving om voortaan van die zedelijkheids-parade geen notitie te
nemen, tot de geheime stukken behoort.
Men ziet het: ‘il est avec le libéralisme des accommodements.’ Dat verschil tussen
openbare bravigheden en geheime ‘buiten-werking stellingen’ is karakteristiek.
Indien de O.O.v.h.I.L. mij aanviel uit liefde voor de waarheid, zal mijne teregtwijzing
hem aangenaam zijn, en ik houd mij aanbevolen voor meer dergelijke gelegenheden
om mijne beweringen te staven. Mogt echter zijne beschuldiging zijn voortgekomen
uit genegenheid voor den heer VAN TWIST, of uit vijandschap tegen mij, dan heeft
hij reden tot droefenis over den afloop zijner poging, om de politieke integriteit van
dien man te verdedigen, en de mijne door eene betichting van onwaarheid, te
knakken.
Ik schrijf geen leugens. Ik heb ze niet noodig. Gelijk ieder ander, kan ik mij
vergissen in de appréciatie, doch waar ik feiten vermeld, zijn ze wáár.
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En juist hierom is mij de beschuldiging van den O.O.v.h.I.L. zoo welkom. Ik verzoek
ieder die waarheid lief heeft, zijn voorbeeld te volgen, en mij aan het woord te
houden. Dat geeft licht, en is dus nuttigerhier ga ik over tot het tweede punt dat ik in dit blad te behandelen hebnuttiger dan het gekibbel over ‘mooi’ of ‘nietmooischrijverij’ en dan dat
nederlandsch gezaag over personalia, waarvan men gewoonlijk bitter weinig weet.
(IDEE 545.)
In de laatste alinea ligt dan ook de reden waarom ik geloof niet te moeten
antwoorden op de beschouwingen in het nummer van 6 dezer, waartoe mijne
brochure... geen aanleiding gaf.
De lezer - die zelf wel zal weten dat ik niet nederig ben, dat ik van politieke
*
denkwijze verander ‘zonder daarvan behoorlijke reden te geven’ dat mijne IDEËN
allermiserabelst in elkaêr zitten, enz., enz. - had, meen ik, regt op wederlegging
mijner redeneringen over VRIJEN-ARBEID. En ik ook.
Het ontwijken van de behandeling dier kwestie zou bijna doen veronderstellen...
Leve de eerlijke methode van dien Oud-officier, die regelregt afgaat op het doel!
Men ziet het, door zijne wijze van handelen kan de Lezer nu weten wat hij te denken
hebbe van mijne waarheidsliefde, en van de zedelijkheidsbegrippen des heeren
DUYMAER VAN TWIST, terwijl de vrij-arbeidskwestie behandeld volgens het systeem
der Rotterdamsche Courant - nog altijd blijft wachten op beslising.
Hoe die courant boven dát stuk mijne woorden durfde plaatsen: ‘Wie indedaad
het goede wil, verdraait de gegevens niet’ is mij een raadsel. Zij zelve ‘verdraait’ in
dat opstel, het geheel indische vraagstuk tot

*

Deze zinsnede zal wel beduiden dat ik mij verkocht heb aan 't Behoud? Nu, dàt kan ik niet
loochenen. De N.R.C. kan voortaan den omslag van 't insinuëren uitwinnen. De zaak ligt er
eenmaal toe! Mijne IDEËN worden geschreven voor rekening van een genootschap
Oud-Conservatieven. Daarvan verschijnt geen vel, dat niet door de heeren Saaymans Vader
en Domine Knack te Berlijn is goedgekeurd. Mijne politieke stukken worden nog bovendien
gecensureerd door den ombrenger van het Dagblad. Ook een kransje van bakers en
vroedvrouwen... bah!
Wat voorts de beschuldiging van gebrek aan nederigheid aangaat... met terugzigt op GÖTHE'S
Kommentaar in voce: Bescheidenheit, zal ik de aanschaffing van dat artikel uitstellen tot ik
een N. Rotterdammer Courant ben geworden. Dat zal voor die verandering wel de geschiktste
tijd zijn.
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het verdacht maken van mijn karakter, en de ‘verzuchtende’ raadgeving aan een
onbedreven schrijver, hoe hij zijne talenten hebbe aantewenden, opdat er eenmaal
iets uit hem ‘groeien’ moge. 't Wordt waarlijk tijd! Ter bevordering van dien ‘groei’
zal ik mij vlijtig oefenen, door achttegeven op de redeneer- en schrijfwijze van de
N.R. Courant. En ook ben ik bereid mijn karakter te wijzigen naar het voorbeeld van
dit blad, zoodra iemand de goedheid heeft mij mede te deelen waar ik dat model
kan te zien krijgen.
MULTATULI.
Wiesbaden, 11 Januari 1871.

[20 januari 1871
Max Havelaar derde druk verschijnt]
20 januari 1871
De derde druk van de Max Havelaar verschijnt. Bericht in het Nieuwsblad voor
den boekhandel, jrg. 38, blz. 23. (K.B. 's-Gravenhage.)
Ofschoon sinds februari 1868 de authentieke plaatsnamen en data door de engelse
vertaling bekend waren (zie V.W. XII, blz. 663), bevat deze nederlandse herdruk
nog de door Van Lennep stukgestippelde aanduidingen. De hele uitgave is tot stand
gekomen buiten Multatuli om. Zie dienaangaande V.W. II, blz. 704.
Multatuli, Max Havelaar of de Koffij-veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij.
e

3 druk. Amsterdam, K.H. Schadd.
Postf. (296 blz.) ingenaaid f2.40. Gebonden
f2.90.

[21 januari 1871
Frans gedicht van Multatuli]
*21 januari 1871
Gedicht van Multatuli naar aanleiding van de roman Dieu dispose van Alexandre
Dumas. Enkel blaadje papier, aan éen zijde beschreven. (M.M.) Handschrift van
Mimi.
De eerste versregel schijnt erop te duiden dat dit gedicht een reactie is op een
waarschijnlijk prijzende uitlating van Marie Anderson.
Ce fanfaron du mal se vante un peu, Marie.
Il n'est pas plus méchant que l'homme en général.
Pour être superieur en mal,
Il faut un peu d'hypocrisie.
Dumas est trop naïf pour peindre un vrai satan.
Ce Samuël... demon? Allons donc! C'est risible.
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Il n'est pas de l'enfer un apôtre fervent,
Mais tout au plus l'enfant terrible.
Mentir, mentir, mentir, mentir,
C'est là ou tout péché commence et doit finir.
Ce Samuël qui pose en misérable
Connait bien mal, le cas est pitoyable,
Son catéchisme du Diable.
Il montre ingénûment son incapacité
Pour une étrange balourdise.
En commettant des véritiés,
Il est coupable de franchise.
Auprès de ce qu'il faut pour être un vrai fripon,
Ce Samuel est presque honnête,
Tant sa malice a du bon,
Tant sa méchanceté est bête.
Et, l'enfer mon très-excellent Dumas
Ne sait que faire de ces niais là.

Multatuli.

Dieu dispose de Dumas
tome I page 165.

[21 januari 1871
Ingezonden Stuk in Het Vaderland]
21 januari 1871
Ingezonden Stuk in Het Vaderland, no. 18. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Aan de Redactie van Het Vaderland.
Mijnheer de Redacteur!
In Het Vaderland van 19 Jan. zie ik onder de berichten uit Amsterdam ook dit:
‘De Multatuli-Commissie heeft zich genoopt gezien haar mandaat neder te leggen.’
Als medelid der genoemde Commissie ziet de ondergeteekende zich genoopt te
verklaren dat dit in Uw dagblad voorkomend bericht van allen grond ontbloot en een
verzinsel is.
H. Kern.
Leiden, 19 Jan. 1871.
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[21 januari 1871
Artikel in Het Vaderland]
21 januari 1871
Redactioneel artikel in Het Vaderland, no. 18. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Multatuli heeft in Het Noorden een antwoord geplaatst op hetgeen de N. Rott. Ct
voor eenige weken geschreven heeft naar aanleiding van zijn laatste brochure: ‘Nog
eens vrije arbeid’.
Dat stukje was eerst aan de N. Rott. Ct. gezonden. Aan het orgaan, dat hem
aangevallen had, richtte Multatuli zijn verdediging, maar de N. Rott. Ct. weigerde
het op te nemen.
Men herinnert zich, dat het stukje, waarmede de N. Rott. Ct. zich van Multatuli's
boekje heeft afgemaakt, slechts eenige bezwaren bevatte tegen den persoon des
Schr's, waarvan de voornaamste was, dat hij vroeger andere denkbeelden van
koloniale politiek zou voorgestaan hebben, dan thans, en dat hij van die verandering
geen behoorlijke reden zou opgegeven hebben.
Was het antwoord van Mulatuli niet beleefd; men moge vrage of de methode,
volgens welke het blad zijn boekje had bestreden, wel humaan was.
Doch de lezer oordeele zelf: Na gezinspeeld te hebben op ‘dat Nederlandsch
gezaag over personalia, waarvan men gewoonlijk bitter weinig weet. (IDEE 545),’
gaat Multatuli voort:
‘In de laatste alinea ligt dan ook de reden waarom ik geloof niets te moeten
antwoorden op de beschouwingen in het nummer van 6 dezer, waartoe mijn
brochure... geen aanleiding gaf.
De lezer - die zelf wel zal weten dat ik niet nederig ben, dat ik van politieke
*
denkwijze verander “zonder daarvan behoorlijke reden tegeven” dat mijn IDEËN
allermiserabelst in elkaar zitten, enz.,

*

“Deze zinsnede zal wel beduiden dat ik mij verkocht heb aan 't Behoud? Nu, dat kan ik niet
loochenen. De N.R.Ct. kan voortaan den omslag van 't insinuëren uitwinnen. De zaak ligt er
eenmaal toe! Mijne IDEËN worden geschreven voor rekening van een genootschap
Oud-Conservatieven. Daarvan verschijnt geen vel, dat niet door de heeren Saaymans Vader
en Dominé Knack te Berlijn is goedgekeurd. Mijne politieke stukken worden nog bovendien
gecensureerd door den ombrenger van het Dagblad. Ook een kransje van bakers en
vroedvrouwen... bah!
“Wat voorts de beschuldiging van gebrek aan nederigheid aangaat... met terugzicht op GÖTHE'S
Kommentaar in voce: Bescheidenheit, zal ik de aanschaffing van dat artikel uitstellen tot ik
een N.R.Ct. ben geworden. Dat zal voor die verandering wel de geschikste tijd zijn.”

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

392
enz. - had, meen ik, recht op wederlegging mijner redeneringen over VRIJEN-AREBEID.
En ik ook.
Het ontwijken van de behandeling dier quaestie zoude bijna doen
veronderstellen...’
En verder:
‘Hoe die courant boven dat stuk mijne woorden durfde plaatsen: “Wie inderdaad
het goede wil, verdraait de gegevens niet” is mij een raadsel. Zij zelve “verdraait”
in dat opstel, het geheele Indische vraagstuk tot het verdacht maken van mijn
karakter, en de “verzuchtende” raadgeving aan een onbedreven schrijver, hoe hij
zijne talenten hebbe aan te wenden, opdat er eenmaal iets uit “groeien” moge. 't
Wordt waarlijk tijd! Ter bevordering van dien “groei” zal ik mij vlijtig oefenen, door
acht te geven op de redenen en schrijfwijze van de N.R. Courant. En ook ben ik
bereid mijn karakter te wijzigen naar het voorbeeld van dat blad, zoodra iemand de
goedheid heeft mij mede te deelen waar ik dat model kan te zien krijgen.
Wiesbaden, 11 Jan. 1871.
MULTATULI.’
In hetzelfde artikel houdt Multatuli vol, dat de Gouv.-Generaal Duymaer van Twist
wel de verbodsbepalingen tegen onoorbare middelen bij de werving van militairen
in Lebak heeft ingetrokken. Het daartegen aangevoerde besluit van vroeger datum
door denzelfden Gouv.-Generaal uitgevaardigd tot wering dier misbruiken, is volgens
Multatuli dan juist het verbod van welks intrekking hij gesproken had, zonder toen
te weten, dat de Gouv.-Generaal, die het introk dezelfde was, die het had
uitgevaardigd.

[21 januari 1871
Beoordeling in de Sneeker Courant]
21 januari 1871
Beoordeling van Nog-eens Vrye Arbeid in de Sneeker Courant, nr. 6.
(Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)

Nog eens: Vrije Arbeid in Nederlandsch-Indie door Multatuli
Sedert een tiental jaren is in Nederland de gelegenheid aangeboden, notitie te
nemen van 't geen Multatuli in ons land gedaan en gesproken heeft. Wij gaan thans
voorbij óf, en op welke wijze, ons volk over 't algemeen van die gelegenheid gebruik
heeft gemaakt. Wij beroepen ons nu meer speciaal op hen, die den schrijver gevolgd
zijn, van af den ‘Max Havelaar’ tot aan bovengenoemde brochure, en vragen
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daarna aan iederen oplettenden lezer, niet alléén of Multatuli recht heeft van
meêspreken over politieke of sociale kwestiën - dát te willen ontkennen zou natuurlijk
de grootste absurditeit zijn - maar bovenal: of hij zich niet reeds voorlang de sporen
veroverd heeft, die recht geven op een aandachtig auditorium, als hij aan 't woord
is. Wij zijn naïef genoeg het te geloven. Wij meenen dat hij recht heeft op
onderscheiding, juist omdat hij altijd gestreefd heeft naar: Waarheid.
Onder hen, op wier getuigenis wij ons thans beroepen - en zij alleen kunnen in
dezen uitspraak doen - zullen zeker weinigen gevonden worden, die hem dát
ridderschap zouden durven betwisten.
Maar: - ook afgescheiden van die getuigenis - wij stellen, - wie lust heeft tot
tegenspraak spreke, - wij stellen: dat een groot deel van ons volk geluisterd heeft
naar de ware en dáárom voor veler ooren zoo nu en dan schrilklinkende tonen van
den bekwamen luitspeler. 't Spreekt wel van zelf, dat wij daarbij aannemen: dat vele
‘Beotiërs,’ - behalve voor kruidnagelen en verdere ‘kolonialien,’ - ook nog wat hart
hebben voor andere ‘zaken.’ Als we dat niet konden aannemen, zouden we de vraag
naar nieuwe composities van den lijder-artist ons niet anders kunnen verklaren, dan
in de verklaarbare aandrift van ‘Schmoel en Comp’ om ‘Don Juan’ een vliegje af te
vangen.
En aan zooveel wreedheid gelooven we niet graag.
Voor een oogenblik dus aangenomen, dat het belangstelling was, als men vroeg
naar iets ‘nieuws’ van den schrijver van den Max Havelaar, dan moet de verschijning
van bovengenoemde brochure zeker door velen in ons land met ingenomenheid
begroet zijn en dan kunnen er ook vele lezers zijn, die den schrijver aandachtig
volgden in 't geen hij: ‘nog eens: over Vrije-Arbeid in Nederlandsch Indië’ te zeggen
heeft.
't Is volstrekt ons doel niet thans eene beoordeeling te geven over Multatuli's
jongste pennevrucht. Er vluchtig de aandacht op te vestigen is ons thans reeds
genoeg. Wat we wenschten - en omdat het in verband staat met deze brochure
plaatsten we den titel er van boven dit opstelletje - wat we wenschten is: de aandacht
te vestigen op een verschijnsel, dat zich na de uitgave van dit geschrift heeft
voorgedaan, terwijl we 't vroeger nooit opmerkten: Multatuli wordt... een démenti
gemaakt, of liever: hij wordt platweg van Leu-
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gen beschuldigd. Die beschuldiging komt voor in de N.R. Courant van 2 Januari jl.
Zij wordt tegen den schrijver ingebracht, naar aanleiding eener noot, voorkomende
op pag. 28 van bovengenoemde brochure, waarin hij aan Duymaer van Twist verwijt:
‘de afgeschafte wijze van werving voor het leger weder te hebben ingevoerd.’ De
ongenoemde schrijver, die zich teekent: ‘Een oud-officier van het O.I. Leger,’ citeert
in dat artikel de bevelen door den oud-gouverneur-generaal in casu gegeven, en
vraagt daarna, wat er zij van de waarheidliefde van Multatuli.
Dit verschijnsel noemden we opmerkelijk. En, inderdaad, de man, die gedurende
het 10tal jaren waarin hij schreef, nogál zaken en personen aantastte; die man is,
waar het Feiten betrof, nooit van onwaarheid beschuldigd - althans voor zoover ons
bekend! - Tháns geschiedt dat voor 't eerst in de N.R.Ct.; in publieken geschrifte
dus.
Nederland, en vooral zij die in meerdere of mindere mate aanhangers zijn van
den schrijver, hebben o.i. Recht te weten wat hiervan zij. Multatuli, die altijd zelf
aandringt op waarheid, mág geen leugenaar zijn; Hij voorál heeft in deze eenen
reputatie op te houden. Intusschen: de beschuldiging ligt er; tot nu toe ontbreekt de
opheldering, en - wij ontveinzen 't geenszins! - 't zou ons spijten als deze achterwege
bleef.
Nog ééns: 't is de eerste maal - voor zoover wij weten - dat hij zóó wordt
aangevallen, maar... die eerste aanval moet ook ridderlijk door hem kunnen worden
terug geslagen, of... de kampioen voor waarheid en recht heeft een onuitwischbare
vlek gekregen op zijn tot nu toe onbesmet wapenbord.

[21 januari 1871
J.J. Rochussen overlijdt]
21 januari 1871
De conservatieve staatsman Jan Jacob Rochussen, geboren te Elten 23 oktober
1797, overlijdt te 's-Gravenhage blijkens de navolgende advertentie in de Opregte
o
Dingsdagsche Haarlemsche Courant, N. 20, d.d. 24 Januari 1871. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde vader en behuwdvader
J.J. ROCHUSSEN, in leven Minister van Staat, Oud-Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië.
's-GRAVENHAGE
21 Januarij 1871.
Namens allen,
Mr. J.G. ROCHUSSEN.
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[22 januari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
22 januari 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 123-124. (M.M.)
De eerste notitie in handschrift van Multatuli, de rest van Mimi.
o

o

22 Jan Plettenberg. Gevraagd: 1 Uitgever en conditien? 2 of rotterd. myn
ie

stuk geplaatst heeft? 3. Noorden? Graag 10tal Exemplaren. 4. Wat de M.C
gepubliceerd heeft? 5 geld? Of kopy 1-30 ontv. is? Ook lange brief van 14?
27 Jan J.E. Keller.
28 Jan Plett. ontvangst 25 akk. Spec.
28 Jan Roorda, langen brief.
30 Jan Kopy 30-39 Plett.
30 Jan proef vel 1 Specialiteiten
31 Jan Everdine over Potgieter
31 Jan Huisman advertentie en antw. komm.
31 Jan v. lennep. Zie bundel v.L.

[22 januari 1871
Bericht in het Algemeen Handelsblad]
22 januari 1871
Bericht in het Algemeen Handelsblad, no. 12251 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
De hoogleeraar Kern, medelid der Multatuli-commissie, noemt in het Vaderland het
bericht, dat dit commissie zich genoopt gezien heeft haar mandaat neder te leggen,
een verzinsel. Zijn wij wel ingelicht, dan is de heer Douwes Dekker ontevreden met
de wijze, waarop de commissie hare edele taak verricht heeft en heeft hij het
voornemen gehad, zich aan het goede dat men met hem voorhad, te onttrekken.
Of hij dat voornemen door de daad heeft laten volgen, is ons niet bekend.

[22 januari 1871
Bericht in de N.R.C.]
22 januari 1871
Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nr. 22 (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Prof. H. Kern verklaart, dat het bericht van het Vaderland als zou de
Multatuli-Commissie zich hebben genoopt gezien haar mandaat neder te leggen,
van allen grond ontbloot en een verzinsel is.
Zijn wij wel ingelicht, zegt het Handelsblad, dan is de heer Douwes Dekker
ontevreden met de wijze, waarop de commissie hare edele
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taak verricht heeft, en heeft hij het voornemen gehad, zich aan het goede, dat men
met hem voorhad, te onttrekken. Of hij dat voornemen door de daad heeft laten
volgen, is ons niet bekend.

[22 januari 1871
Artikel in de N.R.C.]
22 januari 1871
Redactioneel artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nr. 22 (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
‘Op uitdrukkelijk verzoek van den heer Douwes Dekker, nemen wij het volgende
stuk op, waaraan door de Nieuwe Rotterdamsche Courant eene plaats geweigerd
is.’ Deze woorden laat het Noorden voorafgaan aan een artikel, waarin Multatuli
opkomt, ten eerste tegen het stuk, dat door een Oud-Officier van het Indisch leger
werd ingezonden bij ons blad, en door ons in het No. van 2 Jan. jl. werd geplaatst,
ten tweede tegen het artikel, dat wij schreven naar aanleiding van Multatuli's
Nog-eens Vrije-arbeid, in ons No. van 6 Jan. jl.
Multatuli houdt vol, dat de Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist, de
afgeschafte wijze van werving voor het leger weder invoerde, welke hierin bestond,
dat de inlander door onderofficieren van geld voorzien werd om hem tot spelen te
verleiden: verloor hij meer dan hij betalen kon, dan werd hem geld geleend, het
geleende werd als handgeld beschouwd, zijn haren werden afgeknipt en hij was
soldaat. De O.O.v.h.I.L. beweerde dat de heer Duymaer van Twist juist dat misbruik
had afgeschaft, en deelde de officieele stukken, waarbij deze wijze van werven
verboden werd, mede. Nu verklaart Multatuli, dat tijdens zijn verblijf te Lebak de
bepalingen tegen die ‘kunstgrepen’ later door den G.-G. Duymaer van Twist-zelven
weder buiten werking werden gesteld. Bedoelde bepalingen werden gemaakt in
een publiek stuk; de aanschrijving daarvan geen notitie te nemen, behoort tot de
geheime stukken.
Zooals wij de beweringen van den O.O.v.h.I.L. voor diens rekening gelaten hebben,
laten wij ook aan hem de repliek op Multatuli's antwoord.
Wat ons artikel over Multatuli betreft - daarop ‘gelooft’ deze ‘niet te moeten
antwoorden.’ Hij steekt den draak met de daarin voorkomende minder gunstige
kritiek over de werken, welke hij na zijn Max Havelaar heeft uitgegeven; meent dat
hij recht had op wederlegging zijner redeneeringen over vrijen-arbeid; prijst tegenover
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‘het ontwijken van de behandeling dier quaestie,’ de ‘eerlijke’ methode van den
oud-officier; beschuldigt ons dat wij ‘het geheele indische vraagstuk’ hebben
‘verdraaid’ tot ‘het verdachtmaken van zijn karakter;’ spot met onzen wensch, dat
hij 't schrijven van politieke en philosofische pamfletten late varen en zijne groote
gaven als schrijver aanwende om de meesterstukken te leveren, welke wij vooral
in het dramatisch genre van hem verwachten; zegt, dat ons blad geen karakter
heeft, daar hij anders het zijne daarnaar zou wijzigen; legt onze uitdrukking dat hij
van politieke denkwijze veranderd is ‘zonder daarvan behoorlijke reden te geven,’
uit, alsof wij daarmee te kennen wilden geven, dat hij zich ‘aan 't Behoud verkocht’
heeft, en zegt, dat hij ‘het aanschaffen van bescheidenheid zal uitstellen’, tot hij ‘een
Nieuwe Rotterdammer Courant geworden’ is, daar ‘dat voor die verandering wel de
geschiktste tijd zal zijn.’
Dit artikel werd door ons geweigerd, zegt het Noorden, en dat is volkomen waar.
Op den laten avond van den 13den Jan. ontvingen wij een copie van het door het
Noorden opgenomen artikel, dat hiermede bijna woord voor woord eensluidend is,
maar waaraan de laatste zinsnede, in welke de N. Rott. Ct. van karakterloosheid
beschuldigd wordt, en de noot, waarin de insinuatie alsof volgens ons Multatuli zich
verkocht heeft aan 't Behoud, met de aardigheid over de bescheidenheid, welke
aan de N. Rott. Ct. voegt, voorkomen, ONTBRAKEN. Niettegenstaande er vrij wat
hatelijks in het stuk stond, zonder dat het met die zinsnede en die noot was
opgesierd, besloten wij onmiddellijk het te plaatsen. Een korte repliek werd
geschreven, in welke wij verklaarden de quaestie der werving aan den Oud-Officier
overtelaten, en vervolgens aantoonden hoe de juistheid van ons oordeel over
Multatuli door dit stuk zelf op nieuw bewezen werd. Toen Multatuli's antwoord met
onze repliek persklaar was gemaakt, op den morgen van den 14den, ontvingen wij
van denzelfden persoon, door wiens bemiddeling wij dat antwoord hadden ontvangen,
een tweede copie, eensluidend met de eerste, doch waarin de bewuste zinsnede
en noot aan het slot voorkwamen. Deze waren met blauw potlood omgehaald en
in de copie, welke ons eerst was toegezonden, niet opgenomen, waarschijnlijk
omdat Multatuli-zelf een oogenblik begrepen had, dat wij aan dergelijke grofheden
geen plaats zouden gunnen. Wij zijn niet bevreesd voor strijd; den aanvaller en
vijand
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weten wij te eeren, wanneer de strijd met eerlijke wapenen gevoerd wordt en de
vijand zich als fatsoenlijk man gedraagt. Maar voor zulke taal is in ons blad geen
plaats.
Het Noorden schijnt begrepen te hebben, dat wij Multatuli's artikel bij eenige
achting voor ons zelf onmogelijk konden opnemen. ‘Op uitdrukkelijk verzoek van
den heer Douwes Dekker’ nam het zijn stuk op. Die uitdrukking gelijkt wel wat op
een excuus. - Misschien was het voor het Noorden moeielijk een artikel van zijnen
medewerker te weigeren, hoedanig de inhoud er van wezen mocht.
Tegenover de wijze, waarop het Noorden deze zaak behandelt, steekt die van
het Vaderland niet weinig af.
Dat blad schijnt gretig iedere gelegenheid aan te grijpen, om de N. Rott. Ct.
onaangenaamheden te zeggen en in een ongunstig daglicht te stellen. Ons kan dat
pogen slechts vermaken, en wij wenschen het Vaderland slechts dit toe, dat het
zijne gelegenheden beter kiest. ‘Aan het orgaan (?) dat hem aangevallen had, richtte
Multatuli zijn verdediging, maar de N. Rott. Ct. weigerde het op te nemen,’ zoo mag
het Vaderland schrijven, - niemand zal toestemmen dat men schimpscheuten en
beleedigingen in het blad-zelf, waartegen zij gericht zijn, moet opnemen, omdat de
schrijver ze een repliek gelieft te noemen. Er zijn nog andere dagbladen, aan welke
de auteur die liefelijkheden kan zenden, b.v. aan het Vaderland, dat van insinuaties
en grofheden tegen een ander dagblad niet afkeerig schijnt te zijn. Maar, zegt dat
blad, ‘is het antwoord van Multatuli niet beleefd: men moge vragen of de methode,
volgens welke het blad zijn boekje had bestreden, wel humaan was.’ Zeker niet,
wanneer de voorstelling, welke het Vaderland van die bestrijding geeft, de ware
was. Wij zouden volgens deze in het stukje waarmede wij ons van het boekje hebben
‘afgemaakt’, slechts eenige bezwaren tegen den persoon des schr.'s in het midden
hebben gebracht, waarvan de voornaamste was, dat hij van politieke denkwijze
veranderde, en van die verandering geen behoorlijke reden zou hebben gegeven.
Eene voorstelling, geheel in strijd met strekking en woord.
Het lezen van Multatuli's laatste brochure versterkte ons in de overtuiging,
eensdeels dat hij de hoedanigheden van een politicus mist, geen politiek denker
mag heeten, - reden waarom wij ons met hem niet in een strijd over politiek begaven
-; anderdeels, dat het ontzaglijk jammer is, dat zoo groote talenten besteed worden
aan pamflet-
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tenschrijverij, die den schrijver bederft en het publiek niet baat.
Die overtuiging spraken wij uit. Wij schatten Multatuli's talenten hoog; wij meenen
dat hij slechts de baan te volgen heeft, welke zij hem aanwijzen, om onze grootste
dramatist te worden; wij betreuren de wijze, waarop die talenten thans door hem
worden gebruikt.

[25 januari 1871
Kwitantie van Plet]
25 januari 1871
Kwitantie, geheel in handschrift van A.L. baron van Plettenberg. (M.M.) Voor deze
kwitanties zie bij 1 april 1870.
Ontvangen de somma van vijftig gulden van den heer J. Waltman Jr. voor den heer
Douwes Dekker.
ALvPlettenberg
Delft 25 januari

[25 januari 1871
Briefkaart van Wolters aan d'Ablaing]
25 januari 1871
Briefkaart van J.B. Wolters aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.)
Geadresseerd: Aan de firma R.C. Meyer Boekhandel te Amsterdam, en gestempeld:
Groningen 25 Jan 71.
M.
Wil mij s. vpl. eens melden hoe het met het Multatuli-fonds staat en waar de
gelegenheid bestaat daarvoor iets te storten.
Achtend
po
UEdDwD
JBWolters

[25 januari 1871
Brief van Multatuli aan Roorda v Eysinga]
*25, 26 en 29 januari 1871
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (RvE, blz. 53-61). Volgens
mededeling van Mimi bevatte deze brief uitvoerige ontboezemingen over de
Multatuli-Commissie, die zij echter wegliet als niet belangrijk genoeg, na wat daarover
reeds gezegd werd.
11, 18 en 21 Jan.: in RvE abusievelijk 11, 18 en 21 Juni.
den speldeprik: Idee 86; zie V.W. II, blz. 328.
De Mol v. Otterloo: de eigenaar van de tabaks-onderneming in Rembang, tijdens
wiens afwezigheid Roorda van december 1855 tot mei 1857 als plaatsvervanger
optrad.
qu'on avait surpris sa religion: bij wie men misbruik had gemaakt van zijn goed
vertrouwen (fr.)
verkoop van Havelaar: zie 30 oktober 1870.
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Wiesbaden 25 Januari 1871.
Beste Roorda, ik hoop dat ge na den uwen van 15, reeds naar een brief van my
zult hebben uitgezien. Buiten dien brief ontving ik de Sneeker couranten van 11, 18
en 21 Jan., en den Opmerker van 22 Oct. Ook een Locomotief... Liefst sprak ik u
over dat alles! Over dat alles, en over andere dingen!
Ik schreef u niet eer omdat ik verdriet had, en nu schryf ik u wél, om dezelfde
reden. De relatie met u is my zeer aangenaam, en werkt weldadig. Ik begryp wat
gy schryft, en voel dat ge myn schryven begrypt. Dat is waarachtig geen kleinigheid.
By veel brieven die ik ontvang moet ik vragen: Ben ik gek of ben jy gek? Gedurig
moet ik tobben met een onderzoek of men niet wil of niet kan begrypen. Ik tracht
me duidelyk uittedrukken, en bespeur telkens dat ik niet slaag.
En ook heb ik nu - buiten uwe schuld - moeite met het schryven aan u. Eene
vriendin myner vrouw - dezelfde die haar naar Italie riep, zeer tegen myn zin, maar
er was geen keus - zweert altyd by: ‘Quant à moi, j'aime une position nette!’ Die
exclamatie maakte my altyd driftig. Daar ligt iets in alsöf zy die niet verkeeren in
eenen... gemakkelyk te omschryven toestand - zóo definieer ik by benadering het
tegendeel van ‘nette’ - alsof dezulken daarin smaak vinden, en 't maar voor 't zeggen
hebben om te veranderen!
Ook ik houd van eenvoudigheid! En myne omstandigheden zyn zoo gecompliceerd,
dat het beschryven alleen een zwaar werk wezen zou. En ik ben moe.
26 Januari.
Uw brief... met dien van Stieltjes. 't Is niet mooi van je, dat ge my geen standje
maakt over myn zwygen. Ik heb u op veel te antwoorden, en de eenige mogelykheid
om 't tot een goed eind te brengen, is dat ik orde betracht. Ik begin dus met den
ouden van 15 Jan., al brandt het me nog zoo, 'n paar woorden te zeggen over den
epistel van Stieltjes die curieus is.
Uw verschil van opvatten van groote en kleine zaken heb ik ook. De matroos die
de amputatie flink had doorgestaan, schreeuwde by den speldeprik ‘die er niet by
hoorde.’ Ik haal dit ergens aan in de Ideën. Het is inderdaad gebeurd. De prof. was
Tilanus.
Uw schoolmakker v. Beresteyn bevalt me. Ik geloof dat hy u goed kwalificeerde.
Maar hoe drommel zyt ge er toe geraakt schoolmak-
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kers te hebben, die iets nobels nobel noemden? Hoe kwam die man zoo
onverdraaid? Hy kan me nu niet eens voor model dienen in een drama (Rott.
Courant) of liever, ik zou me vergist hebben in de teekening. Want, naar myne
ondervinding, had hy u moeten noemen: ruziemaker, spelbreker, dolleman of erger.
En dan had het parterre die dingen moeten vertalen in iets nobels. Ik vind het waarlyk
zeer vreemd! Gy hebt chance gehad!
Myne ondervinding - en ook zeker de uwe buiten dien Beresteyn - is anders. Op
'n zondagmorgen ging ik te Amsterdam een geringe straat door. Ik zocht de woning
van 'n zeer arme vrouw die in de kraam lag. Ik moet er dit by zeggen, niet om te
poseren, - dit is voor u, maar straks krygt ge meer - maar omdat het wáár is, en de
historie die ik vertellen wil, toelicht.
Ja, dat is zoo! Ik deed samaritanen werk. En wat ik u zeggen wil over de wereld
- eene bittere beschuldiging! - zou minder bitter klinken dan ik bedoel en
verantwoorden kan, als ik er nu niet by zeide waarom ik dien zondagmorgen op de
straat was.
Ik was in aanraking gekomen met een man die bedelde met een 6 à 8-jarig kind
dat een waterhoofd had. Ik bemoeide my toen nog met bedelaars. Nu niet meer.
Na informatie wat hy werken kon - hy was boekbinder - wist ik hem geplaatst te
krygen by Thieme in Arnhem. (Zeer verkeerd, want de vent dronk.) Voor hy naar
Arnhem kon gaan, bragt hy me by z'n gezin, of sprak er over. En z'n vrouw moest
bevallen.
Nu 't was op dien togt dat ik een straat doorliep, die vry leeg was. Een kind van
1 of 1½ jaar stond aan of by een stoepje. 't Wurm was op z'n zondags. Nadat ik een
paar pas voorby was, hoor ik schreien. Ik zie om, en 't kind was gevallen in modder
en vuil. Natuurlyk keer ik terug, hielp het op de beentjes, troostte het wat, maakte
't jurkje schoon, en ging voort. Daar kwam de moeder. Zy bekeef 't kind over 't
bemorsen van de zondagsjurk. Ik wou terugkeeren om te voorkomen dat het gestraft
werd, maar, jawel! ‘Zoo, hebben ze je gegooid?’ Het kind stak één duim in den
mond, en wees met den anderen op my. ‘Heeft hy je gegooid? Hy?’ En... je raadt
de rest. De heele buurt liep uit, en ik had moeite ongedeerd, maar waarlyk niet
ongeschonden, weg te komen.
Dat geschiedde in de pylsteeg, dien ik door moest om op den burgwal te komen
waar myn boekbinder woonde. En na dien tyd - die
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pylsteeg is, hoor ik, verbouwd - vind ik dat de wereld frappant op dien steeg gelykt.
Ik deed veel ondervinding van die soort op, en daarom vertel ik het, als ik
boekbinders-vrouwen verlossen ga. Dat is pligt! Het is pligt den kruizigers te
waarschuwen dat men Gods zoon is. Ik kon die vrouw in de pylsteeg niet bewaren
voor de zonde die zy beging. Ze schold te gauw. Ik had geen tyd gehad - en ik erken
dat het dáár niet te pas waar gekomen - haar te zeggen dat ik een arme vrouw zocht
die de byna onmogelyke verlossing te gemoet zag van een kind... dat ‘wel weer aan
stukken zou moeten gesneden worden als de vorigen op dezen na...’ Dat had my
de man gezegd, en hy wees op den idioten jongen die hem tot bedelbrief diende.
Neen, in de pylsteeg kon ik dat niet zeggen. Zelfs niet, dat ik 't gevallen kind niet
‘gegooid’ had, maar opgeholpen, en afgeveegd. Traantjes en modder afgeveegd
met m'n zakdoek...
Poseren! Wel wis en waarachtig poseren! Het tegendeel zou leugen zyn. Of ligt
er in 't woord poseren iets onwaars? Ik gis ja. Nu, dan poseer ik niet.
Ik mag de joden van onzen tyd niet in de dwaling brengen, of laten, dat het
kruizigen toch, wel beschouwd, zoo'n groot kwaad niet is. Wie 'n misdadiger een
onverdiende circonstance atténuante menageert, is medepligtig. ‘Breekbare waar’
schryft men op een mand glaswerk of porcelein. Is dat ‘poseren’ van den verzender,
of mag en moet hy dat doen, om zichzelf, z'n waren en anderen den grief van 't
breken te besparen? Is 't ‘poseren’ dat men te Haarlem een kloppertje aan den
deurstyl hangt? Mag men dat veroordeelen als pretentie? Is men niet veeleer dank
schuldig voor de waarschuwing: stoor de kraamvrouw niet?
Ja, De Moll v. Otterloo, de absenteïst, verteerde veel geld in Europa. En... verweet
hy u niet, dat gy te royaal waart geweest? Dat hoort er by!
Ik las in den Locomotief dien gy my zondt, de feestelykheden by Dorrepaals
verheffing tot ridder van den Leeuw. Ik vind het grappig dat men nog hecht aan
zoo'n versleten ding. Men zou zooveel notitie niet nemen van iets ernstigs.
D'Ablaings antwoord in 't Noorden is à la d'Ablaing! Dom, spécieus en verwaand.
Hy meent dat het bl. mooi is, en afdoende. De heele betoogery berust op 'n
woordspeling, waarvan de aardigheid vervalt
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door 't oplossen van een opzettelyk misverstaan. Die officieren in de voorgallery
der komedie waren al te goedig. De definitie die d'Ablaing geeft van ‘beul’ is toevallig
die van ‘scherprechter’. ‘Beul, bourreau, henker, hangman’ is in alle talen een
scheldwoord. D'Ablaing is - (a). Kyk ik zal hem zeggen wat hy is, zodra ik me roeren
kan, en zeker ben den volgenden dag my ook te kunnen roeren. Wat baat het of ik
hem nu, in een brief aan u, son fait zeg?
En nu een opmerking aan u, den nobelen kameraad van Beresteyn. Op de plaats
van 't streepje dat ik nu met 'n (a) teeken, wou ik zetten: dief.
Voyons, waarom ik het binnenhield? Wat ik meen durf ik zeggen. Maar in 's
hemelsnaam op z'n tyd, d.i. als ik zeker ben van 'n lendemain. Het schikt me op 't
oogenblik niet, nog meer Rolletten by den naam te noemen. Ik zou geen tyd over
hebben om onschuldige katten te doopen.
Ik zeg dit in verband met uw welmeenende pogingen by Stieltjes en Straatman.
Kyk, waar ge my verdedigt, volgt dupliek. Of ik die nu al of niet te zien kryg, ik zou
daarop moeten dóórgaan, om u niet in den steek te laten met uw ridderlyk party
trekken. En... dat schikt me niet altyd. Zeg byv. nog niet aan D'Ablaing dat hy een
dief is.
‘Het gaat met genegenheid als in de krachtkunde: wat men in breedte verliest
wint men in diepte.’ Dit zyn uw woorden, en ik zal er hartelyk nota van nemen. Doe
me het genoegen op my te rekenen. Ik zeg dit niet alleen omtrent u, maar ook in
zaken die ik, anderen betreffende, met u verhandel. Neem geen woord op als
ligtvaardig gesproken. Ik weet wat ik zeg, al was 't een streepje met 'n a.
Het misbruiken van woorden maakt me gloeiend. Alle dwaling, alle bedrog, alle
zonde wordt daardoor in stand gehouden. En ik kom in de commerce met de wereld
te kort, omdat ik me toeleg op juistheid van uitdrukking, en zy, de wereld, doet dat
niet. Ze praten maar wat op z'n d'Ablaing's, by manier van spreken, luk-raak. Dan
ben ik wel scherpzinnig genoeg met den vinger aan te wyzen: dáár lieg je, dáár, en
dáár! Maar 't baat niet. Dan verdraaien ze weer die aanwyzing, en zeggen dat ik
beweerd heb dat twee maal twee gelyk vyf is. Nieuwe teregtwyzing... nieuwe
verdraaijing en zoo voorts tot het eind, neen zonder eind!
Ja, ook ik hield den Oud-Officr. I.L. voor van Rees. Hy is nu lid van de rekenkamer.
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Ik veronderstel dat ge myn antwoord gelezen hebt. Die v. Rees heeft v. Twist een
slechte dienst gedaan. Ik kreeg te Lebak een geappostilleerde dispositie (geheim)
waarby werden ‘buiten werking gesteld de bepalingen tegen 't werven’ van besluit
d.d. zooveel. Dát besluit zelf had ik niet gezien, en ik herinner me zeer goed dat ik
de wederinvoering der vroeger oogluikend toegelaten manier, beschouwde als 'n
onwillekeurige flater van van Twist. Ik dacht qu'on avait surpris sa religion. En dat
meende ik nog in de jongste brochure. Nu ziet ieder dat v. Twist wel wist wat hy
deed. Dat ik niet wist dat het brave besluit van hem was, verklaart zich hierdoor dat
ik in 1852 op reis was van Menado over Ternate naar Amboina, en kort daarop naar
Holland. Hoe min ik over van Twist denk, het verwonderde my nu te vernemen dat
hy dien gruwel kende. Ik had hem tot het weder invoeren daarvan niet instaat geacht,
zonder daarby de gewone onkunde te veronderstellen.
Ik hoop dat ge ongelyk hebt in de meening dat ik my laat verleiden door paradoxen.
Dit is zeker dat ik het niet wil, en zelfs driftig word als ik merk dat men er zich op
toelegt. Jagt op excentriciteit is me een walg. Ik ben regt bly als ik eens in gemoede
een gewone meening onderschryven kan. Vandaag nog heb ik het nut van 't huwelyk
betoogd. Als ik minister van Koloniën was (wezen kon) zou men verbaasd staan
over de eenvoudigheid van myn program. Gy ook. Hoor eens, uw opheldering over
‘indien’, ‘als’ en ‘wanneer’ helpt me niet. Dat ‘indien’ deftiger is dan ‘als’ spreekt
vanzelf. Maar ik vraagde niet naar standverschil dier woorden. Ik wou weten of ge
't een fout vindt, te zeggen: als ge dit doet, zal ik... enz., in plaats van ‘wanneer’ of
‘indien’.
Stipt gezegd houd ik ‘wanneer’ voor 'n conditie van tyd, en ‘indien’ voor een
bepaling van omstandigheden (‘Wanneer’ in Oktober de druiven ryp zyn, en ‘indien’
ze een goede oogst beloven). Maar ik vraag of ‘als’ voor beiden dienen kan? In myn
jeugd was het zoo. Er is voor en tegen. Vóór: de kortheid. 't Is minder styf. Tegen
is: de verwarring met andere alsen. Zoo goed ‘als’ en 't byna synonime als = gelyk
als, zooals.
Als ik ooit tot loisir kom (wanneer én indien helaas!) ga ik 'n hollandsche
taal-kathechismus schryven, waarin ik zeer liberaal hoop te zyn, behalve in de
beteekenis der woorden. De handhaving daarvan is my 'n religie, en daarvoor geef
ik allerlei stomplange en scherpkorte e's etc. present.
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Ik sla uwe vragen of bedenkingen over dien vryen-arbeid nu over. Wilt ge er een
lystje van maken? Maar eigenlyk is het geen kwestie tusschen ons. Ik wenschte dat
van Hoevell of zoo iemand voor die zaak optrad.
Uit de courant verneem ik dat m'n Ideën en de Havelaar herdrukt zyn. In elk
beschaafd land krygt een auteur daarvan berigt. Men vraagt hem correctie, noten,
ophelderingen. In Holland hoeft dat niet. En ze zouden me uitlachen als ik klaagde.
By den verkoop van Havelaar heeft men zich (zoo verneem ik van twee zyden)
gecotiseerd om niet tegen elkander te bieden, en eenige boekverkoopers deelden
't verschil tusschen den openbaren en den privaten prys. In frankryk wordt zoo iets
gestraft, ‘coalition d'acheteurs en vente publique.’ By ons twyfel ik zeer of men in
zoo'n zaak regt krygen zou. Of 't inderdaad zich zoo heeft toegedragen kan ik niet
verzekeren, maar het is me van twee kanten geschreven. (Door van Helden en
Plettenberg).
‘Kunt ge niets verdienen door in 't duitsch te schryven?’ Iets zonderlings! Ik maak
als 't voorkomt, vry goede duitsche en fransche verzen, maar proza is me lastig.
o

Maar waarom zou ik een noviciaat beginnen in vreemde taal, daar ik 1 Den
o

Hollanders wat te zeggen heb, en 2 In Holland ruim ruim genoeg kan verdienen
als men my geregeld betaalt. 't Is eene byzonderheid, die toch niet altyd duren zal,
dat ik zoo arm ben.
Zaturdag avend.
Deze ligt reeds een paar dagen. Als ik nu niet verzend weet ge niet, wat ge aan
my hebt. (citaat uit Stieltjes' brief). Ik heb veel verdriet. Schryf aan niemand over
my of myn zaken. 't Baat niets en geeft maar verwarring.
Wees met de uwen hartelyk gegroet,
uw vriend
Douwes Dekker.

[27 januari 1871
Brief van Multatuli aan Keller]
27 januari 1871
Brief van Multatuli aan J.E. Keller. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 4 beschreven. (A.M.V.C., Antwerpen; fotokopie M.M.)
WelEdelen Heer
J.E. Keller
Wiesbaden 27 Januari 1871.
Secretaris van het Internationaal Werklieden Verbond te Amsterdam.
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Waarde en zeer geachte Heer!
Reeds gisteren ontving ik Uwen brief van den 23 dezer, en dat ik daarop eerst
heden antwoord, is voor een deel toeteschryven aan myne oogen die den laatsten
tyd veel geleden hebben door zenuwachtigheid.
Ik was innig geroerd door Uwen brief, die my zoowel door den toon van
hartelykheid, als door de daarby zoo edelmoedig aangeboden hulp, indedaad eenen
weldadigen indruk maakte. Myn gemoed is vaak ontstemd door bitterheid, en dit
doet my te meer leed, omdat dit gevoel my zou kunnen verleiden tot zeker scheef
zien, dat nadeelig werkt op het nasporen van waarheid.
Reeds hierom alleen was Uw lief schryven een weldaad. Zoo iets verzacht en
verzoent.
Maar ik moet erkennen dat ook Uwe geldelyke hulp my zeer gelegen kwam. Door
eenen verdrietigen zamenloop van omstandigheden was myn toestand in Augustus,
zóó als dat in de U waarschynlyk bekende ‘Oproeping’ beschreven werd. Indien
myn uitgever niet onverwachts, ik geloof buiten zyn schuld, in geldelyke
moeielykheden geraakt ware, zoude men nooit van myn min gunstige
omstandigheden vernomen hebben. Wat er nu op dat zamenstellen dier Commissie
gevolgd is, dat ga ik nu voorby. Dit is zeker, dat hare bemoeienis my andere
indrukken verschafte, dan Uw brief. Hoe die zaak zal afloopen, weet ik nog niet,
maar ik stel meer vertrouwen in de opbrengst van myn eigen werk, dan in de
welwillendheid van personen die over my spreken gelyk ik in de Zaanlandsche
Courant gelezen heb. Het spreekt dan ook vanzelf, dat ik met zulke ‘vrienden’ geen
genoegen neem. De zaak is nog hangende.
Zoodra echter myn Uitgever weder vlot raakt, of wanneer ik geslaagd zal zyn in
het aangaan eener overeenkomst met een ander, kan ik door arbeid redelyk wel in
myne behoefte voorzien. Indien het my gelukte voor eigen rekening te schryven,
zou ik zelfs betrekkelyk ryk wezen. Doch daartoe kan ik voorloopig niet geraken.
Wél echter verwacht ik dagelyks geregeld te kunnen voortgaan met een Uitgever,
en het is de hoop hierop, die my beweegt uwe broederlyke hulp, als geleend, met
groote dankbaarheid aantenemen. Ook vordert de opregtheid, te verklaren dat ik
geloof dezer dagen eenig geld te zullen ontvangen, in welk geval ik de vryheid
nemen
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zal, op deze zaak terug te komen. Doch hoe dit zy, ik dank U hartelyk voor uwe
assistentie die zeer zeer welkom was!
En nu een verzoek. Zoudt gy de goedheid willen hebben my een Exemplaar te
zenden van de Statuten Uwer Vereeniging? Ik stel in dergelyke zaken natuurlyk het
hoogste belang, en wenschte te onderzoeken op welke wyze ik Uwe zaak zou
kunnen nuttig zyn. My daartoe aanbevelende, heb ik de eer met achting en na
broederlyke groete te zyn
UwWelEDDienstwillige Dienaar
Douwes Dekker

[28 januari 1871
Artikel in De Werkman]
28 januari 1871
Artikel van J.E. Keller in De Werkman, Orgaan voor Arbeiders-Vereenigingen,
Derde jaargang, nr. 23, blz. 2. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Eenigen tijd geleden ging er een kreet op over den nood, waarin een onzer
verdienstelijkste landgenoten verkeerde. De geniale Multatuli moest geholpen
worden. Er vormde zich een comité tot oprichting van een blijvend fonds voor
Multatuli; en thans - 't is onzeker of dat comité niet genoodzaakt is geweest haar
mandaat neer te leggen. Doch in ieder geval schijnt er weinig medewerking te
bestaan. Trouwens, dat is ook niet te verwonderen: het geldt hier immers een mensch
te helpen en daarmede is toch geen eer of ridderkruis te verdienen; goldt het een
dier, dan - ja dán was het iets anders.
Maar de werklieden, beter doordrongen van hun broederlijken plicht dan hunne
gewetenlooze onderdrukkers, zonderden van het weinigen loon, dat men hun voor
zwaren arbeid toewerpt, met liefde iets af voor den man, die niet geschroomd heeft
zijne stem luide te verheffen tegen het onrecht en geweld, misbruik van gezag en
uitbuiterij, zoovele duizende voortbrengers aangedaan.
Vlaamsche en hollandsche werklieden offerden op het altaar der humaniteit.
De amsterdamsche afdeeling der Internationale, die zich met de inzameling en
overmaking der bijdragen belast heeft, brengt dan ook aan alle gevers haren
oprechten dank toe, en in 't bijzonder aan de antwerpsche sectie voor hare krachtige
medewerking. De bijdragen der vlaamsche werklieden toch overtreffen die der
hollandsche.
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Broeders! Laat ons voortgaan op den eenmaal door ons ingeslagen weg; het is
onzen heiligen, dringenden plicht, het souvereine grondbeginsel der algemeene
solidariteit te grondvesten en uit te breiden.
J.E. KELLER,
1e secr. van de amsterd. afd. der Internationale.

[28 januari 1871
Ingezonden Stuk in De Toekomst]
28 januari 1871
Ingezonden Stuk n.a.v. Nog-eens Vrye Arbeid in De Toekomst.
(Knipsel M.M.)
Het artikel is van de hand van H.H. Huisman; voor het tweede gedeelte zie 1
februari.
Staalmeyer: in de vervolgen luidt deze naam wel terecht Haalmeijer.

Multatuli en de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ (leekegedachten)
‘De Nieuwe Rotterdamsche Courant van den 6den Januari, zegt ge?’ ‘Om u te
dienen, meneer, om u te dienen - en dan zult u uit die krant zien dat ik gelijk heb,
want ik heb er altijd ook zoo over gedacht. Mijn opinie is altijd, weet uwé, is altijd...
enfin, lees de Nieuwe Rotterdamsche Courant.’
Nadat ik naam en datum dier krant genoteerd had, stopte de gedienstige man
mij, heel vertrouwelijk, een kaartje in de hand, zeggende: ‘daar is mijn naam en
woonplaats; als u mij eens bezoeken wilt, zal ik mij zeer vereerd achten u te
ontvangen.’ Ik groette beleefd en verwijderde mij spoedig, om van den praatzieken
babbelaar verlost te worden.
Tot recht begrip van den lezer, ben ik verplicht, hier eene kleine toelichting te
geven. De naam van den man dien ik zoo even den rug toegekeerd had, was
Jodokus Staalmeijer, van beroep meester kleêrmaker. Hij behoorde tot de groote
familie Kappelman en was de ‘volle’ neef van Batavus Droogstoppel. Thorbecke
was zijn afgod en de Nieuwe Rotterdamsche Courant zijn evangelie. Zijne godsdienst
was, evenals zijne zedekunde: eigenbelang. Een zelfstandig oordeel, een eigen
begrip, had hij niet. Al de wijsheid die hij uitkraamde, was steeds geput uit de Nieuwe
Rotterdamsche Courant - en, omdat hij de verslagen der Kamerzittingen vlijtig las,
hield hij zich voor een groot staatkundig licht. Hij was niets meer dan eene
wandelende echo, een vederlooze papegaai.
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Vroeger - toen de man nog snijder was - was hij behoudend, ortodox, eigenlijk:
anti-revolutionnair-Groeniaan geweest, om... zijn baas! Maar sedert hij zelf baas
was geworden en, van lieverlede, zijne zaken vooruitgingen, terwijl hij allengs meer
te doen kreeg van een jonger geslacht, - en vooral toen hij een knecht uit den Haag
in zijn dienst had genomen, die hem vertelde: hoe rijk zijn vorige patroon was
geworden met te werken voor liberale ministers! - toen begreep hij dat hij zijne
staatkundige en godsdienstige denkbeelden niet meer naar zijn gewezen baas,
maar naar zijne eigene zaken, moest regelen. Na eenige diepzinnige
beraadslagingen met zijn Haagschen knecht over dit punt gehouden te hbben,
verklaarde hij dat hij was: liberaal en modern. Hij volgde daarmede de mode en ⅞
van zijne klanten. Hij was gehuwd, doch zijn echt was kinderloos. Tien jaren, ja
langer, had hij gehoopt dat zijne vrouw hem tot ‘vader’ zou maken. Wel had zij soms
‘getwijfeld’; maar steeds bleek dan spoedig, dat zijne ‘lieve Trees’ zich ‘iets verbeeld’
had.
Vóór een paar jaren was Staalmeijer's zuster - eene arme weduwe, wier
echtgenoot, terwijl hij een drenkeling wilde redden, verdronken was - overleden. Zij,
de weduwe, - verkeerde in behoeftige omstandigheden en liet haar eenig kind, een
dochterje van omtrent twaalf jaren, onverzorgd achter. Dat kind was door 't eerbare
echtpaar tot zich genomen...
‘Zie, lieve’, had de man tot zijn andere ik gezegd: ‘'t heeft de Goddelijke
Voorzienigheid niet behaagd, ons huwelijk met kinderen te zegenen - en daar Hij
onze zuster tot zich genomen heeft, is 't alsof Hij ons wijst op de kleine Mina. Wat
denk je er van als we haar in huis namen? Ze is handig en heeft geleerd om de
handen uit de mouw te steken. Mina kan de meid vervangen de schoonmaakster
hadt je ook niet meer noodig, die, ten pleiziere van de meid, zaterdags 't ruwe werk
moet doen. Ook zal ze niet, zooals die beesten van meiden doen, heel spoedig
wegloopen. Waar zou ze heengaan? Mooie kleeren behoeft ze niet, zij is ze niet
gewend en kan dragen wat gij aflegt. Als we haar nemen, doen we eene weldaad
en sparen nog bovendien het meiden- en schoonmaakstersloon. Ja, dat is de vinger
Gods!
Wel had de ‘lieve Trees’ eenige zwarigheden en was zij ‘bevreesd’ dat het niet
gaan zou, omdat het ‘eigen’ was; maar de meerdere diensten die zij van Mina zouden
hebben en ook het geldelijk voordeel,
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deden de schaal naar Mina overslaan. Beiden besloten dus om zich 't lot van de
‘arme verlaten wees’ aan te trekken.
‘Schrei maar niet,’ zeiden zij tot de bedroefde Mina, ‘schrei maar niet, want we
zullen voor je zorgen alsof je een eigen kind van ons waart. Als je gewillig en
gehoorzaam zijt, als je alles doet wat wij je gebieden, zal je 't goed bij ons hebben.
Ween dus niet om je moeder, we zullen je niet verstooten; maar wees dankbaar dat
je in ons, in de plaats van je gestorven moeder, vader en moeder terugkrijgt, bij
wien je kleeding en huisvesting, eten en drinken, zult hebben. De meid krijgt van
avond nog haar afscheid, dan kan ze je niet plagen en niet opstoken. Huil maar
niet, want dat kan ik niet velen, hoor! Dezen man - Staalmeijer - leerde ik in 't
Poolsche Koffiehuis kennen. Nadat hij mij daar tweemalen gezien had, knoopte hij
een gesprek met mij aan - en van dat oogenblik af was ik, tot mijne ergernis,
gedoemd om zijne wijsheid aan te hooren.
't Was dáár dat ik de bovenstaande bijzonderheden van hem vernam Hij vertelde
van zijn gewezen baas, van zijn Haagschen knecht, van zijne vrouw en van 't ‘brutale
nest’ dat hij, uit medelijden en barmhartigheid tot zich had genomen, maar dat hem
nu wilde verlaten om onder ‘vreemden’ te gaan dienen. Dat was nu ‘haar dank voor
zijne goedheid en zorg’, zeide hij.
(Wordt voortgezet)

[29 januari 1871
Brief van Kern e.a. aan Multatuli]
29 januari 1871
Brief van de heren Kern, Wertheim, Quack en Stieltjes aan Multatuli. Dubbel
velletje postpapier, waarvan ruim twee bladzijden beschreven in handschrift van
prof. Quack. Op blz. 3 het Afschrift der advertentie (M.M.) Zie ook 4 februari.
Het is opmerkelijk, dat niet Multatuli's brief aan Wertheim d.d. 2 januari maar een
niet teruggevonden brief aan Plet genoemd wordt als motief om de werkzaamheden
van de Multatuli-Commissie te beëindigen.
Amsterdam 29 Januarij 1871
Door bemiddeling van den Heer van Gennep is U in der tijd de kennisgeving
geworden van het tot stand komen onzer commissie.
Wij achten het nu onze plicht - na de brief van U onder dagteekening van 13/14
Januarij 1871 aan den Heer Plettenberg geschreven - U medetedeelen dat wij ons
mandaat nederleggen.
Wij betuigen ons leedwezen dat onze pogingen - uit de beste bedoe-
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lingen voortgekomen - geen beter resultaat hebben mogen bereiken.
Wij hebben de eer ons met de meeste hoogachting te noemen
Uw dw Dienaren
H: Kern
A.C. Wertheim
H.P.G. Quack
T.J. Stieltjes
Aan den Heer
E. Douwes Dekker
Afschrift der advertentie waarbij aan het Publiek het ontslag-nemen der Commissie
wordt medegedeeld:
‘De Commissie, die naar aanleiding der oproeping van den Heer van Gennep
zich heeft samengesteld om een fonds ten voordeele van Multatuli bijééntebrengen,
geeft bij deze aan haar Landgenooten kennis dat zij haar mandaat nederlegt. De
gelden, door haar in dank ontvangen, zullen door de Commissie overeenkomstig
het doel, omschreven in de oproeping van
, besteed worden.’

[30 januari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
30 januari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 18 (M.M.)
De nummering sluit aan bij die van 15 januari, en betreft blaadjes kopij van
Specialiteiten.
Voor de desbetreffende tekst zie V.W. V, blz. 524-534.

30 Jan.
31 al wat haring kaakt
32 nog meer ongerymdheid.
33 wie veel praktyk heeft is bekwaam (Noot)
34 versplinteren
35 lieve menschen ik heb geen tyd.
36 dikke platen marine bederft (Noot)
37 allerlei cursus, (Noot) bl. 4 af
38 eens vlak voor zn kop.
39 onbekookte mooivindery

[31 januari 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
31 januari 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
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Wiesbaden 31 Januari 1871
beste Huisman, Dezer dagen komt er in de Couranten (ik denk voornamelyk:
Handelsblad) een berigt van de Mult. Commissie dat zy haar mandaat nederlegt.
Maar ze doet daarby precies of dat uit háárzelve voortkomt.
Kunt gy - desnoods als advertentie, indien gy kans ziet het geld te krygen! - in
het HB de ommestaande regels laten zetten. Maar... terstond en met uw naam
onderteekend. Anders helpt het niet.
Als ingezonden stuk neemt men 't niet aan. Want H.B. en Wertheim zyn twee
handen op een buik.
't Spreekt vanzelf dat ik later de heele zaak zal ophelderen. t Is een schelmentroep.
Alles was er - reeds vóór dat stuk van Kern - op aangelegd om my aan een lyntje
te krygen en te houden. Ik wacht nog helaas, op ééne zaak voor ik publiek kan
optreden. Maar juist dáárom zou Uwe Annonce mits terstond na de hunne voorloopig
goed doen. Doe Uw best asjeblieft
en wees hartelyk gegroet
tav DD
Ik kan U vandaag over niets anders schryven
Ik heb Uwe beide brieven over die f25 dat heet f20Och, alles is zoo moeielyk zonder geld!
Zonder die smeerige Commissie waren we nu in de ruimte. Zy heeft al myn
hulpbronnen onderschept. Dát was de taktiek om my aan 't lyntje te krygen
Met verbazing zie ik in de annonce waarby de Multatuli-Commissie verklaart haar
mandaat nederteleggen, geen woord gerept van de oorzaak.
De waarheid is, dat Multatuli zich genoodzaakt had gezien, haar - gelyk hy zich
in eenen brief aan my van den ......... uitdrukt - de deur te wyzen, hetgeen niemand
r

zal bevreemden, die het plompe stuk van Prof Kern in de Zaanlandsche Courant
gelezen heeft. Er bestonden evenwel nog andere oorzaken die hem noopten zich
van de ‘welwillendheid’ dier commissie te verlossen.
get:
Als men U particulier naar die andere oorzaken vraagt, dan kunt gy zeggen dat ik
die wel publiek zal maken. En ook als men U openlyk daarover aantast, verwys dan
naar my. Ik zál de zaak behandelen, maar wacht nog in myn belang op iets, voor
ik alles by den naam kan noe-
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men. Schelmen zyn het! 't Was er op aangelegd om my te smoren, en daardoor by
Publiek een wit voetje te krygen onder schyn van ‘welwillendheid.’ Dat stuk van Kern
was in den geest van de heele Commissie. Ze wilden vrede maken met Publiek
tegen my. Zie Judas!

[31 januari 1871
Eerste artikel in het Dagblad]
31 januari 1871
Eerste van vier artikelen over Nog-eens Vrye Arbeid in het Dagblad van
Zuidholland en 'sGravenhage, nr. 26. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) De vier
artikelen zijn gepubliceerd op achtereenvolgende dagen en staan steeds op de
voorpagina.

Nog eens: Vrije Arbeid in Nederlandsch Indië.
I.
Hoeveel ook in de laatste jaren over den vrijen arbeid is geschreven, van den eenen
kant met warmte verdedigd door de voorstanders eener zoogenaamd ‘liberale’
koloniale politiek, van de andere zijde met niet minder vuur bestreden door hen die
de tegenovergestelde rigting zijn toegedaan, toegelicht en bestreden in zijn geheelen
omvang, als stelsel, en op grond eener jarenlange ervaring in zijne onvermijdelijke
noodlottige gevolgen voor Indië en Nederland, werd het nog niet als in het geschrift
door Multatuli uitgegeven met de woorden, die wij aan het hoofd dezes afschreven,
tot titel. Dit geeft aan den schrijver het regt dat men er in het bijzonder de aandacht
op vestige.
Wij doen dit te eerder niet alleen om de waarde die wij aan dat geschrift én als
letterkundig product én als zaakkundig betoog over de daarin behandelde
vraagstukken toekennen, maar ook omdat wij onzerzijds wenschen mede te werken
om te voorkomen, dat in dit geval althans de laaghartige taktiek der zich nog wel
noemende ‘liberale’ partij, het dood-zwijgen van een schrijver, weder opga. En
wanneer de heer Douwes Dekker zich daarover teregt beklaagt, dan is het ons
aangenaam hem - ofschoon dit wel niet noodig zal wezen - te verzekeren, dat ook
naar onze opvatting dit dood-zwijgen het beste bewijs is, dat men doel heeft getroffen
en de tegenpartij er niets afdoends tegen weet in te brengen. Dit is toch een
opmerking die voor de hand ligt en niemand ontgaat. Immers, zijn er argumenten
tegenover argumenten te stellen, waarom zou men er niet gretig gebruik van maken,
vooral in een zaak, waarbij nevens de algemeene

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

414
ook zoo vele en zoo groote ‘particuliere’ belangen betrokken zijn? En dat hier
argumenten, degelijke argumenten zijn bijgebragt, niemand zal het in opregtheid
kunnen betwisten en allen die eerlijk zijn, zullen het ongetwijfeld toestemmen als
wij gekomen zijn aan het einde der taak, welke wij ons voorstellen te gaan vervullen.
Wij hebben ons namelijk voorgenomen het geschrift op den voet te volgen en er in
groote trekken den loop der redenering uit zamen te vatten, opdat men oordeelen
moge op welke gronden wordt aangetoond, dat er voor Indië geen
vrij-arbeiders-stelsel bestaat, nooit bestaan heeft en nimmer kan bestaan.
Wat hij reeds vroeger als een kwalijk te betwisten stelling heeft verdedigd, namelijk
dat de vrij-arbeiders-quaestie geen quaestie is, omdat ‘vrijwilligheid niet kan
gedecreteerd worden,’ neemt de schrijver ook thans weder tot uitgangspunt, om in
verband hiermede te doen uitkomen welk species van vrijheid het dan ook is, die
de liberalen verlangen: eene vrijheid... behoudens! eene vrijheid, in één woord,
waaromtrent nog niet wordt gezegd welke, hoeveel, hoe begrensd en hoe beschermd,
maar waarvan men al dadelijk kan zeggen, dat het is de vrijheid om te arbeiden
voor particulieren. Maar nu is het alleszins mogelijk door wettelijke bepalingen te
dwingen tot arbeid, doch den wil tot werken of niets-doen kan de wetgever onmogelijk
opdringen. De vraag komt dan ook, juister geformuleerd, hierop neêr: moet men
den particulier toestaan en in de gelegenheid stellen den Javaan tot den arbeid ten
bate van den particulier over te halen? Of met andere woorden, de uitdrukking ‘vrije
arbeid’ kan aldus vertaald worden: de presbaarheid der Javanen door particulieren.
Deze formule is het natuurlijk gevolg van den op Java bestaanden toestand,
geheel afwijkende van, ja geheel tegenovergesteld aan dien in eene westersche
maatschappij: overtreft namelijk in laatstbedoelde het aanbod van werkkrachten de
navraag, ginds is niet de Javaan in beweging om Europesche meesters te zoeken,
maar zoekt de Nederlandsche industrieel Javaanschen arbeid. Nu is het zoeken
naar bevrediging der behoefte aan de noodige werkkrachten op zichzelf niet streng
veroordeelenswaardig, ook al geschiedt het met de begeerte om zich door den
arbeid der inlanders fortuin te verschaffen; maar het te doen onder voorgeven, dat
de Europesche fortuinzoekerij het welzijn van den Javaan beoogt, dát is huichelarij.
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Een tweede punt, waarop vóór de behandeling van het eigenlijke onderwerp de
aandacht gevestigd moest worden, is de verhouding waarin Indië tegenover
Nederland verkeert. De onjuiste benaming ‘koloniën’, nog dikwijls ten onregte op
onze Oost-Indische bezittingen toegepast, werkt het misverstand in de hand. In de
geschiedenis komen vele voorbeelden voor van koloniën, waarvan de burgers, die
ze stichtten, bevolkten en tot bloei bragten, hunne burgerregten derwaarts
medenamen. Dit laatste is in Indië een ongerijmdheid. Nederlandsch Indië is dan
ook nooit een kolonie geworden. Onze nederzettingen in den Indischen Archipel
zijn: etablissementen, settlements, vestigingen, factorijen, en wel niet van het
Nederlandsche volk regtstreeks, maar van dat volk vertegenwoordigd door den
Staat, die regtens in de plaats is getreden van de oude Compagniën.
De hoofdreden waarom onze voorouders den O.I. Archipel niet geschikt achtten
tot kolonisatie, bestaat nog altijd. Zij is deze dat men er in ruime mate aantrof wat
men elders niet vond: bevolking. Men kwam er in aanraking met natiën, die in
getalsterkte, welvaart en ook in zekere soort van beschaving onze voorouders te
boven gingen; men vond daar arbeidskracht. Deze behoefde men er dus niet aan
te voeren, maar men had aan de bestaande bronnen slechts een rigting te geven,
ze naar zich toe te doen vloeijen. Daarom moest men alles vermijden, zich van alles
onthouden wat aanstoot of ergernis geven kon. Men moest handelen als een
scheepsgezagvoerder, die op een onbekende kust wil landen en aan de passagiers,
die hij aan boord had, verbieden zou mede aan wal te gaan, opdat zij op den
gevaarlijken togt naar den wal geen onvoorzigtigheden of verkeerdheden zouden
doen. Even als deze moest men zijn gezag ten strengste doen gelden ter uitsluiting
van ieder die het beoogde doel zou kunnen belemmeren. De oorzaken, welke een
zoo volstrekte uitsluiting van niet onder discipline staande elementen bij een
onderstelde eerste landing wettigden, mogen later eenigzins gewijzigd zijn, maar
vervallen zijn ze nooit geheel. Zij blijven invloed uitoefenen zoolang de
onevenredigheid voortduurt tusschen de krachten der settlers en die van de
bevolking. Men moest door invoer zijner rasgenooten, door goed geslaagde
kolonisatie, die bevolking terugdrijven - gelijk in Noord-Amerika geschied is - óf zich
staande houden door een wel overlegde politiek.
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Nederland heeft het laatste gekozen en ofschoon zeer zwak in vergelijking der tienen meermalen talrijker bevolking der landen waar zijne settlements gelegen zijn,
overheerscht het die ontzaggelijke meerderheid.
Van waar die in de wereldgeschiedenis éénige omstandigheid, dat een kleine
Staat groote, verafgelegen landstreken beheerscht en dienstbaar maakt aan zijne
belangen? Het antwoord op deze vraag zal de verdediging van het cultuurstelsel
en de veroordeeling van den vrijen arbeid wezen.
In het dagelijksche leven zou ieder, die iemand groote dingen ziet verrigten met
geringe middelen, dadelijk vragen: hoe doet hij dat? Bij het zien der hierboven
aangetoonde onevenredigheid tusschen Nederlandsche kracht en Nederlandsch
gezag, bij het genieten der vruchten van het Indisch kunststuk, had de Nederlandsche
natie diezelfde vraag moeten doen. Maar wilde men zich niet verdiepen in een
onderzoek naar de oorzaken, dan hadden zij die zich bewegen op het meer gewone
terrein van het terstond practisch-nuttige, zich ook moeten onthouden van ruw
ingrijpen in een organismus welks zamenstelling hun onbekend, doch waarvan de
nuttige strekking sedert vele jaren gebleken was.
Anders te handelen was: baldadigheid.
De baldadigheid werd gepleegd en daar het, helaas, niet zonder succes
geschiedde, rijst de vraag: hoe hebben de voorgangers der ‘liberale’ partij aan een
gedeelte van het volk - sommigen hunner ook zichzelven - weten diets te maken,
dat het cultuurstelsel een verderfelijke zaak was? Het antwoord luidt: door misbruik
van woorden; door het speculeren op klanken, als vrijheid en dwang; door het
schermen met ‘particuliere industrie’, een uitdrukking, die elken particulier doet
watertanden naar snel fortuin; door de gebreken in dat stelsel en de afwijkingen
daarvan voor te stellen als het stelsel zelf; door het misleiden der menigte, die in
elke verandering een verbetering meende te zijn. Op die wijs was de vrije arbeid tot
een brandfakkel gemaakt, die alles in gloed zette.
Heeft de Max Havelaar daartoe het zijne bijgebragt? Multatuli ontkent het niet.
Maar is dit het geval geweest dan, meent hij, was het zoo omdat het boek verkeerd
is gelezen. De schrijver eischte, dat men den Javaan niet mishandelde. Maar
daarmede stond hij geheel en al aan den kant der bepalingen van het cultuurstelsel,
die alom regtvaar-
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digheid, menschlievendheid en zachtzinnigheid voorschrijven. Er is echter een
beteekenis aan gegeven, die de schrijver niet had bedoeld; op zooveel wanbegrip,
zooveel domheid aan de eene zijde, op zooveel valschheid aan den anderen kant
had hij niet gerekend, en dit doet hem thans uitroepen: als bijdrage tot andere
middelen, om - met kwaden wil altoos! - de zaken in Indië in een verkeerd spoor te
leiden, moet ik betreuren dat boek geschreven te hebben.
Doch om tot de quaestie terug te keeren: het kleine, zwakke Nederland exploiteert
op verren afstand groote gewesten. Hoe doet het dit? O, zoo eenvoudig: door acht
te slaan op den, bij den Javaan zoo bijzonder scherp afgeteekenden volksaard van
den Oosterling, en door het dienstbaar maken aan ons doel van zijn religieus ontzag
voor de autochtone Hoofden. Hierop alleen is het cultuurstelsel gebaseerd. Hierop
alleen kán alle gezag in Indië berusten. Wie daar een ander stelsel van bestuur wil
invoeren, wijde zich vooraf aan de onvolbrengbare taak om in Indië den aard des
volks te veranderen. Zoolang hij daarin niet slaagde, behoort hij te worden gewraakt
als wetgever, bestuurder of raadgever.
Alles berust op den karaktertrek, die den Javaan geheel beheerscht: zijn ontzag
voor zijne Hoofden. Hij schijnt te weten, of voelt bij intuïtie, dat het dringen door
allen naar de hoogste plaats aller plaats tot een zeer lage maakt. De ware gelijkheid
eischt dat ieder zij wat hem past. Het dienen van zijn heer is de godsdienst van den
Javaan, en dit begrip is zoo ingeweven in zijne opvatting van zedelijke verpligtingen,
dat het woord ‘heervreezend’ in zijn oog het non-plus-ultra van alle maatschappelijke
volkomenheden uitdrukt. Het denkbeeld om van het op deze eigenaardigheid gegrond
overwigt der Hoofden gebruik te maken tot het verkrijgen van producten voor de
Europesche markt is dus zeer eenvoudig. Eene uitvinding behoefde hier niet gedaan
te worden. Het cultuurstelsel was slechts de reglementering van bestaande
toestanden; het is niets anders dan: de Javaansche zeden overgezet in
Staatsblads-termen.

[1 februari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
1 februari 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 124. (M.M.)
1 Febr. Everdine.
2 Febr. Plettenberg
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4 Febr. Faber brieven v. Lennep
5 Febr. Plett. 2 maal.
proef verzenden.

[1 februari 1871
Bericht inzake de Multatuli-Commissie]
1 februari 1871
Bericht inzake de Multatuli-Commissie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nr.
32. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De ‘Multatuli-Commissie’ heeft thans werkelijk hare taak nedergelegd. Naar men
verneemt, heeft de belanghebbende man de commissie op zulk een wijze zijn
misnoegen kenbaar gemaakt, dat deze zich verplicht gevoelde zich te ontbinden.

[1 februari 1871
Tweede artikel in het Dagblad]
1 februari 1871
Tweede van vier artikelen over Nog-eens Vrye Arbeid in het Dagblad van
Zuidholland en 'sGravenhage, nr. 27. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Nog eens: Vrije Arbeid in Nederlandsch Indië.
II.
Na alzoo de grondslagen voor zijn betoog te hebben gelegd, komt Multatuli tot de
bedenkingen, door de tegenstanders der gouvernements-cultures daartegen
aangevoerd. De eerste daarvan luidt: de Hoofden maken misbruik van hun gezag
over den Javaan. Onbegrijpelijk is het dat die bedenking in dit geval hier gebezigd
wordt, daar toch het cultuurstelsel niet alleen geen knevelarij voorschrijft, maar ze
integendeel ten ernstigste verbiedt; aan alle met binnenlandsch bestuur belaste
ambtenaren wordt in zeer duidelijke bewoordingen voorgeschreven ‘den geringen
man te beschermen tegen de hebzucht der Hoofden’; in het regerings-reglement
wordt die bescherming uitdrukkelijk ‘een der gewigtigste pligten van den
Gouverneur-Generaal genoemd. De ‘liberalen’ kunnen dan ook gerust gesommeerd
worden één misbruik te noemen dat niet verboden, één welwillende voorzorg die
niet uitdrukkelijk voorgeschreven is. Niemand zal betwisten dat die bepalingen niet
altijd doel treffen; maar de voorstanders van vrijen arbeid behooren het cultuurstelsel
althans zoo lang te laten bestaan, tot zij een stelsel hebben uitgevonden, waarbij
overtreding van bepalingen een onmogelijkheid zal zijn.
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Er mogen door ambtenaren maatregelen zijn genomen in strijd met het belang der
inlandsche bevolking; maar dat was een vergrijp hetwelk zijn oorzaak vond in
verkeerde opvatting der bepalingen of in eigenbaat; in de bepalingen zelven lag die
bedoeling niet. Wordt er geklaagd over te verren afstand van zijne woning waarop
de geringe man wordt te werk gesteld, over te lage loonen en dergelijke zaken, dan
kunnen daarin veranderingen gemaakt worden. Zulke veranderingen treffen echter
het stelsel niet. Beweert men nu dat deze en dergelijke zaken, al zijn zij niet absoluut
inhaerent aan het stelsel, toch daaruit voortvloeijen, dan valt daaromtrent op te
merken dat zij er uit voortvloeijen als processen uit handel, als diefstal uit bezitting,
als spoorwegongelukken uit den stoom, als schipbreuk uit zeevaart. Wél inhaerent
aan het cultuurstelsel is daarentegen de hoofdeigenschap daarvan, die dan ook als
voornaamste grief wordt aangevoerd: ‘het groot gezag dat den Hoofden over hunne
onderhoorigen wordt toegekend,’ en dat alle niet-inhaerente misbruiken mogelijk
maakt. Die beschuldiging is echter een lofspraak. Ieder, die het wel meent met den
Javaan, met Nederland, en zelfs met den op Java fortuin zoekenden Nederlandschen
industrieel, behoort er naar te streven, dat wij die beschuldiging ten allen tijde blijven
verdienen. Want: alleen de officiële erkenning van het geoorloofde kan de middelen
leveren om het ongeoorloofde te fnuiken.
Het cultuurstelsel steunt en handhaaft den Javaanschen Adeling in zijn gezag
over den geringen man, het réglementeert de hierachie der geslachten, het plaatst
de verbeelding des Javaans in een zigtbaar, tastbaar kader van werkelijkheid. Hier
heerscht geen fictie; hier wordt geen onbegrepen gezag opgedrongen; hier is
waarheid. Daarom zijn dan ook de berekeningen van elken zoogenaamden
vrij-arbeider gegrond op gelijke logische noodzakelijkheid als het cultuurstelsel zelf,
d.i. op het stelsel van gezag.
Hierbij moet gelet worden op de eigenaardigheid van het Javaansche
volkskarakter: de geringe man kent noch begrijpt verdeeling van gezag. Zijne
begrippen over autoriteit laten hoogstens zeker quantitatief verschil toe, maar geen
qualitatief. Daarom was de benoeming van afzonderlijke regters in de binnenlanden,
de afscheiding van administratieve en regterlijke magt, dan ook een der noodlottigste
maatregelen van den jongsten tijd.
De onderworpenheid van den Javaan aan zijn heer leidt tot misbrui-
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ken, zegt men. Waar echter staat geschreven dat het cultuurstelsel zulke misbruiken
toelaat of aanmoedigt? Mag men het aan de militaire discipline wijten, indien een
soldaat mishandeld wordt door zijn korporaal? Doch, vraagt men verder, als het
misbruik dan uitgaat van een officier, van een generaal? Dit zou bedroevend zijn,
maar het bewijst daarom nog volstrekt niet dat die misbruiken zouden kunnen
voorkomen worden door verslapping van tucht, door opheffing van discipline, aan
welker regelen immers ook de hoogste gebonden is. Men bedenke, dat bij
wanbedrijven als de bedoelde juist orde en tucht worden verkracht, zoodat hieruit
veeleer versterkte handhaving dan afschaffing der wet behoort voort te vloeijen.
Wie dit ontkent, moet aan verwarring de voorkeur geven boven orde, en de zekerheid
van plundering verkiezen boven de mogelijkheid dat een heerscher misbruik zou
maken van zijn gezag. Zelfs onder pligtverzakende ambtenaren wordt de
mishandeling van den Javaan eenigzins beperkt door het belang en het getal der
Hoofden. Zonder die Hoofden ware in één oogenblik aller hand tegen allen
opgeheven. Ieder ware ieders vijand. Er zou worden geroofd, geplunderd, gemoord,
zonder genade, en in weinig tijds ware het schoone land een puinhoop. En zij, die
medewerkten om het te verstoren, zouden welligt de eersten zijn in het luid roepen
om herstel.
De Javaan, zoo luidt de tweede bedenking der tegenstanders van het
cultuurstelsel, wordt door het vigerend stelsel niet opgewekt tot zedelijken en
verstandelijken vooruitgang. De Javaan wordt te weinig mensch gemaakt, te veel
werktuig gelaten. Maar ziet hij, die verslapping van autoriteit wil, dan niet in, dat de
Javaan tot geen verandering hoegenaamd zou te bewegen zijn, zonder van den
invloed zijner Hoofden gebruik te maken? Indien daar ginds zoo veel te doen is,
mag men dan het eenige werktuig waarmede met vrucht kan worden gearbeid - het
gezag der Hoofden - wegwerpen?
Bovendien doet zich de vraag voor of de fortuinzoekende industrieel wel bij
voorkeur behoort te worden uitverkoren om de taak van beschaver in Indië op zich
te nemen. Al wilde men beleefdheidshalve de opregtheid van den industrieel, die
volstrekt beschaven en veredelen wil, niet betwijfelen, dan moet toch, zonder te
vragen waarom zoovelen juist Indië uitkiezen tot terrein van zedekundige
proefnemingen, opgemerkt worden dat het ‘stelsel’, volgens hetwelk een Europeesch
fabriekheer of grondbezitter zijn arbeid regelt,
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gewoonlijk beter getuigenis aflegt van industriëlen zin dan van dweepend apostolaat.
Overigens zou eerst nog aangewezen moeten worden welke veranderingen er
in den morelen en intellectuelen toestand van den Javaan moeten worden beoogd.
Moet hij eerlijker zijn, minder bloeddorstig? Men zal het niet kunnen zeggen als men
let op het zeer geringe politie-toezigt dat er bestaat en dan ziet dat het op Java nog
verreweg veiliger is dan in eenig land van Europa. Schrijft men dien toestand bij
den Javaan toe aan apathie en aan zijn mindere behoeften, dan is de vraag of die
apathie voor het booze en die zedelijkheidsfout van de mindere behoeften wel
ziekten zijn, die de moeite van het genezen aangenaam beloonen zouden.
Is hij onbeschaafd? Waar is de norm der beschaving? Een Europeër zal zich
ergeren aan wat de Javaan doet, maar de Javaan zal ook handelingen van den
Europeër, die deze zonder blozen verrigt, onbeschaafd noemen. Het is nog zeer
twijfelachtig of de Europeaan wel onvoorwaardelijk hoog genoeg boven den Indiër
staat om de rol van beschaver op zich te nemen. In sommige opzigten blijkt zelfs
van meer kieschheid bij den Javaan.
Een sterk motief om aan den beschavenden invloed van den Europeaan te
twijfelen, is gelegen in het feit, dat de Javaan het meest gedemoraliseerd is op
plaatsen waar de bron der Europesche beschaving het ruimst vloeit, d.i. op de
hoofdplaatsen. En vergelijkt men voorts de betrekkelijke verdorvenheid van den
Javaan op de hoofdplaatsen met het zedelijke standpunt zijner beroepsgenooten
in Europa, dan moet men alweder erkennen dat hij daarbij minstens niet beneden
zijn Europeschen standgenoot staat.
Wat blijft er dan over van die voorgewende groote behoefte aan beschaving?
De intellectuele ontwikkeling, antwoordt men.
De Javaan heeft een zeer gezond verstand, een voortreffelijk geheugen; zijn
gezigtskring is eng, doch wat daar binnen valt doorziet hij goed. Het is de vraag of
het beschaven zou mogen heeten, om de beelden, die zich thans in zeer scherpe
omtrekken teekenen voor zijn geest, door verwijding van zijn gezigtskring aan
juistheid te doen verliezen. Maar al ware dit zoo, waarom dan juist den Javaan zoo
met broeikastsnelheid verstandiger te willen maken, daar hij, op dit punt ook alweder,
minstens niet achterstaat bij den geringen man in

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

422
Europa. Het is waar, terwijl de laatste een soort van domheid heeft die steeds naar
zich toerekent, is de Javaan dom van zich af. Zullen de industriëlen de eersten zijn
om aan zúlke domheid een einde te maken?
De vrij-arbeider spreekt van het geven van onderwijs aan den Javaan. Waarin?
In den landbouw? Zie zijne rijstvelden. In industrie? Zoodra men hem te werk stelt,
in welken tak ook van nijverheid, blijkt er dat hij, na veel korter leertijd, nagenoeg
alles kan voortbrengen wat de Europesche werkman levert en meer.
Wilde men intusschen dit alles voorbijzien, dan doet zich weder de vraag voor:
kunnen kennis, veredeling, vooruitgang den Javaan worden medegedeeld door
afschaffing van het gezag? Moet men handelen als iemand die, een paard willende
afrigten, toom, teugel en spoor zou wegwerpen?

[1 februari 1871
Ingezonden Stuk in De Toekomst]
1 februari 1871
Ingezonden Stuk n.a.v. Nog-eens Vrye Arbeid, in De Toekomst. (Knipsel M.M.)
Vervolg van het artikel d.d. 28 januari; voor het slot zie 4 februari.
Terwijl het eerste en het derde knipsel met inkt gedateerd zijn, is dat met dit
tweede niet het geval. Daar deze jaargang van De Toekomst nergens is aangetroffen,
kon de datering niet worden gecontroleerd.

Multatuli en de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ (leekegedachten)
(Vervolg)
Ook over zijn vak was hij onuitputtelijk. Hij deelde mij, in diep vertrouwen, 't geheim
mede van het verschil dat er tusschen eene konservatieve en een, liberale broek
is. ‘Dat verschil’, zeide hij, ‘bestaat alleen in de snede, want 't laken, meneer, is één.
Ook trachtte hij mij 't onderscheid tusschen een ortodoxe en een moderne frak aan
't verstand te brengen. ‘Dat zit 'm’, zeide hij, ‘simpel en alleen in den vorm, voor 't
overige, meneer, is een frak - een frak!’
‘O!’ riep hij op eens, in vervoering, uit, ‘in de kleêrenmakerij zitten duizend
geheimen. Een kleêrmaker die zijn vak verstaat, heeft meer macht dan de koning.
Gij kent het spreekwoord: de kleêren maken den man? Welnu, meneer, ik vraag u:
wie, wie maken de kleêren? Ja, zoudt ge wel willen gelooven dat een minister geheel
en al in de macht is van zijn kleêrmaker en totaal van hem afhangt?
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‘Wanneer de kleêrmaker den minister wil doen vallen, heeft hij niets anders te doen
dan een weinig de snede van zijn broek te veranderen. Een liberaal minister met
eene konservatieve broek, valt - en evenzoo een konservatief minister met eene
liberale broek. 't Is de broek alleen, meneer, die valt en weê den minister die zoo'n
verkeerd ding - dat valt - aan heeft, want dan komt een ander om hem... de broek
op te binden! Och, uit een broek is zooveel te leeren, vooral uit eene ministerieele
broek; maar... daar weet het volk niets van!’ Om van Haalmeijer's tinnegieterij, op
eene geschikte wijze ontslagen te worden, veranderde ik van koffiehuis. Dat middel
hielp. Maar toen ik den 12den Januari 't koncert in 't Volkspaleis bijwoonde, werd
ik onverwacht door Haalmeijer gestoord. Als een lokomotief in volle vaart, rende hij
op mij aan. ‘Hoe gaat 't, in lang niet gezien, hoe gaat 't?’ - ‘Mijn God,’ zeide ik,
ontsteld: ‘Haalmeijer!’
‘Ja, ja,’ zeide hij, ‘ik ben 't, uw vriend Jodokus Haalmeijer, mr. Kleêrmaker, in
levenden lijve; ik zelf, meneer. Hoe gaat 't? Dat 's een winter, meneer - en nu heeft
de grijze Thorbecke 't roer weêr in handen! Da's eerst een staatsman; maar Multatuli
is gek en liegen kan hij of 't... gedrukt is’ - en meteen haalde hij eene krant uit zijn
zak. 't Was de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 Januari 1871.
‘Zie, meneer’, zeide hij, ‘lees wat die oud-officier van Multatuli zegt. Met de
officieele stukken bewijst hij: dat Multatuli een leugenaar is, Ja, ik heb 't wel altijd
gedacht en ook gezegd dat wat-i schreef, geen steek hield. Hij schreef me, weet je,
te mooi, veel te mooi, om dat maar zoo gaaf voor waarheid aan te nemen. Maar
zoo zie je: al is de leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.’
Nadat ik 't stuk van den oud-officier gelezen had, gaf ik Haalmeijer de krant
zwijgende terug. Ik was ontroerd en wist niet wat ik daarvan denken moest. Multatuli
een leugenaar?... Dat wilde er bij mij zoo heel gemakkelijk niet in - en toch wist ik
met de verklaring van den oud-officier geen raad.
‘Ja, meneer, 'k ben zeker dat als allen die tot nog toe gezwegen hebben, 't
voorbeeld van dien oud-officier volgden, er nog veel meer aan 't licht zou komen.
O, meneer, dat stuk doet me zooveel pleizier, weet uwé. Ook heeft Multatuli alweêr
eene brochure geschreven over Nog eens vrije arbeid in Indië.
‘Een garnaal heeft meer verstand van politiek, dan hij, hij heeft er zelfs geen begrip
van - en toch schrijft hij over koloniale staatkunde!
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Foei!... hij moest liever zwijgen en dat schrijven overlaten aan mannen die er wat
meer van weten; maar hij is daarvoor te eigenwijs. Ook is-i, zeg ik, ijdel en vol haaten wraakzucht. Hij is wel een groot man, maar niet degelijk. Dat blijkt uit die
brochure.’
‘Hebt gij,’ vraagde ik, ‘dat werkje gelezen?’
‘Gelezen... gelezen?’ mompelde hij, mij verbaasd aanziende, ‘gelezen?... neen,...
dat, dat juist niet, maar wel de Rotterdamsche Courant van 6 Januari - en daarin
kan u mijne meening vinden. Daarin staat het - en ook dat-i zoo trotsch is - en dat
zeg ik ook. Hij - Multatuli - spreekt altijd over zichzelven. Dat kan 'k niet velen. Aan
eigen roem, zeg ik, is een luchtje. Die krant moet gij eens lezen; maar de brochure
wil ik niet lezen, - die, enfin, ik, ik wil waarheid en geen leugens van Multatuli, al
schrijft hij nog zoo mooi.
‘Multatuli liegt en laat zich omkoopen, weet u, door de konservatieven, want dat
zijn allemaal leugenaars en omkoopers, allemaal, meneer. De Rotterdamsche
Courant is liberaal, - liberaal ben ik ook, ziet u - de Rotterdammer liegt nooit en
spreekt altijd de zuivere, klinkklare, waarheid. Ja, meneer, da's waar, daarom wordt
zij ook veel gelezen door de liberalen die, evenals ik, zoo op waarheid gesteld zijn.
O, meneer, Multa...’
‘De Nieuwe Rotterdamsche Courant van den 6den Januari, zegt gij?’ vraagde ik,
terwijl ik mijn zakboekje voor den dag haalde, om den datum daarin op te teekenen.
Na dit te hebben gedaan, groette ik hem en ging haastig heen.
T'huis gekomen, zette ik mij onmiddellijk neder om aan Multatuli de vraag te
richten: of die oud-officier recht had met hem van leugen te beschuldigen? Ik wilde
weten in hoeverre Mulatuli 't vertrouwen waardig was dat ik steeds in hem gesteld
had. Wel zou 't mij smarten, indien 't bleek dat ik mij in hem bedrogen had, doch de
waarheid heb ik, boven alles, lief. Vervolgens gaf ik last, mij de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 6 Januari te bezorgen. Ik had de bewuste brochure
van Multatuli: Nog eens vrije arbeid in Nederlandsch-Indië, gelezen en kon niet
gelooven, dat die krant, bij de beoordeeling van dat werkje, de stof voor Haalmeijer's
wartaal had geleverd. Ook was ik verlangend om 't oordeel van die redaktie over
den inhoud van dat werkje te vernemen.
Welnu, ik heb die zoogenaamde boekbeoordeeling van Multatuli's jongste werk,
in die krant gelezen - en ziehier den indruk weêrgegeven dien de redaktie dier krant
op mij deed.
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Een leek heeft recht op toelichting, opheldering, wederlegging; maar ik vraag: Waar
is Multatuli's betoog onwaar, onjuist. Dáárover zwijgt de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en dáárom toch was het den waarheidzoekende te doen. En daarom zoekt
hij licht in 't orgaan van Fransen van de Putte.
Maar jawel! Hij leest van die krant allerlei dingen - waar of niet waar dan! - die
hem in verband met de Indische kwestie geen belang inboezemen, - maar de
toelichting van 't Indiesche vraagstuk vindt hij daarin niet!
't Heeft er veel van, of ze de redeneeringen van Multatuli - die zij zeggen zoo
ellendig te vinden - niet aandurven en daarom eene uitvlucht zoeken in 't aantasten
- of altans in 't behandelen van Multatuli als schrijver en persoon.
Ja, zoo is het! 't Belang der Nieuwe Rotterdamsche Courant was: dat stuk dood
te slaan. Dat schijnen zij aan dat blad echter niet te kunnen en daarom tasten ze op gewone Nederlandsche (liberaal en behoudende) manier - hem aan: met positieve
beschuldigingen en verdachtmaking.
SENTOT.
(Wordt voortgezet)

[1 februari 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
1 en 2 februari 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel en dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B Leiden; fotokopie M.M.)
Een jongmensch: A.L. baron van Plettenberg.
de Toekomst: de voortzetting van het opgeheven Stuiversblad.
Wiesbaden 1 februari 1871
beste Huisman, Gister schreef ik u, alleen om zoo mogelyk dat stukje in de Courant
te krygen. Straks meer daarover.
Onbeantwoord waren nog Uw brieven van 18, 20 en 30 Januari (de laatste zoo
even ontv.)
Die ongelukkige f20 (in plaats van f25) hebben my alweer 't noodige verdriet
bezorgd. Men had my aangeboden terstond geld voor schryvery. In de meening dat
ik dan daarvan een en ander zou kunnen betalen disponeerde ik o.a. voor U over
f25. En ikzelf zou f100 krygen die ik hoog noodig had - ook helaas voor Italie! En
toen 't op stuk van zaken kwam, was het geld er niet, altans niet wat men my beloofd
had! Zoodat ik weer allerlei regelingen en afspraken verbre-
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ken moest, en ieder zei: wat 'n slechte kerel! Nu kryg ik het by kleine beetjes elken
dag wachtende en uitziende naar de post. Intusschen moet ik er voor werken! En
dat werken gaat zeer moeielyk op die wys! Vooral daar ik bitter bitter verdrietig ben
over veel andere zaken. Ik ben byna moedeloos. Er is my in de laatste maanden
een slag geslagen die niet te herstellen is.Dank voor de opgave over drukkosten, die my zeer duidelyk is. Ik hoop dat de
tyd komt er gebruik van te maken. Ja, myn plan is zeer eenvoudig. Ik wensch voor
eigen rekening te schryven. En dán kan ik U natuurlyk helpen. Maar om daartoe te
geraken is geld noodig, en de Mult. Commissie heeft het hare gedaan om my zóó
arm te houden dat ik my niet roeren kan. Gy hebt altyd de complete uitlegging van
die zaak te goed. Maar ze is omslagtig. Ik schrik om er aan te beginnen. De
algemeene loop der zaak is aldus:
1 Jongensachtige geestdrift van van Gennep.
2 Toetreden van die anderen om goedkoop aan den weg te timmeren (als met
roode & bl. kruizen)
3 Toeloop van ‘Publiek’: dat moet je niet doen! Hy is een schelm, je
compromitteert je.
4 Conferentie van de Commissie hoe ze hun vrede zouden maken met Publiek?
Besluit my niets te geven. My aan 't haakje te houden, en te dwingen onder
hun opzigt te schryven. Om my te breken alle hulpbronnen afgesneden, zoodat
ik honger leed! (Annonces in couranten onderschept, geld van v Lennep - ½
Havelaar - idem! Een jongmensch die my een uitgever had bezorgd voor Vryen
Arbeid, in hun belang overgehaald, door een voorstel dat zy een uitgever geld
zouden voorschieten, waardoor ik van hun afhankelyk was geworden. Ze
zouden dus het voor my by eengebragte geld gebruikt hebben om een
boekverkooper rentelooze voorschotten te geven. Maar van al die intrigues
kreeg ik geen kennis! Ik kreeg noch hulp, noch tyding niets! De zaak kwam
eerst voor den dag toen ik zes weken lang in bitteren nood gewacht had.
Intusschen in Italie - ogod het is te bitter wat dat vee my veroorzaakt heeft. Ik
kan U niet alles schryven.
De annonce van Kern was niet zyn persoonlyk gevoelen. Het was slechts de uiting
van 'tgeen in de Commissie bepaald was om vrede te maken met Publiek. Ze hebben
een echte Judas rol gespeeld, en de gevolgen zyn voor my onherstelbaar. Maar er
behoort veel toe om U alles uitteleggen. En nóg altyd is er iets dat my belet de zaak
te
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behandelen in 't publiek. Ik wacht nog op iets. Hoe ik 't dan zal behandelen weet ik
nog niet! Om de zaak goed begrypelyk te maken moet ik zeer veel zaken aanroeren.
Ik moet zeggen dat zy schelmen zyn, en het betoog is omslagtig, omdat het zooveel
intieme dingen betreft, die ieder op zich zelf moeten uitgelegd worden. Ook byv.
moet ik de beroerdheid van van Helden aanroeren, waaruit alles voortgekomen is,
en de zaak met v. Lennep, en den toestand van myn familie in Italie, en zekere
circulaire van van Vloten van 4 jaar geleden, en nog veel meer dingen. Reeds sedert
jaren was het er op toegelegd my van myn kinderen te scheiden. Gy zoudt verbaasd
staan als ik U alles vertel wat ik geleden heb onder dat Nederland. Men heeft my
vervolgd in myn intiemste verhoudingen en die Commissie heeft nu de kroon op het
werk gezet. Onthoud u nu nog er over te spreken. Niet alles wetende, zoudt gy ligt
mistasten. Houd maar alleen vol wat er staat in de annonce die ik u gister zond, en
verwys voorts naar my. Dit kunt gy getuigen dat ik op den... u schreef: ‘ik heb die
Comm. de deur gewezen.’ Ze houden zich nu alsof zy uit eigen beweging hun
mandaat nederleggen.
Uwe Annonce zou daarom goed doen wyl ik op dit oogenblik, in myn belang, nog
niet alles wil zeggen. Door Uwe opheldering in de Courant blyf ik dan toch voorloopig
aan de eer, tot ikzelf nadere inlichting geef. (Ik wil nu de zaak v. L. nog niet
behandelen. Dus zwyg gy ook daarover. Zoodra ik weet dat ook dat geld door de
slenters der Commissie onherroepelyk verloren is, zal ik 't noemen. Maar ik wacht
daarover nog berigt. In de couranten stond dat zy dat geld hadden ontvangen.
Wertheim schreef my dat dit niet waar was (ei, waarom dan dat berigt niet
tegengesproken?) maar ik gis dat ze 't wel hebben. Ik vraagde er v. L. naar, maar
hy antwoordt niet! Ook om die zaak te beoordeelen moet ge méér weten. De ½
Havelaar behoorde altyd aan my in weerwil van 't vonnis. v. Lennep zelf erkende
dit. De verkoop is geschied op myn verzoek. De ½ opbrengst was my zoo goed als
toegezegd door de erfgenamen die na inzage van brieven van J.v.L. niet konden
weigeren. En ziedaar, de Mult. Commissie heeft dat bedorven. Althans tot nog toe
ontving ik niets, schoon ik sedert maanden in bittere nood op dat geld zit te wachten.
Als ik het kryg, moet ik 't terstond uitgeven, en als ik het op z'n tyd had gehad zou
ik er nut van gehad hebben. Maar nogeens: zwyg daar over. Het kón schade doen
als daarover tevroeg praatjes kwamen.-
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Het spyt me dat ge over die f 20 naar Delft geschreven hebt! Aan wien toch? Gy
wist immers niet van wien het kwam, en hoe die zaak in elkaêr zat. Ik had al moeite
genoeg het te regelen, - en 't slot is dat ze my niet gezonden hebben wat ik wachtte
en noodig had.Ja, dat gewurm met de Toekomst is zeer verdrietig! Met geld zouden al die dingen
niet gebeuren. Maar al is 't dan laat, ik zal toch nog op uw sommatie antwoorden.
Het is wel goed de zaak nog eens te behandelen, vooral daar het stuk in 't Noorden
niet precies is zooals ik 't hebben wilde. Ik had namelyk nog eenige zinsneden
bygevoegd die telaat schynen gekomen te zyn.
(Die aanhaling van Göthe komt te-pas omdat hy gezegd heeft: ‘slechts
smeerlappen zyn bescheiden.’ Zeer juist. Wie z'n waarde voelt, mag en moet het
t

zeggen. Ik bedoel dus dat ik met bescheidenheid wachten zal tot ik een Rt C (of
smeerlap) zal geworden zyn. En is dit niet regt, na de vuile insinuatie van verkocht
te zyn? Ze ontkennen die bedoeling (dat is juist de eigenaardigheid van 't insinueren)
maar de Uilenspiegel verklapt de zaak, en bewyst dat ik goed las, niet waar?Van de Werkl. Vereeniging ontving ik een zeer lieven brief met f25. die ik indedaad
noodig had! Delft fopt me weer. Ik heb den heer Keller geantwoord. Zyn brief was
zeer eenvoudig hartelyk en daardoor schoon.
Ik vrees ook dat het optreden van Westerman in de Toekomst geen verbetering
is. Wat ik nog van hem te zien kreeg was niet byzonder, ja zelfs nu en dan heel min.
In allen gevalle verstond Rodenbach het schryf métier beter, schoon dat in myn oog
niet veel zegt. Er is zeker soort van goed-schryven dat ik een kwaad noem, als
mooi-praten. En - in de genre van bladen als de Toekomst - is veel valsche
democratie. Als democraat keur ik veel democratisch dryven af. Men moet
regtvaardig zyn zelfs tegenover koningen en ryken, (al verdienen zy, gelyk meestal
't geval is, stokslagen. Ook is veel zoogenaamde democratie niet in 't belang van
den werkman.
De fout der leiders is gewoonlyk dat zy uit gemis aan talent, behoefte voelen aan
scherpte, aan harde kleuren. 't Is gemakkelyker te zeggen: hang op! dan nauwkeurig
te onderzoeken wie opgehangen moet worden? De ideën van veel volksvrienden
zyn even onregtvaardig - en dus nadeelig! - als van den ouden adel, of van de ryken.
Ook dat dweepen met Republiek (dat is, letterlyk: de algemeene zaak)
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is gewoonlyk fout. Men zoekt dat in regeringsvorm. Er zyn veel republieken
tyrannischer geregeerd dan ooit 'n Nero durfde doen. Overal in die dingen heerscht
vreesselyke oppervlakkigheid, precies als met het begrip: liberalismusHerhaaldelyk vind ik in Uwe brieven uitroepingen van verdriet en kommer! Ja de wereld is ellendig! Dagelyks vraag ik my af: zou men dát, dát en dát gelooven in
een roman? De wereld is infaam. De helsche manier waarop men my nu sedert
vele maanden onder betuiging van welwillendheid magteloos gemaakt heeft, gaat
alles te boven.
2 februari
Gister liet ik dezen brief liggen.
Vandaag kreeg ik in handen het Dagblad van s' Gravenhage. Daarin wordt myne
brochure Vry. Arb. zeer uitvoerig behandeld. Ik las al twee hoofdartikelen I & II en
't is nog niet uit. Ze zeggen dat zy altans niet willen meêwerken om my dood te
zwygen, en daarom zoo uitvoerig. Komiek dat ik, een ultra liberaal, nu verdedigd
word door 't behoudende blad. Dat is doodeenvoudig, omdat ik uit liberalismus zeg
wat ik voor waar houd, onverschillig of 't zekere party bevalt. De vry-arbeid is een
bedrog en daarby blyf ik.
En - dóór dat gekibbel over die kwestie heeft men myne zaak gesmoord. Nooit
hebben behouders my zoo veel kwaad gedaan als de liberalen door dat voorschuiven
van gemaakte vraagstukken. Ik riep: moord, en onder schyn van welwillendheid
delibereerde men over de vraag of het lyk op z'n rug of zyn buik moest gelegd
worden. Dát was de vraag niet. De moordenaars moesten gestraft, of altans
verwyderd, en dan ware er plaats gekomen voor eerlyke luî.
Nog heb ik die advertentie van de Mult. Commissie niet in de Couranten gevonden.
Het spreekt vanzelf dat gy ook niets plaatst, voor ge 't gelezen hebt. Wel staat er
nu iets in de N.R.C maar 't is geen annonce van de Commissie. 't Is een berigtje:
‘men verneemt’ &c. En daarby staat dat de betrokkene (ik!) op zulk eene wyze zyn
misnoegen heeft te kennen geven dat de Commissie genoodzaakt was zich te
ontbinden. ‘Dus de N.R.C. weet (en zegt) hier de waarheid. Maar hoe komt ze er
aan? Want in de annonce die geplaatst zou worden, zegt de Commissie niets van
myn ‘misnoegen’.
Wacht dus met uw protest tot ge die annonce leest, en antwoord S.V.P. niet op
mededeelingen van Couranten. Myn bedoeling was alleen te
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protesteren als de Commissie 't air aannam alsof zy my bedankt had. De waarheid
is dat ik haar bedankt heb.
Wees voor ditmaal hartelyk gegroet. Ik heb veel zorg, en ben verdrietig.
tav
Douwes Dekker.

[2 februari 1871
Brief van Roorda v Eysinga aan Multatuli]
2 februari 1871
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Dubbel en enkel velletje
postpapier, tot het midden van blz. 6 beschreven. (M.M.)
On tombe du côte où l'on penche: men valt naar de kant waarheen men overhelt.
(fr.)
Comparaison n'est pas raison: iedere vergelijking gaat mank. (fr.)
weduwe: de vader van Roorda van Eysinga, hertrouwd met een heel jonge vrouw,
overleed op de terugreis naar Nederland.
Réville: de waalse predikant te Rotterdam, Albert Réville (1826-1906).
St.: Stieltjes.
pétards: soort kanonnen (fr.)
Brussel, 2 Febr. 71
Waarde Dekker! Zeer zeker wachtte ik met smart op een schrijven van U. Daarom
en

en

vroeg ik, of ge het antwoord op Uw 3 en 4 brief ontvangen hadt, ofschoon ik wel
vermoedde, dat het terecht gekomen was. Maar ik dacht, dat Ge hard aan vel 16
en v.v. van de Idéen werktet.
Gij hebt hart. Dit blijkt uit uwe lange brieven. ‘Luie’ schrijvers zijn meestal
hartelooze schrijvers. Eene moeder schrijft graag en veel aan haar kind en eene
minnares aan haren minnaar.
Niet, dat Ge paradoxen zoekt, maar ge loopt gevaar er toe te vervallen. On tombe
du côté où l'on penche. Gij veroordeelt bijna alle meeningen op zielkundig gebied,
en te recht, want het zijn vóóroordeelen. Gij staat bloot aan de verzoeking te veel
te veroordeelen, zoo als het ongunstig oordeel over Nap. III en den Haagschen
Lion. Het gaat met de zielen als met de polen en chemische elementen: aantrekking,
affiniteit, afstoting, neerslag. Al ken ik u weinig door persoonlijke ontmoeting, zoo
ken ik u toch uit uwe werken als geestverwant, als eerlijk man. Daaruit waait mij
gemoedelijkheid, waarheid tegen. Maar uit L.'s artikelen stinkt mij laagheid, veilheid,
leugen, zedelijke lafheid tegen.
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Comparaison n'est pas raison. Tegenover uwe steenen, die niet mogen afhangen
van ‘broeders’, staan dikwijls huizen in eene straat, die slechts bestaan door de
stabiliteit van de hoekhuizen. Zoo ook vele menschen. Dus ook hier weer
betrekkelijke waarheid.Al, wat mij mishaagt - - Tout ce qui me déplaît. Het is niet het beste, dat gij gekozen
heb. - - Ce n'est pas le mieux que vous avez choisi. Ik ben verlangend naar uwe
spraakkunst. Ik zelf heb daaromtrent slechts een autoriteits-geloof. Wel heb ik
taalgevoel, maar mijne opleiding was onnatuurlijk. Mijn schoolvoogd, die den roem
van zijn Instituut had te herstellen, bereikte zijn doel door mijn examen als cadet.
Dit was het keerpunt van mijn' roem. Ik werd gedwongen taktiek, velddienst,
versterkingskunst te bestudeeren en las steelsgewijze geschiedenis, taalkunde enz.
En juist strategie, het denkende gedeelte der krijgskunst, werd onnoodig geacht
voor hen, die naar de Oost gingen!!
Mijn Duitsch zou onbruikbaar zijn voor Publiek. Als de dichtkunst uwe kleinachting
verdiende, zou zij zoo zeldzaam niet zijn. Uwe poëzie heb ik altijd genoten.
Terecht spreekt Ge van onzaligen geest van vergoêlijken. Ook ik heb dien nog
te veel. Er is, geloof ik, geene wetenschap zoo achterlijk als zielkunde, 't gevolg van
godgeleerdheid, vrije-wilstheorie, onkunde omtrent de natuur. De mensch is een
natuurvoortbrengsel, een organisch geheel. Zal het iemand in de gedachte komen
het stinken van den bunsing te veroordeelen of te vergoêlijken? Bij de dieren tracht
men te begrijpen, bij de menschen te verketteren. Ook tegen mij was Straatm. soms
lomp door zwijgen. Ik dacht aan uw woord: ‘onze meeste misslagen komen voort
uit traagheid’. Die mannen weten niet, wat zij willen. Daarom zeî ik hun mijne
medewerking over koloniale onderwerpen op. Zij zijn met de verhuizing naar Amst.
Putteaansch geworden.
v. Vloten is waarheidslievend, maar ruw, onkiesch, onedel. Bestudeer slechts zijn
e

gezicht. Als ik onkiesch ben, word niet boos. Op mijn 9 jaar werd ik op verzoek van
e

al de Winterswijkers school gezonden en tot mijn 40 opgevoed en bedorven door
Hollandsche mannen. Mijn broeder en mijne (overledene) zuster bleven bij onze
moeder en daardoor bewaard voor onkieschheid. Mijne moeder is een groote ziel
e

maar altijd gebukt geweest onder aardsche zorgen. Op haar 19 jaar weduwe met
3 kinderen in het midden van den Oceaan.
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Ja, het huwelijk is voor de meesten nuttig, niet voor studenten als Humboldt, v.d.
Tuuk enz., maar vooral voor tuchtelooze verkwisters als ik, die een zacht gareel
behoeven. Eene lieve opmerking van mijne vrouw bespaart mij de onbeschoftheden
r

van schuldeischers. In plaats van ambtenaar, denk ik er nu aan redact in Indië te
worden, zoo ik mijne vrijheid herkrijg. Ik betaal dan mijne schulden, zonder in eene
valsche stelling te komen. Zwijg s.v.p. hierover. Misschien zou men mij juist daarom
mijne vrijheid blijven onthouden. Word ik redacteur, zoo vertrouw ik op U.Is die Plettenberg niet eeuwig student te Delft? Dan ken ik hem eenigszins. Als
ik geld had, bleef ik ook altijd student, maar niet te Delft. Men heeft mij uitgenoodigd
eene voordracht te komen houden te Roermond. Ik zal spreken over de deugden
ij

der Javanen. Dit zal toch niet onvruchtbaarder zijn dan de M tot Nut v.d. Javaan.Later over de mieren, vrij wat interessanter dan de Hollanders. Réville is boos
over mijne bewering, dat als een ‘moderne’ niet ter kwade trouw is, hij eene valsche
plooi in zijn' geest heeft. Hij noemt dit argument ‘niet ernstig’.
Ik spreek vrij met u, omdat ik aanneem, dat mijne brieven, zoo Gij kwaamt te
vallen, niet in verkeerde handen zullen geraken, bvb. van letterk. executeuren.
Doordien ik niet alleen woon, bestaat daarvoor hier geene vrees.Ik geloof, dat als zoowel gelijk staat met indien als wanneer en uwe opvatting van
wanneer (lorsque) is, naar mijn inzien, de juiste. Zou als niet zijn quand, dat mij
toeschijnt ook dubbele beteekenis te hebben? Uwe voorstelling van Stieltjes deed
hem in mijne schatting dalen. Als zijn onderhoorige had ik twee scènes met hem,
waarin hij zich laf gedroeg. Over de eerste toonde hij ruiterlijk schuld; bij de tweede
was de valsche schaamte hem te sterk. Hij wordt te weinig belangloos, moedig,
misschien uit zorg voor zijn kinderen. Toch is 't verschijnsel treurig. Maar de
menschen vinden 't prijzenswaard, althans de tijdgenoot. Over eene eeuw echter
zal men, geloof ik, b.v. Diderot hooger stellen dan Voltaire en Göthe.Brandmerk in Uwe Idéen die valschheid in geschrifte van Sloet in de
spoorwegzaak. Bedenk, dat zij eeuwen zullen leven en sta daarom niet stil bij
‘uiligheden’ als die van 't Noorden. Daarvoor zijt gij te groot. Het volgende geslacht
zal geen Noorden kennen. Dezer dagen
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ontving ik een bezoek van een' getrouwe uit Indië, Backer Overbeek, milit. apoth.
e

1 kl. Hij vertelde mij van een geacht makelaar uit Amst., die f50 te weinig betaald
had, en den schuldeischer daarvoor liet opdraaien. ‘Dan moet men maar beter
oppassen. Met uwe begrippen van eerlijkheid zou 't onmooglijk zijn zaken te doen.’
En dan noemt men u en mij oneerlijk, omdat wij niet altijd op onzen tijd betaalden,
maar hem eerlijk. Ja, de zielkunde is achterlijk.
en

In 1860 pleitte ik voor het aanleggen van den 1 Indischen spoorweg door de
vlakte. Met voldoening las ik later, dat ook Gij zulk eene lijn de natuurlijkste vindt.
Het onderzoek van St. was niet afgeloopen, toen hij weggejaagd werd door den
vuilen v.d. Putte, maar toch durf ik beweren, dat de volvoering van zijn ontwerp nooit
rente zou hebben afgeworpen. Bij Merakmatie b.v. eene ingraving in rots van 500
ellen lengte en 20 ellen diepte! Reken daarbij flauwe glooiingen tegen
keerkringsregens. Hoeveel zou dat niet hebben gekost. Misschien een grond,
ongeschikt voor petards door de vele holten. - Boringen ontbraken. - Misschien pour
cause!
Met mijn schrijven aan het Noorden over het Amst. Hand. bedoelde ik stilzwijgend
afkeuring, dat dit blad uw protest in handen van de Mult. Comm. had laten komen.
Gij hebt gelijk. Weigeren deed het niet. Van miskenning weet ik ook meê te spreken.
Ik beheerde de Mol's onderneming. Zijn zwager was mij zeer genegen en wilde een'
opziener, die kwaad van mij sprak, de pendopo uitsmijten. Boutmy, de resident, die
mij nooit gezien heeft, vertelde door heel Java, dat ik, uit wraak over mijn' ontslag,
dien zwager eene meid had bezorgd, van wie ik wist, dat zij ziek was!! En al
weêrspraken ook personen, die mij kenden en op Medang geweest waren, den
laster -, het baatte niet. - Ik had de Mol's achteruitgaande zaak schitterend
vooruitgebracht Bij zijn vertrek vroeg hij voor 6 jaren contract 180/m, maar kon ze
niet krijgen. Bij zijn terugkeer kon hij voor de 6 oogsten 400/m krijgen. Hij bedong
500/m. Tot mij zeide hij: ‘gij hadt dezelfde resultaten kunnen krijgen, zonder meer
uit te geven dan ik.’ In het archief had ik een' brief van de makelaars gevonden: ‘uw
tabak draagt de sporen van uitgeputte gronden.’ Ik bouwde verderop schuren. de
Mol wilde meer nabij zijn huis (zijn buffet) planten. De bevolking zou hierdoor in één
jaar meer hebben moeten loopen 32 malen den omtrek van onzen aardbol.
Dorrepaal krijgt de ovatie in het huis van de weduwe, die ik
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beschermde tegen zijne plunderzucht. En de landheeren, zijne schuldenaars, noemen
zich ‘vrije’ industriëelen!
Den Zaanlander niet gelezen. Ook Straatman sprak van uw ‘bijten in de hand’
enz.
Schadd's gedrag bij den koop van den Max H. vind ik vuil en het niet kennen van
e

den schrijver bij eene 2 uitgaaf Amsterdamsch.
Ik zal openlijk geen partij meer voor u kiezen, want ik doe 't niet op de rechte
manier.
Duymaer en v Rees blijven zwijgen. En 't volk verlangt geen antwoord!
Ik zou willen, dat Ge in een vreemde taal schreeft, omdat de Hollanders, gelijk
de Sulthan v. Turkijë, zich nog 't meest schamen voor den vreemdeling. Schrijf wat
in den Times of Daily News of l'Avenir National of de Zukunft over de mishandeling
van den Javaan. Misschien zal 't beter worden. Vooral in een Duitsch blad, ofschoon
ik genezen ben van het denkbeeld de Oosterlingen onder die onbeschofte Duitschers
te plaatsen. Neen, Gij zoudt voor Bismarkiaansch, annexionist doorgaan.Ik geloof wel, dat ge een goed financeer zoudt zijn voor de zaken van een' ander,
maar niet voor Uwe eigene. Zoo ben ik ook. - Mocht er spoedig een einde komen
aan Uw hard lot!
Wij drieën groeten U hartelijk. Met een' handdruk Uw vriend
Roorda
Verbaast U het oordeel van een' man als Wallace over Uw' Max H. niet? A
long-winded and tedious story.

[2 februari 1871
Derde artikel in het Dagblad]
2 februari 1871
Derde van vier artikelen over Nog-eens Vrye Arbeid in het Dagblad van Zuidholland
en 'sGravenhage, nr. 28 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Nog eens: Vrije Arbeid in Nederlandsch Indië.
III.
De derde bedenking der tegenstanders van het cultuurstelsel luidt: het monopolie
van den arbeid der Javaan strekt ten nadeele van de particuliere industrie.
Onbetwistbaar is het dat de Javaan die koffij plant voor het Gouvernement, niet
tegelijkertijd zijn arbeid kan leveren aan een particulier. Maar let men op de
noodzakelijkheid der bescherming van weinigen
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tegen velen, dan gevoelt men, dat de particuliere industrie zelve de meeste behoefte
heeft aan het officieel element dat zij verdringen wil.
Een ondernemer is niet zoo goed in staat het algemeen belang onpartijdig te
overzien en te beoordeelen als wie daaromtrent belangeloos is. Uit teleurstellingen
in zijne zaak vloeit dikwijls een wrevel voort, die de gedaante aanneemt van
staatkundige meening. De strijd wordt bitter, het twistvuur gestookt door sommigen,
die de zeer particuliere industrie uitoefenen van visschen in troebel water. De kracht
die scheppen moest naar buiten, gaat droevig teloor in inwendigen strijd. Ieder
Gouverneur-Generaal kan getuigen, dat hij 1848 meer moeite had het Nederlandsch
gezag staande te houden tegen den partijgeest in den Haag, dan tegenover de
Indische bevolking. Door dat stoken en ophitsen werd wat men wilde bereiken
onmogelijk. Door stipte opvolging der oude bepalingen zou men dat doel nader zijn
getreden; door afwijking van het stelsel, niet door het stelsel-zelf ontstond de
verwarring. Zij werd vermeerderd door het sprookje, dat de knevelarijen der Hoofden
niet konden worden tegengegaan. Of is een sergeant onschendbaar omdat men in
een welgeordend leger het kader der onder-officieren niet ontberen kan? ‘Daarginder
geschieden gruwelen,’ was de kreet, en door de verandering die men wilde
aanbrengen, zou men juist het eenige gaan wegnemen wat tegen die gruwelen met
vrucht kan worden aangewend!
Zonderling moet de gedachtenloop geweest zijn, die tot zulk een slotsom kwam.
De vraag moest dan ook niet geweest zijn: schaadt het cultuur-monopolie aan de
particuliere industrie? Want met of zonder cultuur, met of zonder industrie - of liever
vóór dat alles - is er in Indië bestuur, orde, klem noodig.
Kunnen de voorstanders van vrijen arbeid dat verschaffen?
Zij hebben nog niet eenmaal blijk gegeven aan de noodzakelijkheid van zekere
bestuurswijze gedacht te hebben. Het besef der moeijelijkheid om duizenden en
miljoenen bij voortduring te dwingen tot... vrijwilligheid, bestaat niet. Men vond in
Indië een door kunst gekweekten boom: het prestige, gehandhaafd door het stelsel
van gezag. Men genoot daarvan de vrucht, begeert die bij voortduring te plukken,
doch... de boom die ze leverde moet omgehakt!
Welk regeringsstelsel slaan de ‘liberalen’ voor? Zij spreken van hunne industrie
alsof daarmede alles gezegd ware. Maar die industrie
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zal dan toch wel bescherming noodig hebben, d.i. bestuur? Van waar moet dat
bestuur komen? Door welke middelen moet dat gezag gehandhaafd worden? Niet
op de thans bestaande autoriteit kan het gezag gegrondvest zijn, want na de
vernietiging van het stelsel waarop zij berust zal die autoriteit verdwenen zijn.
Denkt men aan onafhankelijkheids-verklaring? Ware dit zoo, dan zou die
staatkundige vrijheid voorafgegaan worden door vele tientallen jaren van
onbeschrijfelijke wanorde en de industrieel zou zich te wijden hebben aan een vak,
dat geenszins strookt met zijne beschaving- en fortuin-beoogende plannen... aan
dat van soldaat of franctireur.
Het ligt dan ook niet in de bedoeling der ‘liberalen’ íets in de plaats te stellen voor
het bestaande. Aan de zucht om in Indië rijk te worden, paart zich de wensch om
de vruchten van zijn arbeid te verteren in het vaderland. Bij dat voorbedacht
absenteïsme is geen politische zin denkbaar. Het is niet te denken dat ernstig
middelen beraamd zullen worden tot schepping van een Staat, waaraan steeds het
allervoornaamste ingrediënt, de burger, ontbreken zal. Van daar dat de liberale partij
altijd blijft stilstaan bij beschouwingen over cultuur of industrie en nooit overstapt op
het hoofdterrein der quaestie: het gezag, de wijze van bestuur.
Men neemt dus aan dat het uurwerk zal blijven loopen na het verbreken van de
veer...
Of stelt men zich voor de minderheid te versterken door een algemeene immigratie
uit Europa, uit Amerika?
Door de opheffing der bepalingen, die dit nu belemmeren, zal het aantal der
blanken op Java vermeerderen. Maar de soort? Er moet onmisbaar een strijd van
rassen ontstaan, waarin het Europeesch-Amerikaansch element langer dan een
eeuw het onderspit delft, maar - als het klimaat het veroorlooft - eindelijk over den
armen Javaan triumferen zal.
De staatkundige mogelijkheid om zijne industrie te blijven exploiteren, is dus door
den industrieel voorbijgezien, en evenwel bewijst de ondervinding dat hij de
practische toepassing verlangt: dit bewijs is geleverd door zijn tegenzin om zich
thans te vestigen op plaatsen waar het Nederlandsch gezagsstelsel niet bestaat.
Dit is een hulde aan dat stelsel die 't door elken vrijarbeider wordt gebragt.
Ook door hun eigen handelingen bewijzen de vrijarbeiders dat zij het
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cultuurstelsel beschouwen als het eenig mogelijke middel tot het uitoefenen van
gezag. Zij passen het bij elke gelegenheid toe. En dat moet wel. In Indië komende,
wenden zij zich niet tot den proletariër. Voor de duizenden arbeiders die zij noodig
hebben, moeten zij zich tot de Hoofden wenden. En de gronden, die zij noodig
hebben, zoeken zij langs denzelfden weg. Die loop van zaken is in Indië
onvermijdelijk: met en door de hulp der Hoofden is er mogelijkheid een onderneming
uit te voeren, zonder die hulp is het onmogelijk.
Bovendien zou ook geen bankiershuis op de hoofdplaatsen gelden voorschieten
aan iemand die deze hoofdvoorwaarde van wélslagen verwaarloosde: niemand
waagt zijn kapitaal in een onderneming op Java, die niet op de grondbeginselen
van het algemeen gezagsstelsel is gebaseerd.
In één woord: ieder vrij-arbeider wordt door de feiten gedwongen om letterlijk-juist
in het klein te doen wat de Regering deed in het groot. Ieder industrieel is een graaf
van den Bosch... op kleine schaal en voor eigen rekening.
Er bestaat alzoo volkomen overeenstemming in beginsel tusschen particuliere
industrie en Gouvernements-cultuur.
Doch er kan verschil bestaan in den uitslag.
De dadelijke winst zal grooter worden. Toegegeven dat - altijd onder de vleugelen
van het orde-bewarend gezagsstelsel - de vrij-arbeider de productie van Java
aanmerkelijk zou vermeerderen, dan behoort men er toch op te rekenen, dat 99/100
deel van die reusachtige winsten in handen zouden vallen van Amerikaansche,
Engelsche, Duitsche en Fransche concurrenten. De ‘liberalen’ willen immers hunne
niet-Nederlandsche natuurgenooten niet weren?
En reeds in het tweede of derde jaar zou, na wegsterving van het ondermijnde
gezag, een aanvang worden gemaakt met den honderdjarigen strijd, die Java van
een winstgevenden akker zou herscheppen in een slagveld. Van particuliere batige
saldo's zou dan de rede niet meer zijn. In stede van nagejaagd fortuin, zou men
gevaar vinden.
Al dadelijk zouden de knoeijerijen toenemen. Nu reeds moet door gevlei of
geschenken de gunst van het districtshoofd gewonnen worden. Hoezeer zou ook
daarin concurrentie komen, als de streek met concurrenten bevolkt was. Het
districtshoofd zal den eersten, tweeden en derden trachten tevreden te stellen; maar
het alphabet
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dergenen die fortuin zoeken is oneindig lang. Er zal eenmaal, tweemaal, ten derden
male geweigerd worden zonder noodlottig gevolg. Maar eensklaps zal het: go ahead!
klinken. Wat niet gegeven werd, wordt genomen, afgenomen, hernomen. De stoute
wint. De zwakke maakt partij en zoekt zich te wreken. Wraak eischt weêrwraak, en
de particuliere industrie wordt gesmoord in bloed!
Zal de resident daartegen bescherming verleenen? Alsof er nog residenten wezen
zouden op dat tijdstip! Hij verdween met het gezag. De Nederlandsche resident
heeft geen raison d'être in dien chaos. En het Javaansche volk? In de harten der
verschillende rassen gloort nog altijd de oude wrok, die in laaijen gloed zal uitbreken
zoodra de storm der verkeerd begrepen vrijheid dien aanblaast. Wat gespaard werd
door den revolver der settlers, zal vallen onder lans, kris, gallok en klewang.
Wie de schets te donker gekleurd meent, bedenke dat de wereldburger niet
terugschrikt voor honderdjarige worsteling. Maar niet in die hoedanigheid zendt de
Nederlandsche kiezer zijn Vertegenwoordiger naar 's Gravenhage. De Nederlander
moet bedenken, welke de gevolgen zullen zijn van de verstoorwoede zijner partijen.
Tot hiertoe was de verhouding van het kleine Nederland tegenover het groote
Indië éénig in de wereldgeschiedenis. Blijkens de ondervinding van twee eeuwen
is het onwaarschijnlijke verkregen. Wij hadden in een loterij met een zeer groot
aantal loten en slechts enkele prijzen het winnend nummer in handen gekregen.
Zal men nu den raad van den ‘liberaal’ volgen, die u komt voorstellen, dat winnend
nummer te verwisselen tegen een ander, dat volgens zijne zeer plegtige ‘liberale’
betuiging winnen... kan?
Wat begeeren de liberalen? Winst. Voor weinigen? Daarvoor mag geen
proefhoudend gebleken staatkundige inrigting worden omvergeworpen. Voor velen
dan, voor allen? Hierop moeten de liberalen, om consequent te zijn, toestemmend
antwoorden. Welnu, dan zullen Ierland u zijn fenians leveren, Frankrijk zijn émigrés,
Italië zijn émérito carbonari, Amerika zijn whaler-matrozen en later zijn trappers, en
China... in het Hemelsche Rijk alleen zullen driehonderd millioenen stemmen
gewonnen zijn voor de ‘liberale’ partij en voor het openstellen van Java. Ziedaar
een meerderheid die écrasant is... in alle beteekenissen.
Thans waakt de Indische Regering angstvallig over de hoedanighe-
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den der ambtenaren. En dán zou men de zoo hoffelijke, zoo nauwlettende, zoo
susceptible Hoofden blootstellen aan de onopgevoedheid der nieuwelingen, aan
wie men burgerregt in Indië zou toekennen. Maar geeft het burgerregt in Nederland
vrijen toegang tot schatkist, landsatelier of kruitkamer? Dit juist is burgerregt: van
de Regering te vorderen, dat het eigendom van allen behoorlijk beschermd worde
tegen onkundigen of kwaadwilligen.
(Slot volgt.)

[3 februari 1871
Brief van Tine aan Potgieter]
3 februari 1871
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Enkel velletje postpapier, waarvan anderhalve
bladzijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
eene annonce: zie het concept d.d. 18 december 1870.
Padua 3 Februarij 1871
Waarde Heer Potgieter
Hoe weinig had ik gedacht dat mijn vraag om hulp (voor eenige maanden) zoo
veel verdrietige omstandigheden na zich zou sleepen. Voor U koester ik een
dankbaar gevoel, daar U mij op kiesche wijze de behulpzame hand boodt; maar nu
hoor ik dat anderen mijn echtgenoot onregt doen en dat men gelden die hem
toekomen en voor hem zijn opgebragt aan mij wil zenden en dat mág nog kan ik
aannemen. Nu ben ik in de verdrietige noodzakelijkheid eene annonce in de Courant
te plaatsen die U niet bevreemden moet, de omstandigheden dwingen mij er toe.
Nog eens herhaal ik dat ik U dankbaar ben voor t'geen U voor mij deedt. U kies
gevoel zal mij begrijpen, en mij verder in uw vriendschappelijk gevoel aanbevelende
noem ik mij met achting en vriendschap
UEd: dw. Dienaresse
E.H. Douwes Dekker

[3 februari 1871
Vierde artikel in het Dagblad]
3 februari 1871
Laatste van de vier artikelen over Nog eens: Vrye Arbeid in het Dagblad van
Zuidholland en 'sGravenhage, nr. 29. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Nog eens: Vrije Arbeid in Nederlandsch Indië.
IV (Slot).
De winsten zullen bij invoering van vrijen arbeid anders verdeeld worden, zeggen
verder de vijanden van het cultuurstelsel. Gewis.
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Wat nu de Nederlandsche Staat geniet, zal dan - voor hoelang? - genoten worden
door particulieren. Mag de Nederlandsche Staat het eigendom van allen
wegschenken aan weinigen? Maar het is ook onjuist te beweren, dat al de voordeelen
in de schatkist vloeijen. Meenen bijv. de aandeelhouders in een administratie-kantoor
te Batavia, dat hunne winsten geheel onafhankelijk zijn van het gezagssysteem in
de binnenlanden? Integendeel, er werd nooit een post in zoodanig boek
ingeschreven, die gesloten had kunnen worden, indien er niet als het ware een net
van autoriteit over geheel Java ware geworpen. Want men houde in het oog, dat
als de Javanen ons verdrijven wilden, zij zelfs geen wapens zouden behoeven: zij
kunnen ons weg-dringen.
Waarom doen zij het niet?
Worden zij er in belet door het leger? Dit is zoo verbrokkeld, dat het bijeenzijn
van een bataillon een zeldzaamheid is. Bovendien, het bestaat grootendeels uit
*
inlanders die op niet zeer loffelijke wijze geprest zijn.
Er moet toch iets bestaan dat onze zwakte in Indië ondersteunt. Zal ieder
particulier, die meer en anders winnen wil dan thans, naarmate van zijn groeijend
fortuin bijdragen tot de algemeene veiligheid? Dat zal niemand beweren, vooral
dewijl ook bij den besten wil de mogelijkheid ontbreken zou. Men brengt geen
kunststuk voort - en ons bestaan in Indië is een kunststuk - zonder vastberaamd
plan, zonder stelselmatigen voortgang, zonder éénheid in doel, zonder in elkaêr
grijpende middelen.
En wie zal, bij een andere verdeeling der winst, bij regtstreeksche aanraking van
het Europeesch element met de inlandsche bevolking, regt spreken en het regt
handhaven? Het Gouvernement? Maar dat

*

Multatuli zeide op blz. 28 zijner brochure, dat het de Gouverneur-Generaal Duymaer van
Twist is geweest, die de door hem afgekeurde wijze van werving weder invoerde. Een
oud-officier van het Indisch leger noemde dit in de N. Rott. Ct. een onwaarheid en bragt het
besluit bij, waarbij juist door bovengenoemden G.G. die wijze van werving was afgeschaft.
M. antwoordde hierop evenwel in Het Noorden - de N.R.Ct. weigerde echt-liberaal de repliek
te plaatsen - dat tijdens zijn verblijf te Lebak het publieke besluit tot afschaffing van de
wervings-kunstgrepen, voor zoover deze betreft, weder is ingetrokken, mede door denzelfden
G.G., bij geheime aanschrijving aan de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur. Dit laatste
bleef tot hiertoe onbesproken.
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Gouvernement is factisch onttroond van het oogenblik dat men zich onbesuisd
indrong tusschen de raderen van het mechanisme. Zou men vorderen van een
uurwerk, dat het geregeld zal voortloopen, nadat men de werking der veer op het
geheel, het spel der raderen onderling belette door tusschen gestrooid zand en...
vuil? of juister nog, nadat men den geheelen zamenhang verbrak?
Doch gesteld dat het Gouvernementsgezag kon blijven bestaan na vernietiging
van 't stelsel waarop het berust, hoe zouden dan de ‘liberalen’, die de winsten anders
verdeeld wenschen, het hunne bijdragen in de lasten? Welk evenredig deel zou
ieder hunner betalen in de kosten van het leger, dat nu klein is, doch enorm zou
moeten zijn zoodra hun stelsel ingang vond? Wat zullen zij betalen aan de Marine,
die ook vertiendubbeld zou moeten worden? Wat aan het regts- en policiewezen?
Hoe duur zou de uit Nederland ingevoerde autoriteit tot handhaving der
staatkundige suprematie van Nederland over Indië niet zijn? Hoe kan men beweren
haar, hoe duur dan ook, te kunnen leveren?
Verder ontmoet men de bewering dat het cultuur-, d.i. het gezagsstelsel, nadeelig
zou werken op de intellectuele en morele ontwikkeling van den Javaan. Ten aanzien
van hen, die deze stelling verkondigen, is het een raadsel hoe er opregtheid kan
heerschen in hun streven om den Javaan over te leveren aan de horde van
onbevoegde beschavers, die aldra het gezegend Indië overstroomen zou. Die
opregtheid aannemende, zou men tevens moeten onderstellen, dat de particuliere
industrieel voornemens was, zijn vermogen te gaan offeren op het altaar der
beschaving. Neen, zegt hij, geenszins: ik bedoel verbetering, zelfs groote verbetering
mijner fortuin. En aan dien wensch verbindt hij het voornemen om van de Indische
beschaving te gaan genieten in het Willemspark, te Nizza, te Parijs... Men moet
zijne verbeelding geweld aandoen om zich een apostel voor te stellen, die niet
ongaarne zijne zending zou willen verbinden met de betrekking van
aspirant-millionair.
In de wereldgeschiedenis is zeer dikwijls handel het voertuig geweest van
beschaving, maar hier is sprake van voerlieden.
Gesteld echter, de beschaver zal met zijne sterk vermeerderde fortuin niet naar
het Willemspark, naar Nizza of Parijs gaan, maar in Indië zijn beschavingswerk
blijven voortzetten. Waarom is dit een utopie?
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Omdat de welmeenendheid in den industrielen beschaver niet kan bestaan bij allen
die in het geopende Indië fortuin zullen zoeken. Bij de invoering van een
beschavingssysteem, zou men dus moeten komen tot zeker monopolie, zekere
inquisitoriale uitsluiting van andersdenkenden. Twee of meer beschavers immers,
tegen elkander in beschavende, zouden alligt in zeer onbeschavende collisie
geraken. Verder is het thans de tijd niet om dit werk te ondernemen. Europa en
Nederland verkeeren in zorgwekkenden toestand. Derhalve schrijft het gezond
verstand voor, zich te bemoeijen met de dingen die nabij zijn en voor de deur staan,
niet zijne krachten te verspillen aan de hersenschimmige taak om ver van ons iets
onbereikbaars na te jagen, waardoor wij de middelen verliezen zouden, die wij zoo
hoog noodig hebben om wèl te verrigten wat ons de omstandigheden te doen geven
in onze nabijheid. Wie klagen moge over de fouten in ons bestuur van Indië, vrage
zich af of het nu de tijd is om herstel te zoeken in eene omkeering, welker gevolgen
allernoodlottigst zullen werken op de tegenwoordige omstandigheden in ons
Vaderland.
Op de vraag, die na al het voorafgaande zou kunnen gesteld worden: of er niets
en zoo ja wat er dan in het cultuurstelsel behoorde veranderd te worden, kan
geantwoord worden dat generaal van den Bosch zelf, als hij de werking zijner inrigting
iets langer had kunnen gadeslaan, hoogstwaarschijnlijk vele wijzigingen in de
onderdeelen zou hebben ingevoerd, altijd echter met behoud van het hoofdprincipe:
ondeelbaarheid van gezag. Maar de tijd is nog niet gekomen, dat men baat zou
vinden bij de zuivering van het stelsel van de fouten, die het in de onderdeelen
aankleven; men zou moeten beginnen met de zorg dat het voorgeschrevene werd
uitgevoerd.
De bepalingen, die den inlander beschermen, moeten gehandhaafd worden. Maar
dat willen wij ook doen, zegt de vrij-arbeider. Die betuiging kan opregt zijn; doch is
hij, die ze aflegt, zeker dat dit regtsgevoel allen zal bezielen, die hem vergezellen
op den aanstaanden Argonautentogt naar Insulinde? Kan hij instaan voor het legio
fortuinzoekers, die zijne mededingers zullen zijn naar 't gulden vlies? De braven
zullen een zeer geringe minderheid uitmaken. De minder braven zullen het overwigt
hebben. Wat en wie zal deze laatsten tot het goede dwingen? De wet? Wie zal haar
handhaven?
Niets heeft de verbetering zoozeer in de weg gestaan als de oppositie
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tegen het algemeene stelsel van bestuur. Door te kibbelen over de grondbeginselen,
waarop het gezag berustte, ontnam men aan het Bestuur in Indië de onmisbare
veerkracht. Er is geen verbetering denkbaar zoo lang men hardnekkig voortgaat,
de zaken verkeerd te noemen. Het eerste wat noodig is, is daarom dat men de term
‘vrijearbeid’ verandere in: presbaarheid van den Javaan door den eersten den besten
intrigant in conniventie met de Hoofden.
Alles komt daarop neêr, dat het beschikken over de werkkracht van den Javaan
den ‘liberaal’ gewenscht en billijk voorkomt, als men hém daartoe de vrijheid geeft,
maar... in de handen der Regering is hem die bevoegdheid een gruwel.
Ziethier in groote trekken Multatuli's jongste geschrift weêrgegeven. In wat wij er
van teruggaven, trachtten wij wel de meest pikante uitdrukkingen, de meest
karakteristieke zinsneden in te vlechten, maar met dat al gaven wij slechts het ruwe
canevas te zien van een fijn weefsel. Voor hem, wiens belangstelling wij er door
hebben mogen opwekken, zij dit uittreksel alzoo een aansporing om zich het genot
der lezing van dit, ook uit een letterkundig oogpunt, uitstekend product niet te
ontzeggen.
Of wij er geen aanmerkingen tegen hadden in te brengen? Voorzeker. Maar zij
betroffen slechts onderdeelen, die mogten achterstaan bij de hoofdstrekking, welke
ten doel had te betoogen: dat in Indië niets bestaanbaar is zonder gezag, dat geen
gezag daar bestaanbaar is zonder handhaving der beginselen van het
gouvernements-cultuurstelsel, en dat derhalve de vrij-arbeiders-theorie is een utopie
of een bedrog.
Is hiermede iets nieuws gezegd? Neen, voorwaar niet. Honderd en duizendmaal
is hetzelfde, ook door ons, reeds betoogd. Maar hier is het gedaan in een zoo
aansprekenden vorm, op een zoo populaire wijze, is het verband van het geheel
zoo tastbaar voorgesteld, dat dit geschrift meer dan eenig ander geschikt is om aan
den oningewijde met koloniale zaken even goed als den deskundige de overtuiging
te schenken dat wat zoo duidelijk en eenvoudig kon geschetst worden, niets anders
als de waarheid wezen kan.
Tot de sommatie, waarmede de schrijver zijn boekje besluit, bestaat dan ook alle
grond. Zich tot de ‘liberale’ partij rigtende, tot hen, die thans nog te goeder trouw
aan den vrijen arbeid geloof slaan, doet
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hij uitkomen dat de volgelingen van hunne chefs eischen mogen, dat zij hem
verslaan, of voor hem de vlag strijken.
Daarop heeft tevens het geheele Nederlandsche volk regt.
Zal aan deze sommatie gehoor worden gegeven?
Waarschijnlijk is het niet. Want reeds meer dan twee maanden zijn verloopen
sedert de laatste regel van het boekje werd terneêrgesteld en nog is er geen ernstig
woord ter wederlegging tegen in gebragt, nog is het door de organen der ‘liberale’
partij naauwelijks genoemd, veelmin besproken.
Het stelsel van dood-zwijgen is dan ook vrij wat gemakkelijker dan te wederleggen.
Maar aan dit stelsel hebben wij althans zooveel mogelijk afbreuk willen doen door
ten minste de hoofdstrekking van het betoog in ruimer kring bekend te maken. Na
de lezing moge dan het Nederlandsche volk beoordeelen of de vrij-arbeiders, die
na zulk een aanval zelfs geen poging doen ter verdediging, reeds dáárdoor alleen
niet erkennen, dat zij verslagen zijn.

[4 februari 1871
Ingezonden Stuk in De Toekomst]
4 februari 1871
Ingezonden Stuk n.a.v. Nog-eens Vrye Arbeid in De Toekomst. (Knipsel M.M.)
Voor de eerdere gedeelten zie 28 januari en 1 februari.
Deze artikelen van H.H. Huisman zijn soms letterlijk gelijk aan de brief van Multatuli
d.d. 8 januari.

Multatuli en de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ (leekegedachten)
(Slot)
Al ware alles waar wat ze zeggen, dan nog heeft de heilbegeerige leek aanspraak
op de behandeling van het vraagstuk - en niet op het oordeel van zoo'n obskurant
redakteurtje over Multatuli. Maar veel van wat ze zeggen, is niet waar.
't Is niet waar, dat er geen notitie is genomen van Multatuli's eerste stuk over
vrijen arbeid. 't Is veel gekocht en veel gelezen; dat getuigen de herhaalde
herdrukken. In mijne kast staat de derde druk! Maar de pers en de Kamerleden
zwegen er van. Dat is het zwijgen, waarover Multatuli klaagde!
't Praatje over den lichten sluier (van Havelaar) is onwaar. Er was in
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't geheel geen sluier. Multatuli is geen naamverbergend pseudoniem, maar,
integendeel, eene hoog gehouden banier. In de kopie van Havelaar staan de namen
van plaatsen - waarvoor van Lennep, tot groot verdriet van Multatuli, puntjes liet
drukken - VOLUIT.
‘Men vond Multatuli alles behalve een man om meê te dweepen.’ Ik vraag: wie is
die ‘men?’ De redakteur 7de klasse, van de N.R.Ct.? of ‘Publiek’, die zoo oneerlijk
zijne schuld niet betalen woû?
‘Multatuli drong zich op, altijd sprak hij over zichzelven’, enz. Precies! Had hij dan
over de N.R.Ct., of over Duymaer van Twist, moeten spreken? Hij sprak altijd over
zichzelven, omdat hijzelf verongelijkt was. Dat doet elke schuldeischer, die te
vergeefs aandringt op betaling.
‘Haat en ijdelheid spraken uit zijne schriften.’ Uit de N.R.Ct. spreekt liefde en
nederigheid; maar bewijst dat iets voor VRIJEN ARBEID? ‘Multatuli is niet nederig.’
Zeer juist! 't Zou hem, geloof ik, ook mal staan, vooral indien men hem vergeleek
bij... een van die nederige luidjes.
‘Multatuli vraagt recht, herstel, vergoeding voor zijn eigen persoon.’ Precies! Dat
is de Javanen-kwestie. Zoolang hij niet overwint, durft en mag niemand in Indië zijn
plicht doen. Juist hij, hij, hij! Daarin ligt juist de ware kwestie. 't Moet nog uitgemaakt
worden: of Multatuli, of Duymaer van Twist, gelijk heeft.
Dat is het kriterium van de zaak - en niet vrije arbeid, of kultuurstelsel!
‘Zijne’ Multatuli's ‘Ideeën munten niet uit’, enz. Wel neen, zij zijn... beneden kritiek.
Ook goed! En de N.R.Ct. is mooi. En die krant heeft verstand van Ideeën... doch
ook dit heldert niet op wat Multatuli miszeide, of misredeneerde, in zijn stuk over
VRIJEN ARBEID!
‘Multatuli's Ideeën munten niet uit door nieuwheid.’ Wel zeker niet; - luister:
‘'t Is de wijze van inkleeding... en het paradoxale... dat den lezer treft!’
‘Niet nieuw’ - en toch paradoxaal, dat is: aandruischende tegen de leer, afwijkende
van de gewone opvatting, in strijd met het algemeen aangenomene, met het oude
- en toch niet nieuw? Hoe klopt dit? Ik meende dat een nieuwe wijze van voorstellen
iets nieuws was. Meende de N.R.Ct. dat Multatuli zou komen vertellen dat 2 × 2 =
5 was? De waarheid is oud. En dit juist zegt Multatuli overal.
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Multatuli ‘is veranderd’ van opinie sedert de ‘Havelaar’! Een leugen! Havelaar heeft
met vrijen arbeid niets te maken. Bovendien, in de Minnebrieven, die zeer kort na
Havelaar verschenen, tast hij reeds de vrij-arbeid aan. Als hij dan veranderd ware,
zou die verandering al negen jaar oud zijn.
Er mankeert nog maar aan dat de boekbeoordeelaar zegt: dat Multatuli zich
verkocht heeft. Hij zegt het wel niet met ronde woorden, maar laat het gissen. 't Is
de Nederlandsche manier van verdacht maken! En ook dit bewijst alweêr dat dit
redakteurtje 7de klas, de zaak zelf niet aan durft.
Maar Multatuli heeft zich niet verkocht. Het behoud heeft zelfs - nog al verstandig!
- zich onthouden van een bod. Maar niet ieder onthield zich. De liberalen wilden
hem koopen om... vrijen arbeid te verdedigen (zie alweêr die Minnebrieven). Nadat
hij dit weigerde, behoefden de behouders hem waarachtig niet over te halen. Zij
hadden hem op dit punt voor niets, omdat het zijne overtuiging was. En al die praatjes
over ‘mooi-schrijverrij’ (dat is: dramatiesch) beduiden: ‘je praat aardig; maar wat je
zegt, is onwaar, onjuist, gek, beneden alle kritiek, enz. Je redeneert - ook in de
Ideeën - als een oude slof.’
Perfekt! Maar hoe komt het dan dat zijne ‘aardige’ vertellingjes zoo precies blijken
wáár geweest te zijn, dat nooit iemand het gewaagd heeft een letter van hem aan
te tasten? (Uitgezonderd die oud-officier, waarom ik eene vraag aan Multatuli gericht
heb, waarop ik het antwoord met verlangen te gemoet zie)
De Waarheid van den Havelaar is even goed erkend, alsof dat boek droog en dor
ware geweest als eene Nieuwe Rotterdamsche Courant. En zijne ‘redeneeringen’?
Wel, als die zoo zwak zijn, dan zal toch deze, of gene, zevende-klas-redakteur van
een krant ze wel aan kunnen? Nu, dáárop is Multatuli altijd nog wachtende!
Één ding staat vast: De Nieuwe Rotterdamsche Courant wederlegt het pleidooi
tegen vrij arbeid niet!
En uit al de bijweegjes die zij inslaat, heeft iedereen op te maken: dat zij daartoe
niet in staat is.
Dat kwasie ophemelen dier brochure: Nog eens, enz. is om den indruk te
verzwakken van de zaak.
Zij begrijpen dat een lezer (leek) zich na de lezing van dat stuk geneigd voelt, den
vrij-arbeid af te keuren. Dat mag niet, want dan
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zou Fransen van de Putte geen minister worden (schoon hijzelf ook den vrij-arbeid
niet durft invoeren, evenmin als de Waal. Zouden zij niet weten, dat zij liegen?)
Hij moet minister worden! Goed, maar dan moet de indruk, dien het zeer eenvoudig
betoog maakt, vernietigd worden en de lezer moet dus in den waan gebracht worden,
dat die indruk een gevolg is van Multatuli's... mooi-schrijven, iets dat juist in dit stuk
niet voorkomt. Van daar die onverdiende ophemeling en vooral die eerste twee
regels. Zie, hier volgen zij:
‘Weder heeft Nederland Multatuli eenige bladzijden te danken, zooals er slechts
weinigen geschreven worden.’
Ik stond verbaasd dat ik eene aankondiging van dat werkje zoo zag beginnen. Er
was geen grond om zoo'n kompliment te verwachten. 't Is dan ook pure...
valschheid!...
Uit een litterarisch oogpunt beschouwd, heb ik nooit iets van Multatuli gelezen,
dat zoo weinig aanspraak maken mag op ‘mooischrijverij’ en de indruk, dien dat
betoog - altans bij mij - te weeg bracht, schijnt, inderdaad, wel voort te vloeien uit
de zaak die Multatuli behandelt, maar niet uit de inkleeding, waartoe hij zich blijkbaar
niet veel moeite heeft gegeven. Dat stuk heeft dan ook veel van een eenvoudigen,
vertrouwelijken brief, die niet voor den druk bestemd was. En dat moet nu ‘mooi’
geschreven heeten, om de zaak - en zijne andere werken - naar beneden te halen!
Dat de N.R.Ct. in die mooi-vinding liegt, blijkt uit eene later voorkomende
opmerking: ‘dat hij - de mooi-schrijver! - zijne kleuren aan het Dagblad en zijn palet
aan den heer van Herwerden ontleent.’ Dat zal toch geen ‘mooi-schrijven’ mogen
heeten? En wat beduiden dan de twee eerste regels?
Ja, na dezen aanval in de N.R.Ct. moet elk onpartijdig lezer overtuigd zijn: dat
Multatuli in zijne opvatting der Javanen-kwestie gelijk heeft! En dan willen die stommerikken had ik haast geschreven - nog, dat Multatuli nederig wezen zou! Dat
is eene eigenschap die hen past! Multatuli bedankt er voor.
En dat hij recht vordert voor zichzelven? Wel zeker! Voor wien anders? Voor Jan
Klaassen?
Nog iets: Aan 't slot van die zoogenaamde boekbeoordeeling wordt de volgende
verzuchting geslaakt: ‘Och! dat hij afzag van de polemiek, waardoor hij zijn talent
geweld aandoet en bederft; dat hij
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de politiek liet varen en zijne hartstochten meester werd, dan groeide misschien uit
hem Neêrland's grootste dramatist!’
Is dat niet aardig, niet karakteristiek? Een betrapte dief zou even goed - en met
evenveel recht tot den rechter, die hem veroordelen moet, kunnen zeggen: ‘Laat
me met rust en leg je op het schilderen toe, misschien wordt ge dan de grootste
schilder van Nederland!’ Maar de rechter, denk ik, zou zich aan dat zeggen niet
storen en heel eenvoudig den dief toevoegen: ‘Hier zijn de bewijzen van je misdaad,
toon - indien gij eerlijk man zijt - dat die bewijzen niet deugen.’ En zoo zeg ik tot de
N.R.Ct. wederleg den inhoud van de brochure! Hebt ge dat gedaan, dan moogt gij
den schrijver een goeden raad geven. Eer niet!
Men ziet, die geheele zoogenaamde recensie is niets dan zand in de oogen gooien
- duitenplaterij - en moet dienen om de aandacht van de kwestie af te leiden.
En ook om de liberale kliek van de Kappelmans, de Droogstoppels, de Haalmeijers,
kortom al de liberale tinnegieters, tegen Multatuli op te hitsen, zoodat hem de lust
wel vergaan zal tegen den zin dier heeren, dat is tegen vrijen arbeid, te schrijven.
Of de toeleg lukken zal? Neen! Duizendmaal neen!
SENTOT.

[4 februari 1871
Advertentie van de Multatuli-Commissie]
4 februari 1871
Advertentie van de Multatuli-Commissie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
nr. 35. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

De commissie,
die naar aanleiding der oproeping van den Heer VAN GENNEP zich heeft samengesteld,
om een fonds ten voordeele van MULTATULI bijeen te brengen, geeft bij deze aan
hare Landgenooten kennis, dat zij haar mandaat nederlegt. De gelden door haar in
dank ontvangen, zullen door de Commissie overeenkomstig het doel, omschreven
in de oproeping van 3 October 1870, besteed worden.
De Commissie voornoemd,
H. KERN.
H.P.G. QUACK.
T.J. STIELTJES.
A.C. WERTHEIM.
Amsterdam,
Februari 1871
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[9 februari 1871
Brief van Potgieter aan Van Vloten]
9 februari 1871
Brief van E.J. Potgieter aan J. van Vloten. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (Athenaeumbibliotheek Deventer; fotokopie M.M.)
De laatste alinea's, die geen betrekking meer hebben op Multatuli of Tine, zijn
niet opgenomen.
Het uiterst moeilijke handschrift maakte het soms nodig uit het zinsverband af te
leiden welk woord er kan zijn bedoeld.
il ne faut pas mettre enz.: men moet z'n vinger niet steken tussen boom en schors,
zich niet bemoeien met zaken van man en vrouw (fr.) a fur et mesure: au fur et à
mesure, al naarmate (fr.)
r
Amst. 9 Feb. 1871
Amicissime!
Ook ons heeft het leed gedaan, Maandagavond het genoegen van Uw bezoek
te hebben gemist. Wel zeker zou dan Mev. D.D. ter sprake zijn gekomen. Ik had
mij innig voorgenomen bij de eerste gelegenheid de beste in te halen wat ik ten
gevolge van te druk praten vreesde al een paar malen te hebben verzuimd.
Immers deelde ik U bij ons jongste zamen zijn niet mede, meen ik, dat eenige
s
uitdrukkingen in Mev. D laatsten brief eenen onaangenamen indruk bij mij
achterlieten? Ik durf me nauwelijks vleijen dit te hebben gedaan daar ik er mij zelf
r
de portee weer van ontgaf. Ziehier wat ze mij 23 Dec jl. uit Padua schreef:
‘Dekker heeft mij geschreven dat men hem zoo veel onregt aandoet, nu, dat moet
ik beamen, maar Dekker kan zich niet verplaatsen in de wezenlijke wereld. Ik heb
hem gevraagd mij stil te laten begaan, en te blijven zorgen dat ik mij een positie
verschaf, ik geloof 't mijn pligt is hoe hard het mij valt U te verzoeken mij steeds de
behulpzame hand te willen bieden, zoo als U bewezen hebt te willen doen.’
Vanhier begint het vreemde.
‘Was ik alleen ik nam geene andere hulp aan dan die mij in staat stelde met hem
zamen te zijn maar de kinderen wil ik geen gebrek zien lijden. Dekker zal zeer
ontevreden op mij zijn, maar ik moet dat dragen. Ik wil mijzelven eene positie
verschaffen, en wat ook gebeure moge, ik wijk daarvan niet af. Ontzeg mij Uwe hulp
niet.’
Daarvan was immers geen sprake geweest.
‘Mijn hart breekt me als ik aan zijn lot denk, wat heeft hij alles opgeofferd en men
heeft hem geen regt gedaan. Geen wonder dat hij bitter is.’
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Zij heeft eenige lessen, zij hoopt in de nabije maand op een school werkzaam te
zijn.
‘Waarde Heer P. denk niet dat ik Dekker afval, hij heeft ons zeer lief, en 't smart
mij niet te handelen zooals hij wenscht. 't Was mijn wil, dat ik weg ging, niet de zijne.
Ik dacht dat het goed was, zooals ik deed en ik ben er nog van overtuigd.’
Dit geheimzinnig episteltje van het laatste van December ging vergezeld van eene
y

quitantie voor uitbetaalde fr. 100. - Ik zoude in het einde van Jan den Heer fischer
schrijvende ZEd hebben verzocht dit andermaal te laten doen - doch wilde U eerst
eens spreken over een brief door mij in die dagen ontvangen. Niets meer of minder
dan een schrijven van Mult. Douwes Dekker zelf, volgens het postmerk uit Wiesbaden
volgens 't briefje uit Amst. 21 Jan., beleefd ja maar beslissend tevens.
t

Hij neemt daarin de vrijheid mij te verzoeken de in de Arnh. Cour enz. omschreven
relatie met zijn Echtgenoote en kinderen wel te willen afbreken.
‘Ik ben de natuurlijke verzorger’ schrijft hij ‘van mijn gezin, en schoot in mijne
verpligtingen als zoodanig nooit tekort dan waar het mij door Nederlandsche
machinatien onmogelijk werd gemaakt. Geheel buiten Uwe schuld, en natuurlijk
zelfs buiten Uw weten, deed ik sedert langen tijd de ervaring op, dat de nadeelen
die Uwe welwillende bemoeienis mij, en dus ook den mijnen, veroorzaakte, het nut
daarvan verre te boven gaan.’
‘Eerst dezer dagen’, 21 Jan. had hij zijne Echtgenoote daarover ingelicht, was
dus Mevr. Brief reeds onder den indruk van dat besluit geschreven? Ik zelf, ging hij
voort, zou zijn besluit billijken ware ik over alles ingelicht.’
Gedachtig aan de les qu'il ne faut pas mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce
beantwoordde ik zoo min het schrijven van Mijnheer als dat van Mevrouw. Geen
avontuur me dunkt, al zijn jaren, geen avontuur van Padua. Thans heeft D.D. al het
ziekelijk-eigenlievende, aanstonds al het verdenkende: een correspondentie tusschen
hem en mij zou slechts in wederzijdsche miskenning eindigen. En wat Mevr betreft,
de uitbetalingen geschiedden nooit geregeld op een bepaalden dag, geschiedden
alleen wanneer ik toch naar Genua schreef. Mogt bij HEd. de nood dringend zijn,
dan zoude zij wel aankloppen. Ik wilde over een en ander eerst Uw gedachten eens
vernemen.
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Intusschen legde ik mijn oor bij de Multatuli-Commissie te luisteren. Vriend Quack
had er deze voor behoed, het provenu van den Max Havelaar, door de erven v
Lennep afgestaan, in ontvangst te nemen. Après tout, was dat dan toch ook D.D.s
eigendom. Of hij in het bezit dier som evenals vroeger op zekere kleine erfenis M.S.
dadelijk weer een plan voor zamenwoning heeft gebouwd en in dien zin naar Padua
geschreven? onwaarschijnlijk is het niet.
Spoedig daarna vernam ik van den Heer Wertheim dat het tusschen D. en de
Comm. slechts verscheidenheid en geen overeenstemming gaf. De Commissie had
zich gevleid zoo veel geld bijeen te krijgen dat zij Dekker uitgevers voor zijn
geschriften kon bezorgen - hij klaagde door de kleinen waarmeê hij zich moet
vergenoegen te worden beetgenomen en dat de grooten niets van hem wilden weten
- en wat het honorarium van deze te wenschen overlaat aan te kunnen vullen tot
f50 pr blad enz.
Maar eer zij hierin slaagde was Wertheim die met DD zou corresponderen de
onbeschoftheden van dezen al moede. De bankier had de ijdelheid van den auteur
gekrenkt en ontving mismoedig wat hij beleediging achtte terug.
De Commissie besloot haar mandaat neêr te leggen in eene vergadering door
Dr Kern niet bijgewoond. Van daar de zonderlinge advertentie van dezen. Eindelijk
voltallig begreep men het te moeten opgeven en sloeg den Heer Plettenberg te Delft
voor (hij moet in Indie zijn geweest) het geld in ontvangst te nemen en a fur et
mesure des bestaans aan Multatuli en de zijnen te besteden.
Deze aarzelde zich daarmeê te belasten, of hij het nog doet weet ik niet. Wel weet
ik dat Wertheim mij die taak wilde opdragen, maar ik verklaarde zoo aan ZEd als
vriend Q dat ik daartoe geen lust gevoelde. Het geld is door hen samen voor D D
bijeengegaard, hij is hoofd des gezins en wie hem die regten wil bestrijden ik niet,
Ik zou er zoo over hebben gedacht ook als ik geen brief van hem had ontvangen,
nu heb ik er dubbel reden toe.
Wilt Gij, de zaak anders inziende, plannen die ook belang hebben voor Vrouw en
kinderen (...) voor Uzelven medetedoen, ik zal Uwen moed bewonderen. Maar waar
ik meer prijs op stel is van U te vernemen of Gij gelooft dat ik, eerstdaags naar
Genua schrijvende, weder f100 moet doen uitbetalen.
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[10 februari 1871
Advertentie van Huisman in Handelsblad]
10 februari 1871
Advertentie van H.H. Huisman betreffende de Multatuli-Commissie in het Algemeen
Handelsblad, nr. 12270. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

De Multatuli-Commissie
Na vroeger gedraai en onzekerheid, bericht de N.R.Ct. van 1 dezer, dat genoemde
Commissie thans werkelijk hare taak heeft nedergelegd. Met verbazing heb ik dat
bericht - waarachter de Commissie, en vooral achter die geheimzinnige ‘men’ van
de R.C. zich verschuilt - gelezen, omdat het bericht zóó gesteld is, dat het den indruk
geeft, alsof dit besluit uit de Commissie zelve is voortgekomen.
De waarheid is, dat MULTATULI zich genoodzaakt had gezien, haar - gelijk hij zich
in een brief aan mij van 6 Jan. jl. uitdrukt - de deur te wijzen, hetgeen niemand zal
bevreemden, die het plompe stuk van Prof. Kern, in de Zaanlandsche Courant,
gelezen heeft. Er bestonden evenwel nog andere oorzaken die hem noopten zich
van de welwillendheid dier Commissie te verlossen.
H.H. HUISMAN.

[11 februari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
11 februari 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal blz. 124. (M.M.)
Handschrift van Mimi, maar de vier notities d.d. 12 febr. van Multatuli zelf.
11 febr. Huisman
11 febr. Jonge
11 febr. Postkantoor 's Hage
12 febr. Plet
12 febr. Jongen vertrek naar Delft
12 febr. Huisman
12 febr. v. Helden
16 febr. Plet Jongen Huisman v Helden niet vertr.

[11 februari 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
11 februari 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De laatste regel staat op blz. 8 rechts in de marge.
Deze brief wekt de indruk, dat Multatuli nog niet bekend was met de op 4 februari
geplaatste advertentie. De brief van Huisman d.d. 5 februari is niet bewaard gebleven.
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Wiesbaden 11 februari 1871
Beste Huisman, Ik heb uwen brief van 5 febr. niet terstond beantwoord, omdat
de inhoud my zeer aangreep. Ik was bevreesd U, die welwillend zyt, en meende
goed gehandeld te hebben, boozer te schryven dan ik verantwoorden kan.
Bovendien, uwe omstandigheden zyn al moeielyk genoeg.
Maar - de waarheid moet ik zeggen. Ge hebt my een zwaren slag toegebragt, en
de laatste hoop op herstel myner zaken afgesneden.
En die zaak, én die met de v. Lenneps eischte nauw overleg, en stipte handelwyze.
Ik schreef er u slechts ten-deele iets van. Alles medetedeelen zou my teveel tyd
gekost hebben, daar het zeer ingewikkeld was. Ik zie er zelfs tegen op, het in eene
brochure te doen, daar 't my te veel afmat. Doch misschien zal 't moeten.
Doch ik rekende er een beetje op dat gy lezen zoudt wat ik u schreef. Ik overyl
my nooit, en weeg elken maatregel. Maar dan is 't wel jammer dat al myn gewurm
zoo verydeld wordt!
De Commissie zelve had my mededeeling gedaan van de door haar te plaatsen
Annonce, waarop ik geene andere aanmerking had dan dat zy my bedankte, zonder
melding te maken van myn verzoek ‘hare bemoeienis te staken.’
Ik begreep dat ze die annonce aan my zond om te zien of ik er aanmerkingen op
had?
(Zy weten niet wát en hoeveel ik weet van hun geknoei, en welke wapens ik tegen
hen heb. Daar wilden zy achter komen.)
Ik antwoordde dus niet. En zorgde langs een anderen weg, dat ze de advertentie
niet plaatsten, uit vrees dat ik er tegen op komen zou, zonder dat ik my echter uitliet
hoe.
Maar, voor 't geval dat ze die annonce tóch plaatsten, gaf ik u dat antwoord in de
pen, om myne publieke beantwoording voortebereiden, en voorloopig te doen blyken
dat ik de Commissie bedankt had. Het stukje in den Rotterdammer was door Quack
ingeschoven, om my optewekken tot eenige repliek, die ik juist niet geven wou, voor
r

zy waren uitgekomen. Daarop had ik sedert 27 of 28 Dec alles aangelegd. En uw
stuk dat oogenblikkelyk aan Wertheim is gezonden, vóór 't gedrukt werd, heeft nu
ie
alles bedorven! Gy hebt de Comm veel pleizier gedaan.
Quack heeft precies zyn doel bereikt. Ik ben zeer zeer verdrietig. Uwe wyze van
doen - de vervloekte gewoonte van slecht lezen! - kost my duizenden, en Uzelf ook
zeer veel!
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Ik moet ronduit bekennen dat ik mismoedig ben. Het doet my leed U een verdrietigen
brief te moeten schryven, maar 't is wel hard, al myn getob (sedert Augustus!) zoo
gedwarsboomd te zien.
t Geld van v. Lennep voor den ½ Havelaar, is nu ook naar de maan! Door invloed
van de Commissie presenteeren de Erven my nu... f25 in 't halfjaar!Het eenige wat ik U nu nog verzoek, is geen woord over dit alles te spreken of te
schryven. Ik kan niet genoeg rekenen op uw inzigt, om iets aan U overtelaten. 't Is
de gewone fout: niet te bedenken dat er zaken zyn die men niet weet.
Ik kende myne zaken wel! Ik bepeinsde wat er geschieden moest. Maar by zóó'n
uitvoering houdt alles op!Ik heb wat tyd noodig om my te herstellen van dit afbreken myner hoop. Myn
toestand is ondragelyk. En 't zotte is, dat ik nu beschouwd word als beweldadigd!
i

Ik heb van die Mult Commissie geen enkele cent ontvangen, niets! Zy heeft
integendeel veroorzaakt dat ik 't geld van den Havelaar niet kreeg, waarop ik sedert
jaren wachtte!
En tevens heeft ze middelyk veroorzaakt dat ik geen behoorlyken uitgever heb!
En al de verloren tyd!
Ik weet niet hoe ik de zaak moet aanpakken. Ik gis dat zy, om het geïnde geld te
verantwoorden, een uitweg zullen zoeken door eene kleinigheid aan myn vrouw te
zenden. Dat moet ik voorkomen, maar ik weet nog niet hoe. Myne kinderen lyden
gebrek.Myn toestand is ondragelyk.Dat gy een boek bestelt (over theologische voddery, nog wel!) lykt wel op 'n
bespotting. Ik bezit myn eigen werken niet, en verzeker u, dat ik nog lang zal moeten
wurmen en tobben, voor ik er aan denken kan boeken te koopen! Uit armoed heb
ik van Vrye-Arbeid slechts drie present-exemplaren kunnen bedingen.Toch hoop ik, om U niet te laten optornen voor kosten die ge om mynentwille
gemaakt hebt, U over 4, 5 dagen het bedrag daarvan te kunnen toezenden. Wees
dus zoo goed my dat optegeven.Aan wien en hoe hebt gy toch geschreven naar Delft? Hoe kwam U dát in 't hoofd?
Gy wist immers niets van de verhoudingen? Gy klaagt over f5 te min (zonder nog
zelfs te weten hoe zuur my dat geld gemaakt is!) en ik heb niet de helft ontvangen
van wat ik wachtte. Ikzelf ben wel erger teleurgesteld dan gy met die f5! En ik moest
er
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genoegen mee nemen, omdat de heele zaak een welwillend voorschot wezen zou
op werk dat nog niet af is!
Door Uw reclameren van die f5., ben ik nu ook met die menschen in de war. Ik
merk dit duidelyk, schoon ik nog niet weet aan wien gy geschreven hebt? Gy wist
immers niet, wie my dat geld voorschoot? Was't niet voldoende geweest, my te
schryven dat ge slechts f20 ontv. hadt?Enfin! Ik ben óp van verdriet. Al wat gy er van weet, zyn slechts de byzaken. Maar
't tegenloopen dier byzaken maakt de hoofdzaak moeielyker. Ik moet denken, werken,
en kan door ergernis over dat alles niets doen. Bovendien, ik leef by den dag.
Dit laatste maakt ook 't aantasten der Mult. Comm. zoo moeielyk. Ik moet velen
voor schelmen uitmaken. En ik ben niet zeker dat ik na hunne repliek, in-staat zal
zyn te dupliceren. Misschien heb ik tegen dien tyd geen dak! Een niet-flink
doorgezette aanval is een nederlaag. Dát besef houdt my nu terug.
Adieu, vergeef me dat ik bitter ben. 't Kán niet anders.
tav Douwes Dekker
Dank voor Uwe stukken in de Toekomst. Die zyn flink en waar. Jammer dat ze in
dát blad staan, want - onder ons - die krant is miserabel.
Ik heb op uwe stukken slechts de aanmerking dat de kop te groot is. Begrypt ge
dit? Maar waar ge op stuk van zaken komt, is alles zeer juist en logisch.
Ik raad u zeer aan by 't schryven van stukken voor 't publiek U niet toeteleggen
op mooi- of geestig-schryven! Vermyd dat. Breng er niet zooveel kleur in.Zoo als uwe advertentie in de Toekomst nu is, maakt ge dat Quack precies gelyk
krygt. Hy had laten schryven: ‘de wyze waarop Mult. zyn misnoegen had te kennen
gegeven’. Gy zegt ‘de deur wyzen’. Dát was een antw. op hunne annonce, áls die
geplaatst was. Nu hebt gy juist de annonce die ik bezig was te voorkomen,
veroorzaakt want het Handelsblad heeft Uw stuk aan de Commissie laten zien! En
daarop is de annonce eerst geplaatst, die al dagen lang gereed lag. Ze durfden niet
maar na Uw zot stuk konden zy 't doen.
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[12 februari 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
12 februari 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift in het Memoriaal,
blz. 13. (M.M.)
Wiesbaden 12 febr. 1871
van Helden. Over 2, 3 dagen ga ik naar Holland en wel naar Delft. Indien ge dus
r

nog van plan zyt de uitgave der Ideën voorttezetten, schryf my dan daar. Het postk.
zal myn adres weten, doch zet er op: Multatuli. - Ik constateer dat ik alweder op myn
brief van 1 Januari geen antwoord ontvangen heb.

[12 februari 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
12 februari 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en alleen op blz. 1 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Wiesbaden 12 febr 1871
Waarde Huisman, Ik zal over 2, 3 dagen naar Holland gaan, en wel naar Delft.
Schryf my dus daar. 't Postkantoor zal myn adres weten. Maar zet er op: Multatuli.
Adieu t.a.v.
Douwes Dekker

[13 februari 1871
Artikel in de Java-Bode]
13 februari 1871
Artikel in de Java-Bode, nr. 37. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Rammelslag: Idee 608; zie V.W. IV, blz. 356-361.

De derde partij.
Aan het slot van Multatuli's vroegere brochure over Vrijen Arbeid, tot wier herlezing
de nu onlangs verschenen latere dezer dagen onwillekeurig uitlokte komt eene
welsprekende uitboezeming voor, gerigt tot hen en tot haar, van wie de schrijver
destijds (Januarij 1861) de vorming eener nieuwe partij in Nederland verwachtte,
welke hij de derde noemde; eene soort van kruisvaartprediking zonder kruis, een
geestelijke wapenkreet, bij uitnemendheid geschikt om indruk te maken op jonge
en ontvankelijke gemoederen. ‘Op’, werd daarin gezegd:
‘Op... op... gij weinigen, die nog niet zijt verleugend.
Op, jongelieden, die nog uw hart voelt kloppen voor het goede. Op... op... gij die
nog niet hebt verleerd te gloeijen van verontwaardiging bij 't aanzien van het booze.
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Op, vrouwen die moeders zijt van een volgend geslacht, dat schaamte zal voelen
over 't vorige.
Op, meisjes, die bestemd zijt om moeders te worden...
Gij jongelingen, gij vrouwen, gij meisjes,... gij zijt MENSCHEN.
Men zegt u, dat ge 't niet zijt. Men behandelt u alsof ge 't niet zijt. Men dwingt u
het niet te zijn...
Maar ik zeg u: GIJ ZIJT MENSCHEN; OP U RUST MENSCHEN PLIGT.
Die pligt schrijft voor: STREVEN NAAR WAARHEID.
En overal heerscht LEUGEN.
Op dan,... ten strijde tegen de leugen. Op ten strijde. Op ter overwinning. Op, tot
het bijeenroepen, tot het ordenen, tot het wapenen van de DERDE PARTIJ.
Toen die proklamatie in Nederland het licht zag, voorspelde menigeen, dat er weinig
van teregt zou komen en Multatuli's welgemeende poging, eenmaal met Lamartine
te kunnen zeggen: j'ai pour moi les femmes et les jeunes gens, noodwendig
schipbreuk moest lijden. Echter zou niemand gedacht hebben, dat binnen een
tijdsverloop van hoogstens acht of negen jaren de illusien van den schrijver een zoo
groote omkeering zouden ondergaan als uit den nieuwen bundel zijner Ideën thans
het geval blijkt te zijn. Welligt zullen sommige lezers onderstaand fragment te
uitvoerig noemen om in een dagblad te worden aangehaald; en wij zullen daarover
niet redetwisten. Alleen durven wij beweren, dat zelden in twee of drie bladzijden
eene sprekender karakterschets geleverd is van eene geheele laag, om zoo te
zeggen, der Nederlandsche zamenleving. Wat is er geworden van die schare, welke
Multatuli in 1862 te wapen riep? Uit welke elementen is zij zamengesteld? Welke
ondervindingen heeft hij omtrent haar opgedaan? Hoe heeft zij aan zijn ideaal
beantwoord? Hij zelf beschrijft het op onnavolgbare wijze, als hij op bladz. 52 zijner
nieuwe Ideën verhaalt, hoe hij in den winter van 1868 of 1869, des avonds in eene
Nederlandsche provinciestad als spreker zullende optreden, in den voormiddag aan
het stationsgebouw opgewacht en door drie of vier leden der derde partij, met den
heer Rammelslag aan het hoofd, het stadje binnengeleid werd. Wat hier volgt is een
paskwil, ja; doch zoo er nog iemand gevonden wordt, die voortgaat verwachtingen
te bouwen op het niet, ‘verleugend’ gedeelte der Nederlandsche
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natie, zal die charge hem op duurzamer wijze van zijnen waan genezen, dan de
heiligste ernst vermogt zou hebben:
- Wien heb ik 't genoegen te spreken?
- Myn naam is... Rammelslag... om u te dienen. Ik heb alles van u gelezen... mooi,
hoor! mag ik 't pleizier hebben, u m'neer Huilders voortestellen... ook 'n geestverwant
van u... sakkerloot, wat is die vertelling van Sa... Sa... Sa - hoe heet-i ook weer?
Och, help me eens... dien javaanschen jongen, meen ik - 't is mooi, hoor! Dát 's
m'nheer van Stryen... ook al 'n aanhanger van je...denk je dat-i wat gelooft? Geen
bliksem! Ge zyt hier onder vrienden, dat verzeker ik u... Kom, nu gauw naar m'n
huis. M'n vrouw wacht met de thee... Lasman, kom meê? Hier... dezen weg op.
Apropos, wat zeg je van de onderwyswet? Huilders, waar blyf je? Ja, de
onderwyswet, hoe vindt je 'm. Dat gebouw daar, is 't Raadhuis... je moet onzen
burgemeester 'ns zien, een kerel van 't jaar nul. En den gemeenteraad... allemaal
prullen van 't eerste water. 't Is hier een beroerde boêl. Nou 't zal vol wezen van
avond. Eergister waren er al dertien plaatsen genomen. De dominé komt ook... hy
is modern, weetje... een heel fidele kerel. Wat zeg je van ons plaveisel? Beroerd,
he? Nu deze straat in, straks den hoek om, dan nog één straat, en dan zyn we 'r
gauw. Je moet het voor lief nemen, zoo als je 't vindt. We hebben een logeetje...
anders kreeg je 'n mooier kamer. M'n vrouw is een beetje onwel dezer dagen... ze
heeft teveel gedanst in de Harmonie, maar anders... wie groette ons daar? 't Is
Apeling... hy is ontvanger... nou, die komt van avond ook... 'n royale kerel. Hy is van
z'n vrouw gescheiden... maçon ook, weetje, 'n éérste, hoor! En liberaal... dat verzeker
ik je! als de broeder-redenaar eens wegging, zou hij 't worden... die kan praten! Zeg,
kan je er van avond niet wat laten invloeien over de riolen? Ik heb 'n proces met de
stad, en ze willen dat ik 't betaal... 't moet opgebroken, weetje... en ik zeg dat de
stad 't moet repareren... ik zal je de papieren laten zien... je houd van oudheden,
dat weet ik,... thuis heb ik 'n schilderytje dat meer dan honderd jaar oud is... ze
zeggen dat het waarde heeft... och ik laat het maar hangen. Zieje die jufvrouw met
krullen daar, die door 't gordyntje gluurt? Dat 's juffrouw Poezelaar, de nicht van
onzen officier van justitie... ze doet het huishouden bij hem... omdat-i niet getrouwd
is. De vorige was 'n ander klantje... die had wel drie vrouwen te-gelyk. Gut, 't is hier
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zoo'n rare boêl. Weetje wat de burgemeester me laatst durfde zeggen? Hy zei - niet
waar, Huilders? - hy zei: ‘ik ben burgemeester, en ik móet weten wat ik te doen of
te laten heb.’ Verbeelje, zoo'n vent! wat zeg je daarvan? Maar ik heb hem getroefd,
dat verzeker ik je! Ook groet ik hem niet meer. Waar kyk je naar? Dat? Dat's de
concertzaal... willen we even binnengaan? Er is societeit ook... hebt ge lust in een
bittertjen... of 'n glas punch? Niet? Ook goed. Ja, wat ik zeggen wou, hoe staat het
nu eigenlyk met de zaak die ge hadt met Hellemans? Is die uit? Ah zoo... nu dat
heb ik altyd gezegd. Frank - die is notaris hier, 'n goeie vent, maar wat suf, weetje
- nu, Frank zei dat die Hellemans naar Amerika was, maar ik zei altyd dat-i in
Schoonhoven woonde, niet waar, van Stryen? Ja, dat Amerika slikt wat volk. Ik denk
er over, ook daarheen te gaan, maar m'n vrouw heeft ertegen, omdat onze kleine
jongen zoo souffreert aan de klieren, weetje? Anders graag! Ik zeg maar: leve de
vryheid, en in zoo'n republiek... dat 's andere thee dan die boêl hier. Maar die
THORBECKE is 'n éminent man, dat's maar zeker... zeg, weetje wat ze in een
engelsche krant van hem gezegd hebben? Hy was te groot voor zoo'n klein volk,
zeiden ze. Mooi hè? 't Is 'n eminènn... te kerel... kyk! En FRANSSEN VAN DE PUTTE,
die lykt je, he? Liberaal! En FOCK! Hoor eens, ze mogen zeggen wat ze willen, we
zyn fameus vooruitgegaan. Onze dominé speelt familjair z'n kaartje... als er geen
ouderlingen by zyn. En z'n preeken... moraal, pure moraal! Denkje dat-i aan
wonderen gelooft? Zoo min als ik... kyk, daar gaat-i juist. Zou je wel zeggen, dat-i
dominé- was? Hy komt zeker van avond, niet waar, Lasman? Onlangs heeft-i op 't
Nut gesproken... over insecten... hy had 'r 'n heele boêl by zich... tusschen glaasjes,
weetje. Nu, en daar sprak-i over... van belang, hoor! want-i doet veel aan... hoe
noem je 't ook?... ja, entomologie. Dat is z'n fort. Hy stond eerst te Kromhuizen,
maar nu is hy hier... hooger tractement, weetje... veel kinderen - rakkers van jongens
- maar anders 'n goeie vent. Ze zeggen dat-i solliciteert om 'n hoogere burgerschool...
ik mag lyen dat-i 't krygt. Hei... hei... Krippelhof! - dat 's m'n neef, die daar uit 't
venster kykt weetje, maar 'n vrome van de bovenste plank - Krippelhof... pst... pst!
Kom 'ns beneden, hier is iemand die je spreken wil - chut, hy moet eens met je aan
den gang - kom beneden! Zoo man, ben je daar... daar is MULTATULI... die komt je
bekeeren. Hou je nou 'reis goed. Kom je van avend? Ik betaal je plaats... Niet? Ook
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goed. Anders... we houden oefening, maar... zonder psalmen... hi, hi, hi! Nu, dag
neef, adieu! Dat heeft-i beet. Hy is boos, weetje, omdat ik zei dat je 'm bekeeren
wou. Hy kan je niet luchten of zien, en zou liever sterven dan iets van je te lezen...
allemaal leugens, zegt-i. Nou, dat moet hy weten. Hy en Lummelaar... die daar
woont op den hoek, in den sigaarwinkel - ook 'n vrome... hy is 'n neef van onzen
baker, maar dat wil-i niet weten - zyn woedend op je. Ja man, je hebt hier vyanden
ook... ze zeggen allemaal - niet waar Huilders? - dat je zoo'n gemeene kerel bent.
Maar wy zyn je vrinden... niet waar, Stryen? Dat zal je zien, van avend. Ik alleen
heb voor drie plaatsen geteekend. Maar m'n vrouw komt niet... om die klieren,
weet-je, van den kleinen jongen. Och, wat heeft ze 'r ook aan!... Nou, dat 's mooi,
daar heb ik vergeten te zeggen dat ze die stoelen anders moeten zetten, in de zaal...
Lasman, loop jy 'r even heen, wilje? Er moeten gangetjes open blijven voor de
bediening... O, je weet niet wat 'n gemaal het is, zoo'n leesbeurt te arrangeren... en
'n standje met den Kastelein toe... verbeelje, die wil kurkegeld hebben... ik zal hem
zien komen! Neen, man, pas si bête! Maar apropos, dat had ik je al lang willen
vragen... als je dan God wegcyfert... wie heeft dan alles gemaakt? want zieje, ik
vraag maar: waar is alles vandaan gekomen? Er moet toch 'n begin geweest zijn?
Genesis? Nu ja... dat's gekheid, dat weten we... en zieje, in je ‘gebed van den
onwetende’ - mooi, hoor! - daar zegje zelf: ‘O God, er is geen God’... waarom zegje
dan: o God? Maar mooi is 't... dat moet ik zeggen. Jammer dat 't niet rymt... anders
was 't precies 'n vers. Dus wil ik maar zeggen, weetje... nog een paar straten, dan
zyn we'r... onze logée zal wel voor 't raam zitten - zy moet theeschenken, weetje,
want m'n vrouw is bezig met den kleinen jongen - je moet maar kyken naar 'n huis
met gele jalousiën, niet waar, van Stryen? 't Zal me benieuwen wat je van m'n zoontje
zegt... dát is er eentje! Verbeelje wat-i van de week zei - Lasman was er by - hy
vloekte als 'n ketter! Zes jaar pas... zes jaar! Wat zeg je dáárvan? En verleden heeft-i
anderhalf glas beiersch bier gedronken... 't is 'n klantje! En zal nu DE WAAL je niet
helpen? 't Is een schande dat ze zoo weinig doen voor den Javaan. Weetje wat ik
zeg! Ik zeg, wy moeten die menschen beschaven... dat moeten we! Onderwys...
lezen... schrijven... dat is de ware Jakob. Maar... fut, ze doen er niets aan! We zullen
ze wel krygen! Ik houd voordragten in de maatschappy tot Nut van den Javaan niet waar, Huilders? Ik ben mede-
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oprigter, weetje - en ik heb gezegd: lezen en schryven! Dat heb ik gezegd. Dominé
Vredenburg spreekt er ook... maar hy brouwt 'n beetje... anders, wat de man zegt,
is zoo kwaad niet. Wacht je veel goeds van die agrarische wet? wat is dat toch voor
'n ding? Hoor eens, dit 's maar zeker, de behouders hebben uitgepraat... finaal
uitgepraat! Maar zeg eens... ja dat moet ik je vragen - je permitteert immers? - nu,
ik wou je vragen - niet waar, van Stryen?... want hy wou het je ook vragen, weetje
- wat bedoel je toch met die Minnebrieven? - je neemt immers niet kwalyk? - 't Is
maar, weetje, dat we niet weten wat je 'r meê bedoelt? Kyk, hebben we gezegd, als
hy nog eens zoo'n vertelling maakte van zoo'n javaanschen jongen, Sa... Sa... hoe
heet-i ook? - m'n vrouw heeft er by gehuild - ja, de Havelaar is mooi, dat moet ik
zeggen. Verleden week nog heb ik hem geleend van Piet Kruk, die in 'n huis van
me woont - ik wou dat i er uit was, want-i betaalt slecht - nu, en die houdt een
leesbibliotheek... en mag dus wel iets voor me over hebben. Onze logée leest er
nu in... maar van Droogstoppel slaat ze over. Nou, dát 's dan ook 'n vervelende
kerel... maar anders... ik moet zeggen dat het mooi is. En laat je nu geen volksuitgaaf
drukken? Dát moest je doen. Want, zieje, vier gulden... dat schikt iedereen niet.
Zieje daar die boomen en dat yzeren hek? Dat 's m'n tuin. Morgen kan je 'r in
wandelen... je blyft immers 'n paar dagen? Ik heb 'r 'n priëel in laten zetten... 'n
broeikast ook. Zou je wel gelooven dat dat hek tweehonderd gulden kost?... de
jongens van 't gymnasium liepen in m'n perken,... dus 't moest wel... ze vertrapten
de bloemen... ik kon 't niet aanzien... het deed me zeer! 't Zyn rakkers! En de
kommissaris van policie... nu, dat 's 'r oók een! je weet niet wat 'n lamme troep 't
hier is! - die zei... dat-i er niets aan doen kon. Loop jy naar de verdoemenis, zei ik...
We zyn er! Dat 's onze logee... zieje, net wat ik zei: gele jalousie... m'n vrouw is
achter... en nu, doe of je thuis waart...
Is het goed, is het edelmoedig, is het liefderijk, eigen volk en eigen landaard op
zoodanige wijze ten toon te stellen? Geeft het pas, dergelijke op het leven betrapte
schilderingen, behalve de overvloedige aanbeveling, welke zij reeds in zich zelven
bezitten, ook nog afzonderlijk onder de algemeene opmerkzaamheid te brengen?
Zal niet verbitteren in stede van verbeteren de gewone uitwerking zijn? Wij voor ons
kunnen de opportuniteit dier vragen ook dan niet beamen,
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als wij toegeven, dat niemand, die met het geslacht der Rammelslagen persoonlijk
kennis wenscht te maken, met opzet te dien einde eene reis van Indie naar Nederland
behoeft te ondernemen. Verlangt men echter kwestien op te werpen, men vrage
liever wat er worden moet van eene natie, in wier boezem al hetgeen men als het
hoogste pleegt aan te merken, - beschaving van hoofd en hart, van geest en gemoed,
- bij de geringste slaking der banden van overlevering of ontzag, aldus in zijn
tegengestelde ontaardt? Men vrage, welke toekomst, onder het regtstreeksch bestuur
van zulk een volk, eene kolonie als Nederlandsch-Indie verbeidt? Vooral verlieze
men niet uit het oog, dat Rammelslag slechts eene partij, eene fraktie, eene groep
vertegenwoordigt, en het met de andere groepen niet veel beter gesteld is.
(Slot volgt.)

[14 februari 1871
Artikel in de Java-Bode]
14 februari 1871
Laatste van twee artikelen in de Java-Bode, nr. 38. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)

De derde partij.
II
Van de kleine Nederlandsche provinciestad, waar Multatuli eene voorlezing houden
zou en hij met de derde partij kennis maakte, begeven wij ons naar de hoofdstad
des Rijks en wonen aldaar op 24 December 1870 eene zitting van den gemeenteraad
bij, extra-ordinair te zamen geroepen door den burgemeester, op verzoek van elf
leden. Daags vóór Kersmis eene buitengewone zitting van den gemeenteraad van
Amsterdam: was er eene Christenvervolging op til en kwam de vroedschap der
hoofdstad, naijverig op haar ouden roem als steunpilaar van verdraagzaamheid en
gewetensvrijheid, openlijk protesteren tegen het beraamd geweld der mannen van
Synagoge of Dageraad? Daags vóór het bombardement van Parijs eene
buitengewone zitting van den gemeenteraad van Amsterdam: had een gevoel van
deernis met de bedreigde zusterhoofdstad den edelmoedigen wensch doen oprijzen,
een gezamenlijk schrijven te rigten aan den Koning van Pruissen, Keizer van
Duitschland? Daags vóór het verstrijken van de achtste week der ministeriële crisis
eene buitengewone zitting van den gemeenteraad van Amsterdam: was men van
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oordeel, dat de ergernis der regeringloosheid in Nederland nu lang genoeg geduurd
had, en wilden de vertegenwoordigers der hoofdstad door eene plegtige demonstratie
lucht geven aan de verontwaardiging en het ongeduld van het geheele land? Toch
niet. Wel was de natie in rep en roer; wel was uit alle oorden des Rijks, met
Rotterdam aan het hoofd, met zenuwachtig verlangen naar die buitengewone
zamenkomst uitgezien; wel getuigde daarvan op de plaats zelve, in de raadzaal der
hoofdstad, de tegenwoordigheid van een publiek, talrijker dan gedurende de laatste
twintig jaren daar ooit bijeenkwam, - doch het motief van dat misbaar was geen
ander als de bekende zaak van Keer ca. Dibbits; geen ander als de woordentwist
tusschen een middelbaar onderwijzer en het lid eener middelbare kommissie van
toezigt; geen ander als de vraag, of het besluit dier kommissie, waarbij de onbeleefde
onderwijzer gestraft was met schorsing voor den tijd van ééne maand en verlies
*
van traktement, al dan niet gehandhaafd zou worden.
Weder nemen wij onze toevlugt tot een uitvoerig citaat; en opdat de voorstelling
van het debat in den gemeenteraad op 24 December jl. zoo digt mogelijk bij het
gezigtspunt der derde partij blijve, vestigt zich onze keus op het verslag van het
Amsterdamsche Noorden; welk blad geacht kan worden, meer dan de
Amsterdamsche-Courant, meer dan het Handelsblad, meer dan het Nieuws van
den dag, het nog niet verleugend gedeelte van het Nederlandsch publiek te
vertegenwoordigen. Te eerder doen wij die keus, omdat althans zeker streven naar
onpartijdigheid in dat overzigt wordt opgemerkt, en de verslaggever ten slotte voor
het minst eene poging aanwendt om de nietigheid en het vernederende van het
incident voelbaar te maken.
Het is luk raak geweest, dat we iets gehoord hebben van de debatten over de zaak
Dibbits-contra Keer. Het was zoo stampend vol, dat wij niet dan zeer van verre
stonden; er heerschte zulk een sterk gedruisch door het heen en weer loopen van
den komenden en gaanden man, dat het hooren bijna geheel onmogelijk was, en
bij dat alles riep de burgemeester, in het volle besef zijner waardigheid, van tijd tot
tijd: ‘Als de heeren dêr monden niet houen, zal ik de boêl laten sluiten.’ Ware dat
gebeurd, onze lezers zouden zelfs van het gewone verslag

*

De feiten worden vermeld onder de Hollandsche berigten in den Java-Bode van vrijdag, 10
dezer.
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verstoken zijn geworden. Doch de burgemeester sloot de zitting niet; het loopen
van den komenden en gaanden man belette niet het voornaamste op te vangen,
en het verre staan evenmin; zelfs hebben wij kunnen konstateren, dat de heer H.M.
de Vries zich zooveel moeite voor deze zitting had gegeven, dat hij zijne denkbeelden
op het papier had gebragt.
Ons oordeel over deze zaak, die een publiek had uitgelokt, welks gelijke in aantal
sedert den aanvang der gemeentewet van 1851 nog niet was aanschouwd; een
publiek dat zoo opeengedrongen was, dat de glasruiten van de eerwaardige
wachtkamer der raadzaal tegen den geweldigen drang niet bestand waren? Ons
oordeel over deze zaak, waaraan meer drukinkt, meer schrifturen gewijd zijn, dan
aan anderen van veel meer belang ooit te beurt viel, die lange korrespondentien,
adressen, verdedigingen en zelfs een hoofdartikel in het Handelsblad heeft uitgelokt?
Wij kunnen er niet veel nieuws over zeggen. De echt hollandsche uitspraak: waar
twee kijven, hebben beiden schuld, is hier ook de onze, even als van iedereen. De
heer Dibbits heeft verkeerd gedaan, zijn opgekropte drift te laten losbarsten tegen
den heer Keer, die er een kinderachtig genoegen in stelt te toonen, dat hij door de
gratie van den amsterdamschen Senaat tot lid van toezigt voor het middelbaar
onderwijs was benoemd. Het was verkeerd, dat hij ze niet bedwong. Maar de heer
Keer heeft veel grooter schuld, daar hij zich bemoeit met dingen, die hem niet
aangaan; daar hij onbeleefd is op eene plaats, waar hij geen kommando te voeren
heeft. Wie meer wil weten omtrent ons oordeel, leze na wat in den raad is gezegd;
dat zal ons herhalingen besparen; wij vereenigen ons met de sterkste afkeuring van
den heer Keer; geene kan ons te sterk zijn.
Dit neemt echter niet weg, dat de ophef van deze zaak gemaakt én door het
publiek én in den raad, ons overdreven voorkomt. Aan het publiek is dit minder
kwalijk te nemen, daar het minder nog om het belang misschien, dan om de grappige
omstandigheden van de schorsing van den heer Dibbits naauwlettend de
menigvuldige gegevens en dokumenten daarover heeft nagegaan. Maar met den
raad is het anders.
Had deze aanstaanden woensdag wanneer hij toch zou bijeenkomen, de
rekenschap van het dagelijksch bestuur afgewacht, tegen de schorsing
geprotesteerd, en den heer Keer, die in de vergadering aan
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eene herkiezing als lid der kommissie voor middelbaar onderwijs zich zal moeten
onderwerpen, niet herkozen, het ware beter geweest, dan eene buitengewone
vergadering uit te lokken, waarin over niets anders zou gesproken worden, waar
het te vreezen was, dat de debatten meer dan uitvoerig zouden worden en zich niet
zouden bepalen tot datgene, waarover eigenlijk sprake was.
Wij verwerpen elke beperking van het oordeel van den raad over de rekenschap,
waartoe de wet op het middelbaar onderwijs burgemeester en wethouders verpligt.
Wij erkennen het regt van den raad, bij motie daarover een oordeel uit te spreken.
Het prestige van het dagelijksch bestuur kan alleen dan in de publieke opinie lijden,
als het zelf daaraan schuld heeft. De afkeuring bestaat, al wordt (hetgeen geschied
is) geen oordeel door den raad uitgebragt. Alles, wat daarover door den heer Abr.
de Vries gezegd is, geeft een hooger denkbeeld van zijne spitsvondigheid dan van
den ernst en goede trouw, waarmede hij argumenteert. Maar toch getuigt het naar
ons inzien niet van takt, dat de raad der gemeente Amsterdam over eene kleine
gebeurtenis, een twist tusschen een leeraar en een lid der kommissie voor
middelbaar onderwijs, evenveel ophef maakt als eenige jongelui van de vierde
klasse der hoogere burgerschool.
Het gevolg is ook niet uitgebleven. De raadsleden hebben punten aangeroerd,
die beter achterwege waren gebleven, ja zelfs hadden behooren verzwegen te zijn.
Dezelfde onpraktische dwaasheid, die professor Harting uit Utrecht heeft begaan
door aan den heer Dibbits een bewijs van bekwaamheid en goed gedrag uit te
reiken, beging de raad, door het gehalte van het onderwijs door den heer Dibbits
gegeven aan een onderzoek te onderwerpen. Vooral de heer P.N. Muller maakte
zich schuldig aan eene ‘paedagogische fout’. Hij had moeten begrijpen, dat hij als
raadslid en nog minder als lid der kommissie van toezigt voor het middelbaar
onderwijs, niet mogt zeggen, dat de heer Dibbits ‘weinig paedagogische kennis
heeft,’ dat deze niet kan doceren, dat zijne lessen zijn ‘doodend voor aandacht.’
Denkt de heer Muller soms, dat deze in het openbaar uitgesproken woorden kunnen
medewerken om het gezag van den leeraar, die verklaard heeft zijn ontslag niet te
willen nemen, tegenover zijne leerlingen te handhaven? Denkt hij, dat zij dienstig
zijn voor de schooltucht, waaraan de heer Abr. de Vries zoozeer hecht? De heer
Muller had die grieven tegen den heer Dibbits achterwege moeten

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

466
houden, vooral in zijne waardigheid van lid der kommissie voor middelbaar onderwijs.
Maar de aanzoekers tot het houden der vergadering hadden moeten inzien, dat
deze tot dergelijke uitspattingen aanleiding zou geven, en de verhouding van den
leermeester en der kommissie tegenover de jeugd nog meer zou bederven.
Hetgeen de heer Muller zeide over den berigtgever der Nieuwe Rotterd. Courant,
was moeijelijk overeen te brengen met zijn bekende liefde voor de engelsche en
amerikaansche zeden en gewoonten, die aan de drukpers de grootste vrijheid
veroorloven. Hoe onaangenaam het voor velen zij, de pers grijpt alles aan, wat den
lezer van hare voortbrengselen belang inboezemt, ook oneenigheden tusschen
personen, die in ons land altijd opgang maken. Maar er is iets anders waarop
aanmerking valt te maken. In ons land is de opinie der pers veel te weinig de uiting
der openbare meening. Enkele personen, die in verschillende betrekkingen werkzaam
zijn, gebruiken haar maar al te zeer om de belangen hunner betrekkingen te
bespreken. Men is lid van deze vereeniging en bestuurslid van dit of dat
kiezersgezelschap, men stelt kandidaten voor en wil voorstellen doen zegevieren.
En wat gebeurt nu? Men ziet den volgenden dag in ‘de onafhankelijke’ pers de
kandidaten opgehemeld en andere fel bestreden, men ziet de groote verdiensten
der gedane voorstellen toegelicht. Let men nu een weinig nauwkeuriger op, dan
begrijpt men, dat hier als door elken koopman eigen waar wordt opgevijzeld. Soms
heeft men nu nog het geluk zijn invloed op een zeker kandidaat te kunnen
handhaven. En dan kan in waarheid gezegd worden, dat de poppenkast speelt,
maar dat Sampimon, het factotum van de poppenkast, achter het dunne houten
schotje voor ieder verborgen, de geheele beweging drijft. Had de heer Muller hierop
gedoeld, of beweerd, dat eene enquête over deze hoeden-, steenkolen en fluitzaak
haren ernst niet had verhoogd; had hij zich onthouden om als lid der kommissie
*
voor middelbaar onderwijs te zeggen dat een leeraar ‘uit zijn obscurantisme nu is
te voorschijn gekomen,’ hij zou met meer zelfvoldoening dan nu zijne lange en vlotte
uitgesproken redevoering overlezen. Maar hij, even als de heer Abr. de Vries, laten
zich door harts-

*

Den heer Muller, lid der kommissie voor middelbaar onderwijs, zij herinnerd, dat obscurantisme
beteekent de opzettelijke poging om geestelijke duisternis te verspreiden, terwijl hij blijkbaar
wilde zeggen duisternis; wilde hij dat op zijn Fransch uitdrukken, dan had hij moeten spreken
van obscuriteit.
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togtelijkheid telkens medeslepen, en de heer De Vries zelfs zoo, dat zijne toehoorders
zich over de wijze, waarop hij argumenteert, waaraan zelfs verschillende
stemgeluiden worden dienstbaar gemaakt, zeer te regt ergeren.
Het verstandigste woord, dat gesproken werd, hoorden wij van den heer Jitta. Hij
noemde de schorsing daarom verkeerd toegepast, omdat de wet met haar geen
straf bedoeld heeft; de schorsing is slechts een exceptionele maatregel, die genomen
mag worden, wanneer het dagelijksch bestuur reden meent te hebben, om den
leeraar oogenblikkelijk het regt om les te geven te ontnemen. Daarom ook de
rekenschap aan den raad. De schorsing is dus slechts een voorbereidingsmaatregel
bij bijzondere omstandigheden, die aan het opleggen van een ontslag voorafgaat.
Onze konklusie is deze: De leerlingen, de leeraren en de kommissie voor het
middelbaar onderwijs, het dagelijksch bestuur en de senaat hebben van de
hoeden-kwestie eene beweging gemaakt, die wij alleen van de eerstgenoemden
allezins begrijpelijk vinden. Laten de kommissie voor middelbaar onderwijs en het
dagelijksch bestuur verstandig genoeg zijn te zorgen, dat de heer Dibbits dadelijk
na de kerstvacantie zijne lessen kunne hervatten. De senaat betoone in het vervolg
nooit minder ijver voor de belangen der stad dan nu. De heer Dibbits spreke met
zijne kollega's af om te klagen oogenblikkelijk, als er wat te klagen valt. Prof. Harting
besluite met andere professoren om hunne hooggeleerde adviezen te sparen, als
zij niet gevraagd worden, en leene aan professor J.G. Mulder zijn exemplaar der
zegelwet, waaruit deze zal leeren, waarom zijn advies niet kan behandeld worden.
En eindelijk - zal deze gebeurtenis in het stof der vergetelheid begraven worden?
Wij vreezen, dat dit zal geschieden, wanneer daartegen niet gewaakt worde. Hoe
kan dat het doeltreffendst voorkomen worden? Ons dunkt, door op stadskosten de
twee hoeden, die de groote aanleiding waren van deze geruchtmakende zaak, welke
door het geheele land weerklank heeft gevonden, op stadskosten te koopen en in
de burgerschool op te hangen, als eene waarschuwing hoe een leeraar en een lid
der kommissie van toezigt voor middelbaar onderwijs niet met elkander moeten
omgaan.
Elk, die zonder zijn geduld of zijn goed humeur te verliezen, bovenstaand verslag
is doorgeworsteld, - dien waterplas van woorden,
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troebel gemaakt naar aanleiding eener zoo onbeduidende zaak, - zal erkennen, dat
de methode van Multatuli ver weg de voorkeur verdient, en in den zoetsappigen
humor van het Noorden nog slechts te veel is overgebleven van hetgeen Rammelslag
ontsiert. Sarkasmen, hoe bitter ook, zijn een heilzamer geneesmiddel dan het niet
zeer oorspronkelijk voorstel (men denke aan ‘het schotje’ van De Génestet) tot
aankoop en tentoonstelling dier twee hoeden.
Hoogleeraren in de exakte wetenschappen hebben zich bij rekest tot den minister
van Binnenlandsche Zaken gewend; de Amsterdamsche gemeenteraad heeft eene
buitengewone zitting gehouden; de halve hoofdstad des rijks is uitgeloopen, om die
zitting bij te wonen; alom in den lande is alarm geslagen, - waarom? Omdat de
vrijheidlievende Nederlander, - want de schande en het bespottelijke dezer zaak
komt met regt aan het licht, als men met terzijdestelling van hoeden en petten, van
personen en eigennamen, tot haar eindelijk wezen tracht door te dringen, - het met
dien vrijheidszin, van welken hij blaakt, en met die verheven opvatting van
onafhankelijkheid, welke hem kenmerkt, onvereenigbaar acht, dat eene kommissie
van toezigt ook werkelijk toeziet. Als de West Indische slaven moeten vrijgemaakt
worden, gebruikt hij daartoe, onder het storten van vele kaaimanstranen, een
gedeelte van het Oost Indisch batig slot. Als hij zijne eigen staatsschulden delgen
of spoorwegen moet aanleggen, laat hij in een ander werelddeel door zijne
overwonnelingen koffij en suiker planten en dekt die uitgaven met de behaalde
winst. Als er gesproken, neen gefluisterd wordt van eene leening, bestemd om door
eene reorganisatie van vloot, leger of defensiestelsel den geboortegrond in staat
van tegenweer te brengen, slaat hij een kruis en zet het op een loopen. Het woord
inkomsten-belasting jaagt hem meer schrik aan dan het laatste oordeel of de eeuwige
verdoemenis; en door echten schaggeraarsgeest gedreven wapent hij het Indisch
leger, hetwelk fatsoenshalve niet geheel en al ongewapend blijven kan, met
uitdragers-kanonnen, oudroestgeweren en bric à brac-pistolen. Elke hoogere
opvatting van de vrijheid is hem vreemd geworden: van daar zijne gehechtheid aan
de lagere, met name aan de middelbare. Raakt gij aan zijn middelbaar onderwijs,
zijne middelbare docenten, zijne middelbare knapen, - aanstonds ontwaakt de
Nederlandsche leeuw en brult dat zelfs de effektenhoek er van weergalmt. Dan kent
Nederland geene keezen en geene oranjeklanten meer,
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geene loevesteiners en geene prinsgezinden, geene geuzen en geene papen, geene
besnedenen en geene onbesnedenen. Dan springt, met de derde partij aan de spits,
de geheele natie als één man in de bres, en met eene bij de Fransche republikeinen
geborgde kracht klinkt van Dan tot Berseba de ontzaggelijke eed: Geen duim van
ons grondgebied, geen steen van onze vestingen!
Nederland, verheven natie, bakermat van Dr. H.C. Dibbits en van den heer P.
Keer Junior, gij zijt al onze liefde, al onze hoogachting, al onzen eerbied waard!
Moogt gij met uwe Mullers en uwe De Vriezen, met uwe delibererende
gemeenteraden en uwe petitionerende professoren, nog eeuwen lang gespaard
blijven! Moge het verbaasd heelal, moge inzonderheid het geschokt Europa, waar
de vrijheid thans om brood loopt, een voorbeeld nemen aan zoo veel zielegrootheid,
zoo veel gematigdheid in den voorspoed, zoo veel waardigheid bij het barnen der
gevaren; een voorbeeld aan dien gelukkigen echt van vrijheidsmin en zucht tot orde,
welke op uwen bodem gesloten werd en dien de hemel zegene met een talrijk kroost!

[14 februari 1871
Artikel in het Nieuw Bataviaasch Handelsblad]
14 februari 1871
Artikel in het Nieuw Bataviaasch Handelsblad, nr. 38. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
v. L.: de sinds begin 1870 in Batavia gevestigde haagse journalist J.C. van Lier,
tegen wie Multatuli in oktober 1869 zijn brochure over de Maatschappij tot Nut van
den Javaan schreef. Zie V.W. XIII, blz. 633, 649 en 724.

Max Havelaar door Multatuli gereniëerd
Daar kan niemand verwachten ooit het ware Oosten te bereiken, door
beurtelings Noord en Zuid te sturen.
Blz. 109.
Met de verklaring eenerzijds, dat hij de voor hem bijeen te brengen fondsen
aanneemt, en in de andere hand een nieuw geschrift, groot III bladzijden, getiteld:
Nog-eens Vrye Arbeid in Nederlandsch-Indië komt Multatuli tot ons. Of die bekwame
penvoerder genoodzaakt zou zijn in den vreemde rond te zwerven en een beroep
te doen op het publiek, - dat hij zoo innig veracht en bij wandgedierte vergelijkt, had hij niet de gewoonte bij tal van uitgevers in Nederland
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gelden op te nemen voor stukken, die hij nooit schreef, laten we daar. Zooveel is
zeker, dat het verwijt, door hem thans aan vele Nederlanders gericht, dat zij hun
vermogen, - zij het in Indie verzameld - niet weten te ‘verteeren,’ ons niet zoo vreemd
in de ooren klinkt als aan onzen correspondent in Nederland. Om echter verdiend
of zelfs van den heer Duijmaer van Twist verkregen geld te bewaren, behoort
Multatuli ter schole te gaan bij de partij, die hij thans zegt toegedaan te zijn:
behoudend te zijn.
Twee jaren geleden verzette de heer Douwes Dekker zich tegen het bijeenbrengen
van een ander fonds in Nederland, ten behoeve van het onderwijs in Indie. Wij
namen toen de pen op en vroegen hem voor de tweede maal: wat wilt ge? Tot
dusver waren uwe pennevruchten, waarvan sommigen meesterstukken zijn, hetgeen
onze naburen noemen des cris contre la société. Er ligt een roofstaat tusschen
Oost-Friesland en de Schelde, aangenomen; de Javaan wordt mishandeld; er worden
milioenen buffels per jaar gestolen; gij hebt gezegd: ‘de kwestie over Vrijen-Arbeid
is geen kwestie. Besteel den Javaan niet, plunder hem niet, vermoord hem niet...’
Alles goed en wel; maar waar moet het begin, waar het einde zijn van de hervorming,
die gij verlangt? - Wij herhaalden dat in 1869, nadat wij in 1861 hadden geschreven:
gij wilt noch liberaal noch behouder zijn; gij wilt eene derde partij gevormd zien om
den Javaan recht te doen wedervaren; gij hebt u uitgelaten, dat gij den keizer van
Insulinde in één uur tijd den weg zoudt wijzen; geef de oplossing aan het groote
publiek; in constitutioneele staten bovenal regeert de publieke opinie, zij het na veel
strijd; wij willen met u den strijd voeren; waarheen wilt ge? Zeg ons dat in een boek,
eene brochure, een dagblad-artikel; kies zelf den vorm, want gij haat vormen. En
wat was het antwoord? Het luidde: ik heb het reeds zoo dikwijls gezegd; ik zal het
echter in mijne Ideën herhalen.
Wij koesterden de verwachtingen mede eene bijdrage tot het door ons lang
verwachte antwoord in het jongste geschrift te zullen ontvangen. Toen wij het
doorlezen hadden, vroegen we ons af: ernst of kortswijl? Zou Multatuli niet een
koopje geven aan het publiek, nu hij eensklaps als ‘behoudsman’ optreedt en aan
het slot van dit boekje, waarin zooveel zonderlings voorkomt, - al zijn we aan
halsbrekende buitelingen van dien publicist gewoon geraakt, - den schijn aanneemt,
alsof hij hier geloofsartikelen voor de behoudspartij
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in Nederland had geschreven, die het schibboleth tegenover de liberale richting
moeten zijn? Dan behoorde er althans minder tegenstrijdigheden in voor te komen,
die elkander dooddoen, daargelaten den vierkanten strijd met vroegere geschriften.
Zulk een boekje, dat de ware leer kort samen moet vatten, eischt groote duidelijkheid
en moet positief wezen.
Wij hebben hier toch voor ons eene verdediging van het kultuurstelsel. Geen
kamerlid, in juristerij doorkneed, is in staat meer sofismen opeen te stapelen, al had
hij den flux de bouche van den heer de Brauw. Geene exceptie, ook niet de politieke
toestand in Europa, is ongebruikt gelaten, om het exploitatie-systeem uit een echt
‘Nederlandsch standpunt,’ - want dat is het uitgangspunt, wordt ons tweemalen
gezegd, - te verdedigen. Geen invectief is tegen particuliere industrie in Indie
gebezigd, dat we niet terugvinden. Wat meer is, de Max Havelaar wordt gereniëerd
en de heer Douwes Dekker bewierookt den heer J.J. Rochussen. Hij zegt peccavi
over zijn Havelaar. Algemeen werd dat boek, schrijft hij, beschouwd als gericht
tegen het kultuurstelsel; het is verkeerd gelezen. Iedereen las verkeerd. ‘De Havelaar
had geene staatkundige strekking’ (blz. 28). Hij ‘betreurt dat boek geschreven te
hebben’ (blz. 31). Dat nemen we aan. Men kan van inzicht veranderen. Maar met
welk recht verlangt hij dan dat men vóór alles recht doe ‘in de Havelaarszaak?’ Zou
die zaak zich oplossen in eene benoeming tot lid in den Raad van Indie? Of geldt
ze den Javaan? Is in dat geval terugkeer tot het kultuurstelsel het eldorado en de
oplossing van het raadsel, vroeger door dezen sphinx aan ons voorgelegd? Het is
ons tamelijk onverschillig dat de heer Douwes Dekker, als Saturnus, zijn beste
papieren-kind opeet en daartegen reageert. Het is ons om het even, of hij zich,
volgens de gewoonte der conservatieven, niet behoudend, maar liberaler dan de
liberalen noemt; dat is niet nieuw. Het is een feit, dat over Indische zaken te lang
en te veel in Nederland met woorden is gespeeld; daardoor komen we geen stap
verder. De vraag is: wat is de waarheid? En die waarheid kan de heer Douwes
Dekker niet wegcijferen, ondanks kleurverwisseling of negatie van de historie,
ondanks schitterende paradoxen en schroomelijke overdrijving.
Wij gunnen hem het genot zich een behouder te noemen. Wij wenschen met die
aanwinst de conservatieve partij geluk. Zulke bondgenooten zijn in elk opzicht
gevaarlijker dan welke tegenstander ook.
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Neofieten in de leer gaan dikwijls zóóver, dat de partij ze moet reniëeren. In zijn
ijver voor zijne nieuwe richting betwist de schrijver immers het nut van kennis en
wetenschap, ja, van lezen en schrijven; ‘waar het meest (in Europa) gelezen wordt,
leest men het slechtst.’ Het onderwijs in Indie vond reeds vroeger een tegenstander
in hem. ‘Onderwijs? Nog ééns: waarom? Ik ontken dat hij als mensch verhoogd
zoude zijn in waarde, door te weten (blz. 57).’ Om de beschaving in Europa te
verbeteren, oordeelt Multatuli het noodig ze wellicht een paar eeuwen achteruit te
doen gaan, voorzeker tot de gelukkige dagen, toen ook daar het middeneeuwsch
systeem van onbeperkte willekeur, door heeren en priesters geoefend, recht goed
werkte voor den baron, - niet voor den serviteur de la glèbe. Recht Nederlandsch
is dat alles nogtans niet; de heer D.D. moet zijne behoudende rol nog ietwat
bestudeeren, want de Hollander is met dat al door zijne historie min of meer
republikein geworden, zegt terecht de heer Groen van Prinsterer. Wij laten evenzeer
de prediking van ootmoed en tevredenheid in zijn stand ter zijde, die we (blz. 34)
aantreffen. ‘De Javaan schijnt te weten - of voelt dit bij intuïtie - dat het dringen door
allen naar de hoogste plaats, aller plaats tot eene zeer lage maakt. De ware gelijkheid
eischt dat ieder zij wat hem past.’
Dat alles doet minder ter zake; 't zijn phrases.
De heer Douwes Dekker beklaagt er zich echter over, dat men hem bij name zoo
weinig citeert. Men zwijgt hem dood. Wie een beeld, een parabool of eene zinsnede
aan zijne uitnemend geschreven stukken ontleent, kan meestal een goed citaat
leveren. Maar als het de praktijk geldt, in welk geschrift zou men dan moeten zoeken?
Henri Rochefort en Douwes Dekker zijn mannen, die, elk in hun land en in hun tijd,
met éclat zijn opgetreden. Rochefort heeft door zijne geschriften het keizerlijk régime
in Frankrijk niet minder afbreuk gedaan dan Douwes Dekker aan het ‘ellendige’
verouderde regeerstelsel van Indie. Maar als het gebouw dan ondermijnd is en iets
nieuws moet geschept worden, treden andere mannen op den voorgrond. In
Frankrijk's historie zal de naam van Jules Favre, van Thiers en van Gambetta eene
plaats innemen, in verband tot de tegenwoordige omstandigheden. Rochefort is
evenzeer afgevaardigde en lid van het voorloopige bewind geworden. Hij is daarin
beter geslaagd dan Douwes Dekker, want deze stelde te vergeefs zijne kandidatuur
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als lid van de Tweede Kamer aan de kiezers voor. Wij betreuren dat niet, want dat
bespaart hem, zooals hij ergens schreef, het geeuwen, dat hem ten slotte uit
verveling zou genoopt hebben ‘het eens uit te schreeuwen’ en de zaal uit te loopen.
Rochefort schrijft in de ure van gevaar voor Frankrijk een vervolg op de Lanterne.
Nu het er op aankomt in Indie de hervormingen in te voeren, waardoor recht en
veiligheid op Java zouden heerschen, wendt de heer Douses Dekker zich om en
bewierookt het cultuurstelsel. Daardoor, meer dan door eene phrase, wellicht ter
neder geschreven om, als altoos, meer effect te maken, reniëert Multatuli zijn Max
Havelaar, want deze beschreef in het eerste deel van dat werk het regeerstelsel
van Java en de gebreken, die daaraan kleven, om den inlander recht te doen
wedervaren. Wij schrijven een gedeelte van blz. 74 deel I, af:
Als men let op de ontzettende massa Javasche producten, die in Nederland worden
te koop geveild, kan men zich overtuigen van het doeltreffende dezer staatkunde,
al vindt men ze niet edel. Want, mogt iemand vragen, of de landbouwer zelf eene
belooning geniet, evenredig met die uitkomst, dan moet ik daarop een ontkennend
antwoord geven. De Regering verpligt hem, op zijnen grond aantekweeken wat háár
behaagt; zij straft hem, als hij het aldus voortgebragte verkoopt aan wien het ook
zij, buiten háár, en zij zelve bepaalt den prijs dien zij hem daarvoor uitbetaalt. De
kosten op den overvoer naar Europa, door bemiddeling van een bevoorregt
handelsligchaam, zijn hoog: de aanmoedigingsgelden aan de hoofden bezwaren
daarenboven den inkoopsprijs, - en daar toch ten slotte de geheele handel winst
afwerpen moet, kan die winst niet anders worden gevonden dan door juist zóóveel
uittebetalen aan den Javaan, dat hij niet sterve van honger, hetgeen de
voortbrengende kracht der natie verminderen zou.
Hij zegt, dat door dat stelsel, ‘dat Nederland rijk maakt,’ hongersnood is ontstaan
en schetst dien toestand met zijne gewone forschheid van teekening, zoodat hij
erkent daarbij ‘bitter’ te worden. Hij stelt ten slotte van dit punt de vraag: ‘Wat zoudt
gij denken van iemand, die zulke zaken kon neêrschrijven zonder bitterheid?’
Gelukkig heeft de Javaan de beloofde klewangwettende krijgszangen, waarin de
Max Havelaar voor hem vertaald zou worden, nog
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niet ontvangen. Hij ignoreert het boek en de negatie daarvan. Met nog meer
genoegen constateeren we, dat wij geen gevolg gaven aan de uitnoodiging om elke
poging te staken ten behoeve van onderwijs in Indie, omdat de eerste plicht van
hem, die de koloniale kwestie opgelost wil zien, zijn zou: alom aan het volk in
Nederland den Max Havelaar in handen te geven. Wij zouden nu weder het
tegenschrift moeten helpen verspreiden. Waar zou het einde zijn bij al die
weifelingen? Wat zou de massa moeten aannemen? Zou ze Noord of Zuid koers
moeten houden? Rochefort levert althans een vervolg op het vroegere. De heer
Douwes Dekker verstoot zijn eerstgeboren papieren zoon. Arme Max! Mag men
den heer van Vloten niet nazeggen ‘zorg voor Tine en de kinderen!
Multatuli behouder; cela jure. Wij nemen er echter genoegen mede. Ernst of
kortswijl, een enkel woord moeten we nog aan de zaak wijden, om historische
onwaarheden te releveeren.
(Slot volgt.)
v. L.

[15 februari 1871
Artikel in het Nieuw Bataviaasch Handelsblad]
15 februari 1871
Artikel in het Nieuw Bataviaasch Handelsblad, nr. 39. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Voor het eerste gedeelte zie 14 februari.

Max Havelaar door Multatuli gereniëerd. II
(Slot.)
Multatuli is meer en meer een bepaald tegenstander geworden van alle particuliere
industrie van Indie; hij staat niet meer boven de twee groote partijen in Nederland;
hij is een adept van de Hasselmansche school, die enkel in handhaving van gezag
en Oosterschen eenvoud heil ziet. Multatuli is cultuurstelselaar geworden. Op welke
gronden? Hij zegt dat Java, Sumatra, Borneo, enz. geene kolonie zijn, want er is
geene eigenlijke kolonisatie. Wanneer hij daarom onze heerschappij als een éénig,
voorbeeldeloos, wonderbaar kunststuk wil doen doorgaan, schijnt hij de geheele
historie te vergeten. Spanje en Portugal, ook Engeland en Frankrijk, alle moderne
zeevarende natien hebben met Nederland vreemde landen opgezocht, daar
‘kantoren’, - laat ons niet van eigenlijke kolonien spreken, - gevestigd en de bevolking
gëexploiteerd. De een hield zich langer staande dan de
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ander; Cuba en de Philippijnen zijn het overschot van Spanje's kolossale heerschappij
in Oost en West. Het wonder is noch ongehoord noch uniek. Het cultuurstelsel is
voorts in 1830 hier in practijk gebracht, om den moederstaat spoedig veel geld te
bezorgen; vroeger en elders deed men hetzelfde op eene andere wijze. Autres
temps mêmes moeurs. Hebzucht was de grondtoon van de politiek van de meeste
overheerschers in verschillende tijden.
Het cultuurstelsel was echter niet het geniale werk van van den Bosch, door hem
uitgedacht; dat beamen we ten volle. Hij vond op Java in menig opzicht nog een
toestand van willekeurige beschikking over den tijd, den arbeid en den grond van
den inlander, dien hij eenvoudig reglementeerde. Hij kleedde een Oostersch geheel
in een pak van staatsbladen. In zoover is het cultuurstelsel niets anders dan: ‘de
Javaansche zeden overgezet in staatsblad-termen’, mits men daaronder versta: het
régime van het bon plaisir in het keurslijf van onzen officieelen stijl gedrongen.
Men verlangde bijdragen voor het moederland en vooral remises voor de
Nederlandsche Handelmaatschappij, die vrachten noodig had en aan welke Koning
Willem I reeds 3½ milioen tot rentebetaling had voorgeschoten, terwijl hij tevens de
voornaamste actiehouder was. Lees wat Elout schrijft en wat J.C. Baud zoo
menigmaal zeide; dan zult ge bevinden, dat het exploitatie-stelsel van Java om die
redenen werd in het leven geroepen, ‘met onderschikking van alle finantieele en
commerciëele consideratien.’
Zullen we nu tegenover de aanvallen van den heer Douwes Dekker op de
vrij-arbeiders, de fortuinzoekers die hij eens beschreef als allen geneigd om duizend
pompen op de borst van den inlander te zetten, in plaats van ééne groote
staatspomp, - het zwarte boek van de overdrijving van het cultuurstelsel openen?
Waar toe zou dat dienen? Men leze wat hij op blz. 148 deel 2 van den Havelaar
over de thee-contracten zegt, waaraan de staat schatten verloor; sla blz. 71 van
zijn jongste geschrift op en gij zult zien hoe schitterend, volgens den heer D.D., het
cultuurstelsel inderdaad werkte. Wij spreken noch van den druk van de tabak en
indigo-cultures, noch van de schandelijke inbreuken op den privaten grondeigendom,
die plaats gehad hebben. Dat alles weet Multatuli. Hij ontkent toch niet dat er
misbruiken en grieven uit den weg te ruimen zijn, maar beweert dat ze niets gemeen
hebben met het cultuurstelsel; dat moet gezuiverd worden en behouden blijven.
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Hoe is dit echter te rijmen met de kreten over onrecht aan den Javaan gepleegd?
Hoe is zulk een stelsel te vereenigen met uitvoering van de wet? In 1854 schreef
de wet toch reeds overgang tot een anderen toestand voor. Hoe zal de Javaan
onder het nog steeds bestaande stelsel tegen willekeur worden beschermd? Dat
vraagt de heer D.D. toch nog altoos.
Het cultuurstelsel, zegt hij, is mild; het berust op de meest weldadige bepalingen;
elke bladzijde van het staatsblad, de instructie voor residenten en contrôleurs vloeien
over van de meest heilzame aanbevelingen. Ernst of korstwijl? Op meer dan eene
bladzijde betoogt hij immers: ‘Indie is niet door schrijverij te regeeren.’ In den
Havelaar heette het: er bestaat onder het tegenwoordige régime, ‘bijna eene
onoverkomelijke moeilijkheid om gevolg te geven aan den eed: de inlandsche
bevolking te beschermen tegen uitzuiging en knevelarij.’ Bepalingen op het papier
baten dus niet, wanneer ze onuitvoerbaar zijn, omdat ze vierkant in strijd zijn met
de feiten. Hoe zult ge ooit of immer vermogen wat ge omtrent mildheid voorschrijft,
als de staat zelf blijft beschikken over de velden en den arbeid van den inlander?
Wie zal den kleinen man tegen misbruik en willekeur beschermen, als het
Europeesche en inlandsche ambtelijk personeel ten taak heeft veel te doen
produceeren? Ziet ge kans den inlander voor weinig loon te doen arbeiden zonder
pressie van boven? Betaalt de particulier niet beter? Heeft van den Bosch de hoofden
niet land en heerendienstplichtigen in plaats van eene voldoende bezoldiging
gegeven? Hebben de conservatieven - ook mr. P. Mijer - het voorstel niet verlamd
om de hoofden goed te bezoldigen en de bevolking van verplichte diensten ten
hunne behoeve te ontheffen? Hoeveel houdt ge thans over van de verplichte cultuur,
als ge den inlander goed betaalt en zorgt dat hij zijn loon krijgt?
Wat Multatuli verlangt: goed recht voor den Javaan, is onmogelijk in zijn nieuw
systeem. En is ons tegenwoordig recht zulk een prachtig kunststuk? Zoo ja, houdt
dan op met klachten over diefstallen en knevelarijen; staakt dan uw uitvallen tegen
den heer Duymaer van Twist; daartoe beneemt ge u alle recht.
Daarin ligt, zegt de heer D.D., het geheele geheim van onze heerschappij, dat
wij het ‘stelsel van gezag’ beter toepasten. Dat gezag steunt op de volgzaamheid
jegens en den eerbied voor de hoofden. Zoodra gij het gezag splitst, verliest de
Javaan allen eerbied voor zijne
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hoofden; van daar dat hij geene splitsing wil van administratieve en rechterlijke
macht. Dat is een beweren, bestemd om alle macht in eene hand te houden, die
zich dan zelve moet contrôleeren.
De schrijver verplaatst de kwestie en argumenteert alsof hij, die hervormingen in
Indie voorstaat, niet langer het noodige gezag aan het bestuur zou willen toekennen.
Hij doet het voorkomen alsof de vrijarbeider alle gezag zal kunnen trotseeren. Op
dat thema voorthollende, schetst bij ons opstanden en gruwelen, ja dat de Javaan
als een roodhuid zou worden behandeld, een beeld aan de holklinkende speeches
van den behoudsman Wintgens ontleend, maar met Multatuli's talent uitgewerkt.
Waardoor wordt echter bewezen, dat gezag en kruidenierderij onafscheidelijk zijn?
Moet de staat landbouwer en handelaar blijven? Dat is de vraag; niet of de liberalen
het stelsel van ‘gezag’ willen. Zoolang wij een overheerschend ras zijn, is autocratie
onvermijdelijk. Indien het liberale stelsel er toe moest lijden de hoofden ter zijde te
stellen en Indie enkel door en met Europeeanen te regeeren, zouden wij daartegen
met kracht opkomen. Engeland heeft eertijds op Java en later in hunne bezittingen
die fout begaan. De Britten zijn daarop echter onlangs in Oude teruggekomen. Wat
wij willen is, dat een krachtig bestuur zich aan zijne taak wijde: besturen en
bescherming aan allen verleenen. Dat kan de ambtenaar, Europeesch of inlandsch,
doen als hij goed bezoldigd wordt, indien men geene illicite inkomsten noodig heeft
en niets ‘door de vingers moet zien.’ Dan zijn politie, justitie en leger, met het
administratieve gezag ter beschikking, om den wil van een gouvernement te doen
eerbiedigen, dat boven werkgever en arbeider staat. Meent ge inderdaad dat
honderdduizenden gereed staan om hun fortuin onder de tropen te zoeken? Zoo
ja, zouden er dan geen eerlijke mannen meer onder hen zijn, zoodat zij misbruiken
zullen ten toon stellen en helpen tegengaan? Bewijst onze koloniale historie niet
dat particuliere industrieelen de grootste diensten aan den lande in kritieke momenten
hebben bewezen? Maar er is meer: hun strijd van belangen, waarover Multatuli
spreekt, zal misbruik aan het licht brengen. De heer Roorda van Eijsinga komt in
een brief in het Noorden, dd. Brussel 25 Dec., tegen het beweren van Multatuli op,
dat iedereen hem alleen laat staan. ‘Ik heb mij Multatulist genoemd’, zegt hij, ‘en
verdedigde u tegen H.J. Lion en van Lier.’
Verder schrijft hij:
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‘Maar onze overheersching is een onnatuurlijke toestand. Worden er niet abnormale
middelen gevorderd om te geraken tot den natuurlijken toestand: onafhankelijkheid
van den Javaan? Is er niet eene leemte in uw betoog, dat zwijgt over Britsch-Indië,
waar geen kultuurstelsel bestaat en slechts vrije arbeid gekend wordt? Bewijzen
niet de noodzakelijkheid der veertig jaren lang herhaalde aanbeveling van
rechtvaardigheid, dat het kultuurstelsel zelf niet deugt? ‘Eén feit. Ik heb in het
regentschap Toeban particuliere nijverheid gedreven tot voordeel van mijn' lastgever,
tot groote voldoening van de inlandsche hoofden, die mij eerden en die ik eerde,
en tot zegen van den kleinen man. Ik werd dan ook ontslagen en verbannen, gelijk
Stieltjes schreef, omdat ik de javaansche bevolking te veel had lief gehad.’
De heer Douwes Dekker bespreekt den particulieren industrieel uitsluitend als
‘beschaver.’ Wij hebben hem ons nooit bij uitnemendheid zóó voorgesteld. Hij is
kapitalist-geldschieter of beheerder van eene landbouwonderneming, die zijne zaken
op minder kostbaren en beter voet weet te beheeren dan de ambtenaar, ware het
alleen omdat hij zich aan zijne zaak uitsluitend wijdt. Daarom kan hij ook beter loon
geven. De tabakscultuur is daarvan een sprekend bewijs. Verder zie men het jongste
verslag van de Kamer van Koophandel in. Daarin leest men feiten, die iets meer
zeggen dan sofismen, hoe schitterend ook uiteengezet.
Aan Multatuli zijn slechts drie zoogenaamde grieven tegen de verplichte
o

gouvernements-cultures bekend: 1 . de hoofden maken misbruik van hun gezag
o

over den inlander; 2 . de Javaan wordt niet opgeleid tot zedelijken en intellectueelen
o

vooruitgang, en 3 . het monopoliseeren van den arbeid der Javanen strekt ten
nadeele der particuliere industrie. Hij ziet het stationaire van de productie voorbij,
terwijl alle landen om ons heen tot grooter ontwikkeling komen. Hij ziet voorbij dat
naar mate wij toegeven aan den eisch: zorg dat de Javaan niet naar willekeur
behandeld wordt, de uitgaven grooter worden. Hij verliest uit het oog, dat de strijd
voor en tegen hervorming niet enkel de vraag geldt: zal de staat of een particulier
koffie en suiker verkoopen? maar: zal het stelsel van Oostersche willekeur al dan
niet gehandhaafd blijven?
Indien de Javaan alleen dan eerbied aan het gezag zal betoonen, zoolang het
hem ‘mishandelt, berooft en vermoordt’, - om met Max
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Havelaar te spreken, - dan is het noodig dat men hem geen grondeigendom
toekenne, de landrente niet in eene billijke heffing herscheppe, de heerediensten
in stand houde, recht doe spreken door met anderen arbeid overladen residenten
en zooveel meer. Maar als de inlander nog eenig rechtsgevoel bezit, zal hij die
hervormingen toejuichen en daarom zijne hoofden niet veronachtzamen, want hij
zal inzien dat zij medewerken om zijne welvaart te bevorderen. Thans arbeidt de
inlander voor het gouvernement, even als sedert eeuwen voor zijne despotische
vorsten, zonder dat eenig kapitaal gevormd kan worden of wordt. De opvoeding
heeft plaats ‘op den rug van den buffel.’ De politie is gebrekkig, al brengt het
volkskarakter mede dat de veiligheid van personen groot is. Maar er worden buffels
gestolen en er hebben knevelarijen plaats, omdat de geheele sociale toestand
daartoe aanleiding geeft. En hoevele inlanders werken op Java niet altijd voor den
staat? Wilt ge hen allen weder in 't gareel binden en elken particulier weren? Is uw
ideaal wat een Franschman ‘une caserne administrative’ noemde?
Multatuli heeft een schitterende goocheltoer in de besprokene brochure volbracht,
Hij isoleert de kwestie van vrijen arbeid en schijnt overigens van niets te weten; hij
keert daarbij terug tot de dagen van 1848, toen de eerste stemmen in en buiten het
Parlement opgingen tegen het cultuurstelsel en ten gunste van een overgang in
particuliere industrie, ja, toen men dit laatste niet volmondig durfde zeggen, zooals
nog geen Minister den moed had de koffiecultuur flink ter hand te nemen, hoezeer
alle belangen daardoor gebaat zullen worden. Vrije arbeid is evenwel ook in ons
oog het natuurlijke gevolg van eene reeks andere hervormingen, waarvan de eisch
bij de ontwikkeling van den strijd op den voorgrond kwam. Proclameert men alleen
invoering van vrijen arbeid op het papier, dan sticht men niets dan schijn en ontstaat
erger vermomde dwang; dan komen we tot de particuliere barons, die door Multatuli
zoo fel aangevallen worden. De eischen tot hervorming hebben echter veel hooger
en meer rationeele vlucht genomen; de liberaal-koloniale richting is vooruitgegaan;
ook de Max Havelaar gaf daartoe een stoot.
Wij laten het hierbij. Wij hebben genoeg gezegd om onze meening over de jongste
brochure van den genialen publicist te doen kennen, die zich waarschijnlijk weder
door ons miskend zal achten. Hij heeft evenwel meer geschreven, dat hij zich
somtijds niet zeer duidelijk

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

480
schijnt uit te drukken. Was het korstwijl wat hij schreef, dan is die grap, die farce,
dat koopje wat te kras, om van hier geheel onbeantwoord te blijven, want dat is een
spel met groote belangen. Is het ernst van den heer Douwes Dekker, dat zijn boekje
de cathechismus van de behoudspartij moet worden, zou dan de vraag niet te pas
komen: of de redacteur van het Haagsche Dagblad werkelijk zóó ziek is, dat er zijn
die hun kaartje aan de patroons meenen te kunnen pousseeren, voor het geval dat
de vacature werkelijk ontstaat? Vroeger ontvingen onze ministers van eeredienst
immers ongeveer evenveel tractement hetgeen de Dagblad-man aan honoraria
geniet.
v. L.

[februari 1871
Beoordeling in Onze Eeuw]
Midden februari 1871
Beoordeling van Max Havelaar, derde druk, in Onze Eeuw, blz. 167-168. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Audentes fortuna juvat: de Fortuin begunstigt hen die durven (lat.); wie waagt,
die wint.

Multatuli, Max Havelaar of de koffijveilingen der Nederlandsche
Handelmaatschappij. 3de druk. Amsterdam, K.H. Schadd, 1871. post
octavo, ingen. f2.40; geb. f2.90.
Max Havelaar... welk rechtgeaart Nederlander voelt zijn boezem niet trillen bij het
lezen of uitspreken van dien naam? Zóózeer is hij in ons harte geprent, dat hij daarin
hechter wortelen heeft kunnen schieten, dan de titel Multatuli. Wat ook Dekker moge
zeggen in zijn voorrede van Vrije-arbeid, indien zijn naam van geslacht tot geslacht
blijft voortleven, zal het zijn, omdat Max Havelaar bestond: niet omdat er Ideën
waren. Max Havelaar is een naam, die ons aangrijpt en ons schokt, dewijl wij ons
bewust zijn, dat daarin een ontsaglijk probleem schuilt, welks oplossing ons of onzen
naasten nazaten als plicht en taak blijft voorbehouden. Ja! Max Havelaar is een
probleem - een probleem, dat niet genoeg kan worden herlezen en overdacht - een
probleem, dat de auteur ons met zijn scherpe en vernuftige intuïciegave plotseling,
in al zijn verschriklijke moeielijkheden, heeft kenbaar gemaakt. Want het
romantiesche hulsel, dat Douwes Dekker gebezigd heeft, kan ons niet beletten den
kern te zien, die in dat hulsel kiemt. Voor de massa: de vorm - voor den denker: de
inhoud. En 't laatste is het voornaamste. Laat men voor een dubbeltje Max Have-
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laar uit de leesbibliotheek halen, dan zal men het verslinden als een boa-constrictor;
maar na de geweldige vertering zal er weinig meer overschieten, dan de herinnering
aan dat ‘mooie boek,’ waarin zulke ‘aardige dingen’ voorkomen. Neen! men moet
het boek koopen het plaatsen naast de books of reference van vroegeren of lateren
tijd het lezen en nog eens lezen, tot men het van buiten heeft geleerd, en de groote
ideeën van den schrijver der Ideën in zich heeft opgenomen. Zóó kan, zóó moet
Multatulies poging slagen. Maar ieder dient er toe mede te werken, om de
Havelaarsche denkbeelden ingang te doen vinden in de gemoederen des volks.
Daartoe vermenigvuldige men de uitgaven. Reeds zijn van de keurige edicie, door
den heer Schadd bezorgd, meer dan 3000 exemplaren verkocht. 'T is toch nog lang
niet genoeg. Hij probeere het met nog populairder uitgaven, dan de volksedicie.
Audentes fortuna juvat. De Droogstoppels en de Slijmeringen moeten de massa
achtervolgen als spooksels; in de kinderboeken moeten ze als boemannen worden
ingevoerd, en op de scholen den knapen tot waarschuwing worden voorgehouden.
Havelarisme moet op het volk worden ingeënt als koepokstof, ten einde de epidemie
van onverschilligheid, droomerigheid, slaafschen zin en onrechtvaardigheid, die
reeds te lang heeft gewoed, en door zorgeloosheid een schrikbarende uitbreiding
heeft verkregen, krachtig tegen te gaan. Dan eerst kan er sprake zijn van een betere
toekomst voor Oost-Indië, want dan eerst zal de volksgeest zijn ontwaakt. Moge
dat tijdperk van recht voor den Javaan spoedig aanbreken!

[27 februari 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
27 februari 1871
Aantekening in het Memoriaal, blz. 124. (M.M.) Handschrift van Mimi.
27 febr. Everdine (100 fr-)-

[2 maart 1871
Artikel in de Java-Bode]
2 maart 1871
Eerste van twee artikelen in de Java-Bode, nr. 52. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
denkwijze: de Java-Bode heeft danswijze.

Voor drie-en-twintig jaren.
Zijn er lezers van den Java-Bode, die het getroffen heeft dat menige bladzijde in
Multatuli's blauwe brochure over vrijen arbeid in
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Nederlandsch Indie, geschreven is van hetzelfde standpunt, hetwelk ook wij, nu
sedert meer dan twee en een half jaar, dag aan dag in dit blad gehandhaafd hebben?
Zoo ja, dan moge die overeenstemming van denkwijze, vrucht eener geheel
verschillende intellektuële ontwikkeling onder geheel verschillende uitwendige
omstandigheden; - aan de eene zijde eene Indische ambtenaars-carrrière, gevolgd
door een verblijf in Holland, aan den anderen kant eene verplaatsing naar Indie,
voorafgegaan door een leven van zuiver Europesche en bijna uitsluitend
Nederlandsche bespiegeling, - bij hen de herinnering verlevendigen, dat sommige
waarheden zich met onwederstaanbare kracht, onafhankelijk zoowel van tijd en van
afstand als van persoonlijk verkeer of gelijkheid van lot, aan den menschelijken
geest opdringen.
Bovendien is het zeer natuurlijk, dat in eene kwestie als die van den vrijen arbeid
in Nederlandsch Indie, - om ook op onze beurt voor een keer het vraagstuk onzer
koloniale hervorming aldus te omschrijven, - twee penvoerders, geheel en al
onafhankelijk van elkander, nagenoeg te zelfder tijd tot nagenoeg dezelfde slotsom
geraken. Men vergete slechts niet, dat door de koloniale hervormingsdenkbeelden,
zoowel in Indie als in Nederland, gedurende eene reeks van jaren eene zoo
uitsluitende heerschappij is uitgeoefend, dat de openbare meening daaromtrent
ophield eene overtuiging te zijn en ten slotte in terrorisme ontaardde. Dergelijke
tyrannie roept altijd onwillekeurig reaktie in het leven, en de koloniale
hervormings-politiek heeft het moeten ondervinden, dat zij in plaats van zich te
mogen blijven verheugen in de algemeene sympathie, van lieverlede in telkens
uitgebreider kring weerzin en walging is gaan wekken. Indien populair te zijn in de
meeste gevallen een genoegen is voor personen, - dewijl het hunne eigenliefde
streelt, zichzelven als de dragers der algemeene denkwijze te mogen beschouwen,
en het ook onafhankelijk daarvan eene aangename gewaarwording is, zich met de
groote menigte zijner tijdgenooten in overeenstemming van begrippen en aspiratien
te voelen leven, - voor stelsels is de populariteit dikwijls een noodlottig voorregt.
Zelfs de verhevenste gedachten verliezen, als zij van mond tot mond gaan en weldra
aangenomen worden als een onderdeel van Jan en Alleman's geloofsbelijdenis,
sommige van hare aantrekkelijkste
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eigenschappen. Hoe veel te meer is dat niet het geval, als het slechts eene
staatkundige meening van den dag betreft, omtrent wier zuiver betrekkelijke waarde
zelfs hare opregtste voorstanders zich zelven op den duur onmogelijk
hersenschimmen kunnen maken? Even zoo is het met het modern principe van
koloniaal beheer gegaan. Door overmaat van bevattelijkheid - want zoo bevattelijk
is het, dat zelfs de gewoonste verstanden het met een weinig inspanning
doorgronden kunnen, - is dat beginsel allengs het eigendom geworden van den
grooten hoop; heeft het moeten boeten voor de vulgariteit dergenen, die er zich in
dagelijks klimmenden getale van meester maakten; is het ondragelijker geworden,
naarmate het uit studeervertrek en volksvertegenwoordiging zich meer en meer op
de openbare straat vertoonde; heeft zijne dwingelandij, behalve andere en wezenlijker
gebreken, ook de verderfelijke plooi van het gemeene aangenomen; hebben het
talent en de inspiratie er zich van teruggetrokken, gelijk in de zamenleving
welopgevoede lieden zich van sommige openbare vermakelijkheden terugtrekken;
ziet en hoort men zijne beste organen zich in één zelfden kring van versleten
gemeenplaatsen omwentelen, zonder geestdrift, zonder oorspronkelijkheid, de
eenen onvruchtbaar wegens aangeboren onvermogen, de anderen vermoeijend
omdat zij zelven vermoeid zijn, - en wachten de belangstellende toeschouwers met
ongeduld het oogenblik af, dat deze of gene profeet in die dorre beenderen weder
eenig nieuw leven kome blazen.
Doch wij dwalen van ons onderwerp af. Niet over iets algemeens wilden wij
spreken, naar aanleiding van Multatuli's brochure, maar over hetgeen de schrijver
op bladz. 26 van zijn boekje omtrent de Bataviasche meeting van 22 Mei 1848 en,
in verband daarmede, omtrent den heer Van Hoëvell zegt. Wel verliezen wij op die
wijze de koloniale kwestie niet geheel en al uit het oog; maar er bestaat toch een
aanmerkelijk verschil tusschen dat scherp afgebakend feit en de uitweiding van
daareven.
‘Onder de hoofdleiders der beweging’, zegt Multatuli, ‘was een man van groot
talent. Van een talent zóó uitstekend, dat hij den misgreep, dien zijne onkunde in
de Indische verhoudingen hem begaan deed, wist te bedekken door 't onmiddelijk
aangrijpen van middelen tot herstel zijner eenigzins gecompromitteerde positie. Als
een veldheer, die, na 't verlies van een onbesuisd gevoerden veldslag, in
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onverwachte rigting dwars-uit vlugtend, den vijand eene stad ontneemt, zagen wij
hem op eenmaal in het bezit eener nieuwe positie die hem instaat stelde de geleden
nederlaag te wreken.
Geen drukpersvrijheid alzoo voor den Europeër? Welnu, dan eischen wij vrijheid
voor den armen Javaan.
Ge wilt niet dat wij hier meetings houden? Dan vorderen wij vrijheid voor de
partikuliere industrie.
Ge ontzegt mij het langer verblijf in Indie? Ik roep u op, mij te antwoorden in den
Haag.
Gij hebt de magt... ik zal een leus scheppen. Een leus die goed klinkt. Een leus
die stof geeft tot debat, polemiek, controverse, kamerstrijd... En de VRIJE ARBEID
was tot den brandfakkel gemaakt die alles in gloed zette.
De verjaagde meetinghouder van Batavia had zich contenance veroverd.
Die arme Javanen! riep ieder.
Doch men bedenke wel, dat er op de Bataviasche meeting weinig of geen spraak
van die “arme Javanen” geweest was. Dáár had men hoofdzakelijk de regten en
eischen van de in Indie gevestigde Europeërs behandeld à l'instar de Paris.’
Gaarne erkennen wij, die bladzijde met buitengewone belangstelling gelezen te
hebben. Zijn er, voor zoo ver de koloniale kwestie in Nederland eene volkszaak
heeten mag, in die nationale beweging twee stroomingen op te merken, - eene, die
naar den heer Van Hoëvell, en eene, die naar Multatuli kan worden genoemd, - dan
zijn er ook twee zaken, welke in hooge mate de aandacht verdienen: het oordeel
van Van Hoëvell over Multatuli en dat van Multatuli over Van Hoëvell. Het eerste
missen wij nog; het laatste hebben wij nu. Doch er is meer. Multatuli's blik op Van
Hoëvell biedt zich, behalve als eene hypothese tot verklaring van een persoon en
van eene staatkundige loopbaan, tevens als eene historische herinnering aan; en
zoo het eene allermeest onze zucht naar kennis van den medemensch prikkelt, het
andere doet ons in de eerste plaats vragen: Is die geschiedbeschouwing juist? Wij
voor ons nu zijn niet overtuigd, dat Multatuli's voorstelling van het gebeurde te
Batavia in Mei 1848, even volledig als aanschouwelijk is.
(Slot volgt.)
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[3 maart 1871
Artikel in de Java-Bode]
3 maart 1871
Laatste van twee artikelen in de Java-Bode, nr. 53. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
paniers percés: verkwisters (fr.).

Voor drie-en-twintig jaren.
II
‘Nadat Nederland’, schrijft Multatuli, ‘sedert bijna twintig jaren de voordeelen der
regeling van Van den Bosch genoten had, wekten eenige verkeerdheden daarin,
gekompliceerd met andere oorzaken van malaise, ontevredenheid op. De toestand
van geheel Europa in 1848 werkte aanstekend. Ook te Batavia achtten eenige
onkundigen zich geroepen tot het spelen eener politieke rol’. En daarop volgt dan
de bladzijde over Van Hoëvell, die wij gisteren mededeelden.
Het kwalificeren van de leiders der meeting van 22 Mei met den naam van
‘onkundigen’, zullen wij niet berispen. Echter zou het nu levend geslacht bij het lezen
van dat woord ligt kunnen denken, dat de Bataviasche beweging van 1848, zooniet
beheerscht, dan toch aan den gang gebragt is door personen van minderen rang
of van eene bedreigde maatschappelijke positie; lieden, die, zelven in hunne kwaliteit
van hommes de rien of paniers percés niet te verliezen hebbende, er des te
gemakkelijker toe te brengen moesten zijn, ook de positie van anderen niet te
ontzien. Die verklaring nu van het woord onkundigen is onjuist. De Bataviasche
meeting van 22 Mei is gehouden geworden uitsluitend onder de leiding en den
voorgang van personen, behoorende tot de klasse der dusgenaamde gelukkigen
of bevoorregten; mannen, die reeds innamen, of op het punt stonden in te nemen,
de hoogste ambtelijke waardigheden. Van gebrek aan ondervinding of van beperkte
geestvermogens kan derhalve te hunnen aanzien alleen spraak zijn, in zoo ver de
daad, welke zij pleegden, hun in haar beginsel en hare mogelijke gevolgen niet
helder voor den geest heeft gestaan.
Vrijheid van drukpers en het regt van vergadering en vereeniging worden voorts
door Multatuli genoemd, en naar waarheid genoemd, als zaken, welke in de meeting
van 22 Mei op den voorgrond hebben gestaan. Doch behalve die twee was er nog
eene derde zaak, welke tevens de voornaamste was; het monopolie namelijk der

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

486
Delftsche akademie. Zoo er in 1848 hier te lande in meer dan gewone mate zeker
malaise heerschte, was de zamentreffing daarvan met de groote Europesche
gebeurtenissen van dat jaar zuiver toevallig. Ook school de oorzaak van dat malaise
niet in het toen gelijk thans autokratisch karakter van het Indisch bestuur, niet in
nieuwe maatregelen van Nederlandsche herkomst, waardoor dat karakter versterkt
of nader gehandhaafd werd, niet in één woord in den werkelijk of schijnbaar
onhoudbaren toestand van illiberaliteit, waarin Indie destijds verkeerde, maar in den
zwaren en gevoeligen slag, dien de minister Baud, door het scheppen der Delftsche
inrigting, kort te voren aan het nepotisme in Indie had toegebragt. Zonder Delft,
zonder examen, was de Indische carrière van de zonen der Bataviasche
meeting-houders verzekerd; met Delft, met een examen, niet alzoo. En de uitkomst
heeft geleerd, dat de toekomst op dat stuk goed ingezien werd. De zonen der
aanleggers en voorgangers op 22 Mei, en van hen die daarmede tot hetzelfde
vrijheidlievend clubje behoorden, hebben Delft of niet, of vruchteloos bezocht. Moge
het sommigen gelukt zijn de ambtenaarswereld binnen te dringen, toen bij de
invoering der jongste bepalingen omtrent het grootambtenaarsexamen de slagboom
even werd opgeligt, - velen dolen rond, werkzaamheden verrigtend beneden hunne
afkomst; velen die zonder Delft, en wat daaraan vast was, plaatsen zouden hebben
ingenomen, thans bekleed door jongelieden, die aan de eischen van het radikaal
voldeden. Ware het régime van bevoorregting in zijne zuiverheid hersteld geworden,
die jongelieden hadden mogen toezien.
Ziedaar de groote grief van 1848, door welke te ontginnen Dr. Van Hoëvell,
genoodzaakt Indie te verlaten, bij zijne voormalige Indische vrienden de belangstelling
in zijn Tijdschrift gaande hield. Bijna in elk nummer raakte hij die gevoelige snaar
aan. Te goed kende hij de Indische zamenleving, met hare materiële, hare
skeptische, hare cynische neigingen, om niet te weten, dat men vruchteloos beproefd
zou hebben, haar warm te maken voor abstrakte politieke regten in eigen boezem
of voor het brengen van verbetering in het lot der Inlandsche bevolking. Door het
prikkelen daarentegen der aangeduide zenuw was het hem mogelijk, de voor zijn
maandblad onontbeerlijke korrespondentie met de Indische mannen levendig te
houden. Door zich omtrent dat punt hartstogtelijk te toonen, bereidde hij de
mogelijkheid voor om hartstogtelijkheid voor den vrijen arbeid op
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te wekken. Zonder dat zouden zijne denkbeelden voor de mannen der meeting van
22 Mei elk aantrekkingsvermogen hebben gemist. Wanneer die mannen, - wil men
ze zich voorstellen gelijk zij werkelijk waren, - wanneer zij in het vroege morgenuur,
wiegend in hunne gemakkelijke stoelen, de zoetheid van het niets-doen smaakten,
mogen zij te bewegen zijn geweest tot de overpeinzing van het vraagstuk, op welke
wijze men in Indie promotie maakt of hoe men, de eene een suiker-, de andere een
thee-kontrakt bekomt; zelfs een engel uit den hemel had hen niet aan het lezen
eener verhandeling over vrijen arbeid kunnen brengen, en zoo men huns ondanks
hen daartoe genoopt had, zou die lektuur hun slechts walging en verveling gebaard
hebben.
Een ander strijdros van Van Hoëvell, gedurende de eerste jaren van zijn
redakteurschap telkens door hem van stal gehaald en bestegen, was het Inlandsch
kind. Sedert zijn aftreden als redakteur schijnt het buiten dienst gesteld; en wij
kunnen alle partijen daarmede slechts geluk wenschen. Het donquichotisme, met
dat dier bedreven, stak de hersenen van sommige veelbelovende knapen aan, die
anders hunnen weg wel gemaakt hadden. Mannen, die reeds de helft hunner
loopbaan hadden afgelegd, en die onder gunstiger omstandigheden onopgemerkt
voorbijgegaan zouden zijn, werden meedoogenloos en bij herhaling als voorbeelden
van verongelijking ten toon gesteld; waarvan voor hen het gevolg was, dat zij in de
oogen hunner vrienden, en bekenden belagchelijk worden.
Welligt beweert de lezer, dat de trekken, welke wij in het licht stellen, sterk
realistisch zijn, en het Bataviaasch incident van 1848, hetwelk toch reeds, als men
de herinnering er aan zoekt te verlevendigen, zoo weinig verheffends aanbiedt,
daardoor geheel en al uit de sfeer der poëzie in die eener platte werkelijkheid wordt
overgebragt. Wij voeren daartegen aan, dat uit eene platte wereld, met platte
beschouwingen, ook slechts eene platte beweging is kunnen voortkomen, en ons
voornaamste bezwaar tegen Multatuli's voorstelling juist hierin bestaat, dat zij te
idealistisch is.

[7 maart 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
7 en 8 maart 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 124. (M.M.)
Handschrift van Mimi.
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7 Maart Huisman
7 Maart van Helden
7 Maart Plettenberg.
8 Maart van Lennep.

[13 maart 1871
Artikel in het Studenten Weekblad]
13 maart 1871
Artikel in het Studenten Weekblad, Orgaan voor Noord- en Zuid-Nederland, nr.
1, blz. 3. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het artikel wordt vervolgd in het Studenten Weekblad d.d. 27 maart en beëindigd,
op 3 april. Dan vindt men ook de ondertekening: J.P. Moltzer.

Eenige bedenkingen tegen ‘Nog eens Vrije Arbeid’ van Multatuli.
In de laatste dagen van het vorige jaar, terwijl aller aandacht was gericht op het
groote drama dat in Frankrijk voor de muren van Parijs werd afgespeeld, verscheen
er eene brochure, die alhoewel ze door velen met bevreemding werd gelezen, toch
in hooge mate de belangstelling trok van een ieder die, hoe ook verdiept in de
brieven van Hans Wachenhusen of van den een of anderen ingesloten
correspondent, toch ook nog wel een oogenblikje tijd zich wilde geven, voor de
dingen die meer direct de welvaart en ontwikkeling van zijn eigen vaderland aangaan.
En geen wonder Multatuli, de schrijver van den Max-Havelaar, had weer iets
uitgegeven en met vreugde nam men zijn ‘nog eens vrije arbeid’ ter hand. Wie hierin
eene schildering van Javaansche toestanden, eene geschiedenis gelijk aan die van
Saïdjah had gehoopt te zullen vinden, hij bedroog zich; de meesterhand van den
schrijver had ditmaal zijne pen gescherpt, om een vinnig betoog te leveren,
hoofdzakelijk ten gunste van het Kultuurstelsel en gedeeltelijk ook tot opheldering
van zijn Max Havelaar. Allereerst iets over dit laatste. Velen zijn er geweest die bij
nadere kennismaking van het boek, waarvan ze zooveel gehoopt en zooveel
gevreesd hadden, met verwondering hebben uitgeroepen: Wat? de schrijver van
de Koffij-veilingen, de man die in 1860 zoo tegen het Kultuurstelsel was, is nu zoo
plotseling omgekeerd! Hij de man die...... doch vóór dat ge verder gaat, veroorloof
mij even u te vragen, gij, die daar zoo in toorn ontsteekt over de verandering van
Multatuli, wáár toch in zijne geschriften heeft hij zich tegen het Kultuurstelsel gekant?
Ge zegt me: maar herinner u slechts den Max-Havelaar die geschiedenis
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van Saïdjah en wilt ge dan nog beweren dat dit alles een pleitrede is voor het
Kultuurstelsel? Neen zeer zeker niet, maar evenmin tegen het stelsel dat hierin niet
wordt behandeld. Niet het stelsel, maar de misbruiken waartoe de AFWIJKING van
het stelsel aanleiding gaven, heeft hij gegispt. De redeneering van u die zoo spreekt,
komt aldus hierop neer: ‘Onder het Kultuurstelsel gebeurden laagheden en
afpersingen waarvan die buffelgeschiedenis nog slechts een klein staaltje is’ en nu
niet vragende of die uitzuiging in den geest of in strijd met dat stelsel was, concludeert
ge: ‘atqui ergo het Kultuurstelsel moet worden afgeschaft.’
Het is tot deze valsche redeneering, dat volgens sommigen Multatuli in zijn
Max-Havelaar heeft aanleiding gegeven en tegen welke meening in 1862 zijn ‘Vrije
arbeid’ en gedeeltelijk nu in 1870 deze brochure is uitgekomen.
Maar sedert wanneer beoordeelt men een stelsel naar zijn afwijkingen, naar de
handelingen die geschied zijn, uitdrukkelijk in strijd met de letter der wet? En als nu
in art. 55 R.R. met zoovele woorden staat te lezen ‘de bescherming van de
inlandsche bevolking tegen willekeur van wien ook, is een der gewichtigste plichten
van den G.G. Hij zorgt dat de besturende ambtenaren de daaromtrent bestaande
of nader uit te vaardigen verordeningen stiptelijk nakomen, en dat den inlanders
overal gelegenheid gegeven worde om vrijelijk klachten in te leveren’ moet men
dan het Kultuurstelsel veroordeelen, omdat men tegen hare uitdrukkelijke
voorschriften den inlander wel heeft uitgezogen en niet heeft beschermd, moet men
dan tegen het Kultuurstelsel zijn, wanneer men aandringt op de handhaving van
art. 55?
Ik zeg gedeeltelijk, want slechts ter loops wordt dit punt hier en daar aangeroerd,
(onder anderen op pag. 59-62), en de hoofdstrekking van het geheel is om een
scherp betoog te leveren, tegen den wensch der liberale partij dat een stelsel van
vrije arbeid het thans nog in Indië vigeerende Kultuurstelsel zal vervangen.
Voor achtereenvolgens de bezwaren te wederleggen, die tegen dit stelsel van
den kant der voorstanders van vrije arbeid gewoonlijk worden ingebracht, wijdt
Multatuli eenige bladzijden aan de beschrijving van inlandsche toestanden op Java.
Met eene meesterhand teekent hij ons het eigenaardige van de Nederlandsche
kolonisatie in Oost-Indië tegenover die in Suriname. Hier waren het slechts
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‘settlements’ te midden van eene dichte bevolking die onder eigen instellingen leefde
en door hoofden bestuurd, georganiseerde statengroepjes vormde, daar waren het
in den wezenlijken zin des woords volksplantingen.
En toch door slimheid, door eenvoudig te letten op de toestanden die ze daar
vonden, en het bestaande aan te wenden ten dienste van hunne belangen, hebben
onze voorouders dat groote kunststuk gewrocht, dat het kleine en zwakke Nederland
die uitgestrekte bezittingen beheert. In 't beeld van dien zeevaarder (pag. 18-20)
die op onbekende kusten landt, vinden we ons voorgeslacht terug en herkennen
we de praktijk die een Kornelis Houtman en Olivier van Noort de stichter der O.
Indische kompagnie deden zijn.
Hoe was het mogelijk dat een kleine staat als de onze, groote vergelegene
landstreken dienstbaar maakte aan zijne eigene belangen? Ziedaar de vraag om
wier beantwoording het Multatuli, alvorens verder te gaan, vooral te doen is. Het
geheim van 't raadsel, zoo zegt hij, is zeer eenvoudig en ligt voor de hand. We
reglementeerden slechts den toestand dien we vonden, maakten gebruik van de
onderdanigheid van den Javaan aan zijn hoofd, en door die Hoofden tot
Nederlandsche ambtenaren te verheffen (?) lieten we weldra ons gezag over geheel
Java gelden.
Bij deze aangelegenheid komen mij eenige bladzijden in herinnering uit Multatuli's
‘Vrije Arbeid’ van 1862 die ik niet kan nalaten even aan te halen omdat ze zoo geheel
en al weergeven de wijze waarop de stichters der O.I. Compagnie zijn te werk
gegaan. Verbeeldt u een Nederlander, gij zelf b.v., die in Indie koffij tracht te
verkrijgen. ‘Javaan, ik wil koffij!’ zoo roept ge den inlander toe die u verbaasd
aanstaart, eens naar de lucht kijkt en er niet aan denkt aan uwen wensch te voldoen.
Ge blijft verbluft staan, vindt dien Javaan ontzettend lui maar bedenkt niet wat gij
wel zoudt gezegd hebben als die zelfde Javaan tot u was gekomen roepende
‘Hollander, ik wil kaas!’ Daar komt een man aan gevolgd door andere mannen die
allen wat dragen! De een eenen zonnescherm, de andere eene lans, de derde nog
wat etc. en zoo gaan ze alle iets dragende achter den man die niets draagt. Op
eens wordt nu uw onwillige Javaan wakker uit zijne soes, springt op en knielt neder
voor den man die niets draagt. Deze wenkt; er dagen eensklaps van rechts en links
gewapende mannen op, die u binden, mishandelen en 't land uitgooijen.
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Daar zijt ge nu weer 't huis, denkt na over hetgeen gij gezien hebt en zegt zoo bij u
zelven: ‘Jongen als ik inplaats van den Javaan die lag en sliep eens den man had
aangesproken die ging en niets droeg? laat ik dat eens doen en hem zeggen: WelEd.
Heer zoudt ge de goedheid willen hebben den man die daar ligt te zeggen dat hij
wat koffij plant... je mag meedrinken?...’ Alzoo doet ge, uw wensch wordt vervuld
en na weinige jaren krommen de zolders uwer voorraadschuren zich onder den last
van koffij die ge weldra over de geheele wereld verzendt.
Ziet hier in 't klein wat de compagnie in 't groot deed. Neemt ge het gezag der
hoofden uit uw regeeringsstelsel in Indie weg, ge kunt het later door niets weder
vervangen; slechts weinige jaren zullen voldoende zijn en Java zal niet meer tot
Nederland behooren.
Wordt vervolgd.

[13 maart 1871
Recensie opvoering Max Havelaar]
13 maart 1871
Recensie inzake de opvoering van het toneelspel Max Havelaar in het Algemeen
Handelsblad, nr. 12301. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)
THEATER DES VARIETES. Amstelstraat. Er is hier in de afgeloopene week met een
buitengewoon schitterend succes een geheel nieuw stuk vertoond, dat reeds
uithoofde van den titel veler aandacht trok en een talrijk bezoek uitlokte. Wij bedoelen
Max Havelaar, levensbeeld in twee afdeelingen, waarvan de eerste in Indië en de
tweede in Amsterdam speelt. De schrijver, die zich Henri Baton noemt, heeft eenige
grepen gedaan uit het beroemde werk van Multatuli, die voortreffelijk en scène zijn
gebracht. Waarom de schrijver de voorstelling van den nieuwen adsistent-resident
eenige uren ver van zijne residentie in eene hut laat plaats hebben, begrijpen wij
niet, evenwel wij haasten ons er bij te voegen, dat in dit eerste tafereel de historie
overigens zeer getrouw is gevolgd, en vele in het werk vermelde bijzonderheden
zeer beknopt zijn saamgevat. Multatuli's werk is zoo algemeen bekend, dat wij geene
beschrijving van dit tooneelwerk behoeven te geven, vooral daar het van het begin
tot het einde geheel daarmede overeenkomt. Wij geven den ijverigen directeur een
woord van hoogen lof voor de zorg aan de mise-en-scène van dit stuk besteed; de
verschillende decoratiën waren inderdaad schoon, vooral die van de hut in de eerste
afdeeling trok onze aandacht. Ook
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de costumes waren over het algemeen vrij getrouw. Dat het gelaat van den Radhen
Adhipatti minder zwart zijn moest, had men o.i. kunnen weten; het had meer van
een turfdrager dan een Indischen regent, overigens was het costuum van den heer
M. van Beem, evenals zijn spel, voortreffelijk. Maar spreken wij eerst van de titelrol,
deze was in handen van den heer van Kuijk, die deze bijzondere karakterrol blijkbaar
goed had bestudeerd en in voorkomen, houding en manieren Max Havelaar naar
het leven wedergaf. Enkele oogenblikken sprak hij een weinig te forsch, maar over
het geheel heeft hij zich van zijn taak uitmuntend gekweten. De heer S. van Beem,
die wegens ongesteldheid van den heer Corijn de rol van den Javaan Saidja speelde,
heeft ten volle aanspraak op een woord van lof; zijn spel was zeer verdienstelijk.
Datzelfde kan gezegd worden van de heeren Driessens als Batavus Droogstoppel;
van Doeselaer als de controleur Verbrugge en Dierkx als de boekhandelaar
Gaafzuiger. Mw. Verstraeten-Laquet heeft de rol van Tine, de vrouw van Havelaar,
o.i. min juist opgevat; zij speelde die te sentimenteel en had in plaats van de
treurigheid van haren echtgenoot te voeden, hem veeleer door een vroolijke
stemming moeten opbeuren. Mej. Driessens speelde de rol van het Javaansche
meisje Adinda zeer goed, ofschoon haar kapsel min juist was; het haar moest in
plaats van opgestoken, los over den rug hangen. Intusschen verdient gezegd te
worden, dat het stuk uitnemend heeft voldaan en voorzeker nog menige uitvoering
zal beleven.
In het nastukje: Een Student in de medicijnen, herkenden wij een oude kennis,
ons vroeger voorgesteld onder den titel van: Ik ben Vader! Het is een aardige
vaudeville, die door de heeren Judels, Strelitski en Heesbeen en de beide dames
Sluijters en mevr. Kamphuijzen met entrain werd gespeeld en menige toejuiching
aan het talrijk publiek ontlokte.

[maart 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
Midden maart 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en alleen op blz. 1 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Wiesbaden Maart 1871
*
Beste Huisman, Hartelyk dank. Ben ziek geweest. Zenuwen op de

*

ik bedoel dat geld. Ik kon niet terstond uitvoerig schryven, en stelde 't korte antwoord van dag
tot dag uit. Nu durf ik niet langer wachten.
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oogen geslagen. Zal over 3 dagen schryven. Nu, zoo'n pyn in de oogen. Maar 't
wordt al beter als ik my een beetje spaar.
Hartelyk gegroet
tav
DD.

[Bijlage
Notities voor Specialiteiten]
Bijlage
Het Multatuli-museum is in het bezit van een smalle strook vergeeld papier, die
niet afkomstig kan zijn uit het Memoriaal omdat er enig verschil is in formaat en
kwaliteit. Deze strook is bestemd geweest voor kopij van Specialiteiten: de eerste
aantekening komt overeen met een passage op blz. 67 van de eerste druk (V.W.
V, blz. 534); kort daarna heeft Multatuli de keerzijde voor datzelfde doel gebruikt,
want de tekst aldaar komt overeen met een passage op blz. 71 (V.W. V, blz. 536).
Tenslotte heeft deze strook dienst gedaan voor het noteren van een dertigtal
opmerkingen, deels in inkt, deels in potlood, tien ervan, hieronder met een asterisk
aangegeven, zijn doorgestreept. Deze notities blijken het basismateriaal te zijn
geweest voor de laatste hoofdstukken: bijv. Epaminondas (1871, blz. 113 noot; V.W.
V, blz. 646); Victor Emanuel (1871, blz. 101; V.W. V, blz. 577); hinniken (1871, blz.
122; V.W. V, blz. 627). Daar er in dit gedeelte van Specialiteiten tweemaal een
datum wordt genoemd: 25 maart 1871, en 12 april (1871, blz. 95 en 99; V.W. V, blz.
643 en 644) mogen deze notities worden gedateerd op midden maart 1871.
* bezit nu het vechtkuiken de gaaf van... mooi praten of zelfs van goed spreken...
dan is de zaak nog erger. En dit is meestal het geval omdat het uit den aard der
zaak voortvloeit. Welsprekendheid - zoo noemen ze dat en ik zal hierop terugkomen
* Myne Ideën worden niet gerepresenteerd
* echt
* Specialiteiten lastig
Epaminondas
Ideën pag 105. 108-222
* Juristen, publieksprekers
regtbank experts
Orfela - Raspail
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G.L. Baud.
* minachting kamerleden onderling
* aanbeveling van couranten
verdeelwoede
onbedrevenheid in hun vak
* specialiteiten-manie is antiparlementair
hoe specialiteiten nut kunnen doen als adviserende personen
* de specialiteit moet zijn vak op den voorgrond stellen principes
vrouwen emancipatie
* créez le vide autour de l'ennemi
specialiteiten wetenschap verpligting aan leeken meer dan leeken aan wetenschap
* welsprekendheid
onderlinge invloed in de Kamer
r

katholieke Vict Em zoon der kerk
de Kamer belast éen
gevolg der KamerSpecialiteiten verlagen de Kamer in de opinie
Niasser Procur Publieke minachting
trekman aan 't Delftsche vaart hinniken
harmonische ontwikkeling der gaven
specialiteit van 't mens zyn
woordenboek schryvery
2997 (2597 millioen)
indische Specialiteiten
verpligting functie
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(keerzijde)
11) landkrabben die geen bovenbramsteng kunnen onderscheiden van 'n zwavelstok.
Maar, meent men, het nut der debatten tusschen Specialiteiten in de Kamer gaat
misschien niet geheel te-loor. Ze worden ook buiten die Kamer gehoord...
Niet zoo goed als wanneer ze ook buiten die Kamer gevoerd waren, in welk geval
de onderwerpen grondig, monografisch en van politieke ‘smetten vry’ konden
behandeld worden. Deze drie epitheta namelyk duiden de tegenstelling aan van de
belemmeringen in de Kamer die ik trachtte te schetsen.
Wie overigens zich ter verdediging van het nut der specialiteiten in een Parlement
beroept op de mogelykheid dat niet alles verloren gaat wat zy daar ten-beste geven,
heeft toegestemd wat ik bewyzen wilde. ½ r. Ik mag dit hoofdstuk niet sluiten zonder
de opmerking dat de juistheid van wat wy redenerender-wyze als waarheid meenden
te mogen aannemen. Nooit dan in tyden van voorbygaande beroering zagen wy
zeer uitstekende menschen of dusgenaamde groote mannen, leden eener politieke
Vergadering. De Geschiedenis
* te loor
bl. 36 voorgewende priesterwyding

[17 maart 1871
Advertentie inzake opvoering Max Havelaar]
17 maart 1871
Advertentie in het Algemeen Handelsblad, nr. 12305. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
van Boas & Judels.
Directie Victor Driessens. Vrijdag 17 Maart: Laatste voorstelling van Max Havelaar,
levensbeeld in 2 afdeelingen of 5 tafereelen en eene Apotheose. (Met nieuwe
decoratiën en Costumes).
Naar aanleiding van Multatuli's beroemd werk van dien naam, bewerkt door Henri
Baton. (Nooit op eenig tooneel vertoond). Daarna: Een Student in de Medicijnen of:
De Genoegens van het Vaderschap. Vroolijke vaudeville in 1 bedrijf.
Entrée 60 Cents.
Aanv. 8 Uren.
Verwacht weldra Benefice Voorstelling van den Heer M.E. van Beem: Het Leven
te Parijs.
THEATER DES VARIETES
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[18 maart 1871
Revolutionair verzet in Parijs]
18 maart 1871
Verontwaardigd over het defaitisme van het na de val van Napoleon III opgetreden
Uitvoerend Bewind onder leiding van Thiers, en strevend naar gemeentelijke
autonomie voor Parijs, verzet het Centraal Comité van de Nationale Garde zich met
geweld tegen het wegvoeren van kanonnen en mitrailleurs en neemt het zelf de
macht in handen. Na de verkiezingen van 26 maart wordt vanaf het stadhuis de
Commune van Parijs uitgeroepen.

[19 maart 1871
Recensie opvoering Max Havelaar]
19 maart 1871
Recensie inzake de opvoering van het toneelspel Max Havelaar in de
Amsterdamsche Courant, nr. 67. (Knipsel M.M.)

Het tooneel.
De heer Victor Driessens heeft in zijn theater een zoogenaamd Levensbeeld
gegeven, onder den titel van Max Havelaar, en bewerkt, zoo als men begrijpen zal,
naar aanleiding van Multatuli's werk van dien naam. Den roman, misschien hier en
daar op waarheid gegrond, kent ieder, en die hem niet kent, moet zich haasten hem
te lezen, omdat hij een der schoonste voortbrengselen is der nederlandsche
letterkunde en vele dichterlijke bladzijden bevat, die, geschreven met al den gloed
eener oostersche verbeelding, de edelste snaren van ons gemoed doen trillen. Dan,
't is onnoodig dit na zooveel anderen en meer bevoegden te herhalen. Wat verder
de voorstelling der feiten in Max Havelaar betreft, zijn de meesten van oordeel, dat
de schrijver ook daarbij zijn verbeelding wat sterk heeft doen werken, terwijl enkelen
zelfs beweren, dat zij ten eenenmale gefantaiseerd is. Juist nu, omdat hieromtrent
zoo groot verschil van gevoelen bestaat, betreuren we het, dat men Max Havelaar
op het tooneel heeft gebragt en dat wel als Levensbeeld, 't welk uitsluitend waarheid
tot grondslag moet hebben. In het tooneelstuk missen we, om het zonder
omschrijving te zeggen, te veel het schoone van Multatuli's werk en het apocryphe
zien we te breed uitgemeten. Ook worden aan Max Havelaar, Saïdja en Adinda,
wel is waar enkele, terstond herkenbare zinnen van Multatuli in den mond gelegd,
maar naar onze meening te weinig en te besnoeid, terwijl men daarentegen bij een
in belangwekkendheid zeer sekondaire episode uit het werk, Max Havelaar in
Nederland, te lang heeft stilgestaan. Overigens heeft de bewerker, Henri Baton, het
karakter van Max Havelaar, gelijk het in den roman
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geteekend is, goed bestudeerd en in korte, maar fiksche trekken weêrgegeven,
waarom wij het tooneelstuk liever een Karakterbeeld of schets dan een Levensbeeld
zouden noemen. Max Havelaar, gelijk hij in den Salon des Variétés wordt
voorgesteld, is wel de man, gloeijend van verontwaardiging bij het zien van gepleegd
onregt, zonder achterhoudendheid, met het hart, en een menschlievend hart, op de
tong, maar ook ondoordacht, onbesuisd en zonder begrip, dat men door beraden
te handelen meestal verder komt dan door onstuimig en dichterlijk te speechen.
Vooral heeft de heer Henri Baton het dweepende en loszinnige van het karakter
van den gewezen assistent-resident goed doen uitkomen, en waar hij aan den eenen
kant zijn moedig strijden voor een edele zaak in een helder licht heeft geplaatst,
heeft hij aan den anderen kant de poseer-manie van den ‘man met den shawl’, die
zich altijd vervolgd en verongelijkt waant, niet bedekt. Maar waartoe - we vragen 't
- moest die malle apotheose dienen? Max Havelaar had zich het geheele stuk door
op een zoo hoog pedestal gezet, zoo herhaaldelijk verteld, dat hij den Javaan zou
redden, en die redding zoo hoog opgehemeld, dat hij zich zelven reeds een
apotheose had geschonken; het was dus onnoodig, dat, terwijl de man nog op het
tooneel stond, plotseling op den achtergrond een tweede scherm opging en eenige
Javanen voor een buste knielden, waarvan het hoofd volstrekt niet geleek op dat
van Max Havelaar, die, ware hij in de zaal geweest, zeker met verbazing zou gezien
hebben, hoe de Javaansche nakomelingschap eens, ondanks de vele portretten,
die in Oost en West van hem in de wandeling zijn, een gebaard en vol gelaat voor
het zijne zal houden. Het Vlaamsche gezelschap, dat dagelijks beter Hollandsch
begint te spreken, speelt Max Havelaar zeer goed. De heer van Kuyk vervult de
titelrol met veel talent en de heeren Driessens als Droogstoppel en Corijn als Saïdja
verdienen afzonderlijk een woord van lof. De eerste trachte echter niet meer op de
lachspieren van het publiek te werken door dien tour d'équilibre op den gebroken
stoel (5e tafereel). Wel moet het blijken, dat deze op drie pooten staat, om
Droogstoppel te laten zeggen: ‘Dat heeft geen stoel om op te zitten, en dat durft mij,
mij Droogstoppel, makelaar in koffij, enz. beleedigen,’ maar zoo lang en zoo sterk
had hij niet voor de oogen van het publiek moeten waggelen en wankelen, omdat
het hinderlijk werd van lafheid. Behoudens die kleine aanmerking, vonden we zijn
spel als Droogstoppel onberispelijk. Het
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familie-tafereel, of de konversatie tusschen vader, moeder en zoon Droogstoppel,
was zeer geestig in scène gebragt, maar wat te veel uitgewerkt in verhouding van
de andere tafereelen.

[20 maart 1871
Bericht opvoering Max Havelaar]
20 maart 1871
Bericht in het Algemeen Handelsblad, nr. 12308. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Theater des Varietes. Amstelstraat. Het levensbeeld: Max Havelaar, bewerkt door
Henri Baton, naar aanleiding van Multatuli's beroemd werk van dien naam, heeft
ook in de afgeloopene week elken avond een aantal bezoekers naar dezen
schouwburg gelokt. In ons vorig overzicht, hebben wij het stuk en de uitvoering
reeds besproken en kunnen derhalve volstaan met de verklaring, dat, ook na eene
herhaalde auditie, ons oordeel over dit interessante tooneelwerk niet is gewijzigd
en het zeker velen aangenaam is geweest, dat de directie het hier heeft doen
opvoeren.

[21 maart 1871
Artikel over Rochussen in de Java-Bode]
21 maart 1871
Artikel over wijlen J.J. Rochussen en over Max Havelaar in de Java-Bode, nr. 68.
Fragment. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Het belangrijkste deel misschien van Rochussen's werkzaamheid valt nog in de
Regering van Koning Willem I.
Sints lang was hij in de Nederlandsche politieke wereld een man van het verleden;
niet omdat hij reaktionnair of illiberaal zou moeten heeten, maar omdat zijn geheele
aanleg den praktischen diplomatieken staatsman aanduidde, voor wien in de latere
dagen van beginselen en doctrine geen eigenlijke plaats was. Ja in zekeren zin
mogt men twijfelen, of zelfs de demokratische geest, die sedert 1830 over onze
maatschappij waait, voor hem een temperatuur was, waarin hij zich met genoegen
bewoog. De heer Rochussen zag slechts 3 maanden vóór den heer Thorbecke het
levenslicht. Rochussen is als handelsman, als financier zijne loopbaan begonnen;
Thorbecke als hoogleeraar. Beider politieke rigting heeft steeds, om zoo te zeggen,
deze tegenstelling van beider eerste werkzaamheid vertoond. Praktijk boven theorie,
tegenover theorie boven praktijk.
De heer Rochussen was minister van Kolonien in 1860, toen - bijna
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zouden wij zeggen sedert - het boek verscheen, dat thans, gelijk het heet, in
volksuitgave wordt te koop geboden, de Max Havelaar.
De heer Schadd, die het uitgeeft, moest zich schamen over de kleinmoedigheid,
waarmede hij den prijs niet lager danf2,40 heeft durven stellen, en over de
onbeschaamdheid, waarmede hij een editie tot dien prijs als volksuitgave durft
annonceren. In allen gevalle zal het boek, zij het dan niet door Jan en Alleman, toch
door velen weder eens gelezen worden. De schrijver van den Max Havelaar heeft
zich sedert steeds beklaagd, dat het publiek niet lezen kan; dat het boek zijn doel
niet bereikt heeft. Doch ik vrees, dat, wanneer het Nederlandsch publiek thans den
Max Havelaar herleest, het, ditmaal met bewustzijn, den indruk zal krijgen, welks
onbewuste aanwezigheid vroeger wel de oorzaak zal geweest zijn van den weinigen
praktischen invloed, dien het boek gehad heeft; dien namelijk, dat de Max Havelaar
een geschrift is, meer nog ter regtvaardiging van Max Havelaar, dan tot verbetering
van het lot der Javanen geschreven.
Dit is geen verwijt tegen den schrijver, die voorzeker evenzeer grond had regt
voor zich, als medelijden voor de Saidja's en Adinda's te vragen; maar het is de
verklaring, waarom de strekking van het boek, onhandig in tweeën verdeeld, op
geen praktisch resultaat is uitgeloopen.
De schrijver bevindt zich tegenwoordig te Wiesbaden. Zijne echtgenoote houdt
nog steeds in Italie haar verblijf. De kommissie tot inzameling van bijdragen voor
het gezin van den steeds behoeftigen auteur vat haar taak zeer flaauwhartig op;
sommigen harer leden noemen dit eene zekere bescheidenheid en kieschheid,
welke slechts geheel vrijwillige, zoo min mogelijk afgebedelde gelden verlangen.
Men vermeent echter, dat tusschen Douwes Dekker en de kommissie reeds
moeijelijkheden gerezen zijn.

[23 maart 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
23 maart 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 124. (M.M.)
Handschrift van Mimi.
23 ,,Huisman
26 ,,Plett. blad 40-49 Spec
26 ,,van Lennep
27 ,,Plett. blad 50-56 Spec.
28 ,,Everdine.
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[23 maart 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
23 maart 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Twee dubbele velletjes postpapier, tot
onderaan blz. 7 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
den heer Keller: zie Multatuli's brief d.d. 27 januari
Wiesbaden 23 Maart 1871
beste Huisman, Myn oogen en gezondheid zyn dragelyk. Wel ben ik geknakt.
Myn vruchteloos tobben - vooral nu sedert Augustus - heeft my zeer aangegrepen.
Er is iets zonderlings in den zamenloop van de gebeurtenissen sedert die maand.
Alles moest juist zóó geschieden om my teleur te stellen. Van Helden, Mult.
Commissie, van Lennep - alles! En de toestand der mynen in Italie, die van dit alles
een gevolg is!
Sedert vele weken kan ik niet werken. Dat tobben met myn oogen en
zenuwachtigheid noodzaakte my tot werkeloos nadenken. Dat kweekte de bitterheid
aan en dit maakt dat ik ook nu ik weer zoowat schryven kan, niets in myn gemoed
heb dat ik - voor kopy kan gebruiken. Met scheldwoorden vult men geen vellen
druks, en om de waarheid te zeggen, ik kan aan Publiek niets geven dan dat. Al
wat ik anders uiten wil wordt gemaakt, gelyk altyd als men uit z'n gemoed iets anders
wil putten dan er in zit.
En toch moet ik my dwingen dit te veranderen. Zonder werken heb ik geen brood,
wat ik dan ook ondervind.
En dan de grief over myn familie!Ge weet dat ik door de laaghartige bemoeienis der welwillende M. Commissie
dat geld van Van Lennep niet ontving. Ik had dat zoo hoog noodig! Er wachtte
zooveel op! En in November was 't my toegezegd.
Toch overwon ik myn afkeer om daarop terugtekomen (Gy begrypt dat ik dien
v.L. liever hangen zag, want zyn gedrag is helsch gemeen) en schreef voor 12
dagen daarover nog eens. Maar... geen antwoord!
Ik weet nu niet of dat eenvoudig lompheid is, of dat ze misschien eerst overleggen
moeten met erfgenamen die niet in de stad zyn. Ik gis het eerste.
Spreek er in allen gevalle met niemand over, om de laatste kans niet aftesnyden.
Het ergste is dat die zaak my tot nog toe belet heeft de Mult. Commissie aantetasten.
Om die menschen ten toon te stellen
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moet ik o.a. mededeelen hoe zy by de v. L.'s hebben gestookt om my myn eigendom
te onthouden, en als ik dat in al zyn kleuren noem, is de kans geheel voorby.
't Is toch vreesselyk zoo te zitten wachten op z'n eigen geld! En het verlies van
dat geld is op zich zelf niet zoo erg als de stremming in myn werk, het bederven
van myn gemoed. Ik kan niet werken door al die ergernis.Myn oogen zyn nog altyd slecht. Maar 't ergste is m'n stemming, myn
ie

zenuwachtigheid. Och, dat gaat alles samen. Wat die Mult. Comm aan my gedaan
heeft is een ware moord. Dat vee weet zelf niet hoe zy my mishandeld hebben,
namelyk wat voor my de gevolgen zyn. Ik kan dat niet eens noemen, en wil het ook
niet noemen. Daardoor is meer en heel iets anders verloren dan geld. De breuk in
myn leven is onherstelbaar.
En dat ik nu - nog altijd zeer flauw hoop koesterend op dat geld van den Havelaar!
- hen niet eens in 't Publiek de waarheid kan zeggen! - Uw brief deed my zeer aan.
In al die moeielyke maanden dacht ik er aan by 't minste uitzigt op herstel myner
zaken, U daarin te doen deelen, en nu - als 't niet spoedig verandert, weet ik geen
raad meer, of liever de zaak is aldus:
Ik had en heb veel dingen in myn hoofd die tot heden door een zonderlingen
zamenloop altyd mislukt zyn. Eén ding blyft my over: het werken voor de pers. Dit
nu is gemakkelyker gezegd dan gedaan, omdat myn gemoed waaruit de arbeid
moet voortkomen zoo geknakt is. Slaag ik er nu in dat weer te herstellen, en al myn
ergernis en smart op-zy te zetten, dan zal ik my weer wat kunnen roeren. Welnu,
met dat pogen ben ik nu sedert vele dagen bezig en tot nog toe zonder baat. Ik zit
uren achtereen my intespannen om my te bepalen tot myn werk, en telkens dwalen
myn gedachten af, en dan spring ik in woede op. Gy noch iemand weet wat men
my gedaan heeft. Meen niet dat het alleen geldzaak is! Ik ben door de gevolgen
doodelyk gewond.Enfin. Ik moet trachten aan 't werk te komen. Ik zal myn best doen. 't Is me een
o

ware marteling. Zoodra 't een beetje lukt, en ik daardoor wat vlot raak, zal ik U 1
o

helpen, en 2 als het kan in de gelegenheid stellen eens hier te komen, hetgeen
voor Uwe gezondheid zeker goed zou zyn. Ach, dit wilde ik reeds zoo lang! Ge
schreeft eens dat daartoe meer noodig is dan de reis alleen. Dit weet ik. Ik ken de
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ordinaire dingen! Al te goed helaas! Wees verzekerd dat ik by zoo'n gelegenheid
daarop letten zou.
Toch verzoek ik u, indien ge eens door een buitengewoon toeval instaat waart
de reis te doen, niet hier te komen voor ik 't weet. Het kón zyn dat uwe komst my
een moeielykheid veroorzaakte.
Maar waar praat ik van! Zoo'n buitengewoon toeval zal niet gebeuren.
Ja, waar moet ge heen, als nu ook dat kleine weekgeld ophoudt! Dit bezwaart my
genoeg. Als ik maar aan 't werk kon komen, zou ik kans zien. Had ik my maar nooit
beziggehouden noch met die vervloekte Commissie, noch met de v. Lenneps. Dan
waren wy verder!
Eén ding is zeker, ik zal uwen toestand beschouwen als my aangaande. Maar
wat helpt dit! Ook de toestand van myn kinderen gaat my aan, en die lyden ook
gebrekIk iets weten van dat stuk M.H.? Ik verklaar U dat ik tot myn groote verbazing van
die zaak kennis kreeg uit de Courant, gelyk van veel dingen die my aangaan. Herdruk
Ideën, volksuitgave Havelaar, storting van dat geld by de Commissie, verkoop van
den Havelaar... alles uit de Courant!
Neen, ik weet niets van dit stuk, en gis dat het een prul is. Dat kan niet anders.
Zulke dingen worden gemaakt op 't effect, en om waarheid bekommert men zich
niet.
Een bewys ligt wel in dat ‘Vrye Arbeid’ waarvan gy spreekt.
Of 't een streek van de liberalen is, weet ik niet. Maar 't is wel zeer opvallend dat
het Handelsblad het stuk pryst, en geen woord zegt over de onjuistheid van 't
vereenigen dier politieke rigting met een apotheose van M.H.
Het H.B. kent myne beide brochures tegen Vr. Arb. zeer goed. In de beoordeeling
van dat drama maakt het de aanmerking dat Adinda haar haren niet goed draagt
(zeer onjuist!) maar de wezenlyke fout over dien Vryen Arbeid wordt verzwegen.
Dat is zeer opvallend. Ik ben misselyk van kranten, van Publiek, van Holland en van
schryvery. Ik vraag u: wat baat het, 't woord te rigten tot zoo'n Publiek? Ze kunnen
immers niet lezen.
En nu my met al die misselykheid intespannen tot schryven voor dat Publiek, is
een vreesselyke taak.
Toch moet het, en ik zal myn best doen. Maar helaas, sedert dagen zit ik voor
my met één onafgewerkt blaadje. Dat stuk over Specialiteiten ligt al sedert maanden
onäf. Ik ben er wee van.
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Voor heden adieu beste kerel. Ik zal doen wat ik kan. Denk nooit dat ik U vergeet
al helpt dit dan ook niet veel tot nog toe.
Hartelyk gegroet van
Uw liefh. vriend
Douwes Dekker
Maak myne excuses aan den heer Keller dat ik nog niet schreef. Ik ben nu niet
eigenlyk ziek, maar doodaf van verdriet

[23 maart 1871
Ingezonden Stuk in de Java-Bode]
23 maart 1871
Ingezonden Stuk inzake Nog-eens Vrye Arbeid in de Java-Bode, nr. 70. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Multatuli's Nog eens: ‘Vrije-Arbeid in Nederlandsch Indie.’
Wil een schrijver toestanden schetsen, en de gevolgen van die toestanden profeteren,
dan is een eerste vereischte, dat die schrijver goed op de hoogte zij van de zaken,
welke hij behandelt. Ook moet hij overdrijving schuwen. In het hierboven genoemde
werk, geeft de schrijver scheve voorstellingen van de zaak, welke hij behandelt, en
is hij niet van overdrijving vrij te pleiten. Vele vrij-arbeiders zullen dit met mij beamen.
Om kort te zijn, wil ik eenige zinsneden uit zijn werk signaleren, en trachten ze zoo
te wederleggen, dat ze den toets der waarheid kunnen doorstaan.
Pag. 10. ‘De bijzondere soort van vrijheid, die de partij der liberalen voor den
Javaan wenscht te verkrijgen, is: de vrijheid, om te arbeiden voor particulieren.’
Zoude het niet juister zijn, zoo die bijzondere soort van vrijheid voorgeschreven
werd, als volgt?
‘Vrijheid om te werken, waar, wanneer, hoe lang, hoe veel, wat, voor welk loon,
voor wie ook?
Pag. 13. ‘De Nederlandsche industrieel zoekt Javaanschen arbeid.’ Hier zij
aangestipt, dat zoo er Chinesche kultuur arbeid op Java ware te bekomen, de
industrieel de Javaansche niet zou zoeken. Nu moet hij zich met Javaanschen
arbeid behelpen (dit is het ware woord) en die arbeid kost veel geld.
Pag. 14. ‘Maar wel verzet ik mij tegen het gehuicheld voorgeven, dat Europesche
fortuinzoekerij het welzijn van den Javaan beoogt.’
Daar verzet ik mij ook tegen, maar beweer, dat de welvaart van dien
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Javaan indirekt door den zoogenaamden fortuinzoeker werdt vermeerderd, hetgeen
ik straks, niet door klanken en holle frases, maar door cijfers hoop te staven.
Pag. 28. ‘En ieder, die elken fortuinzoeker in de gelegenheid wille stellen, den
Javaan te berooven, zou voortaan vrijzinnig heeten.’
Ieder industrieel wordt niet alleen flink weg met den vulgairen naam van
fortuinzoeker bestempeld; hunne fortuin wordt niet verkregen door ijver,
naauwgezetheid, kennis van zaken, en risico van kapitaal, neen, dat fortuin wordt
eenvoudig van den Javaan geroofd! Sublime! Een Europeaan vestigt zich met eenig
kapitaal in de binnenlanden van Java. Het grootste gedeelte van Java's schatrijken
bodem ligt nog woest. Door Europesche leiding en Javaanschen arbeid, wiens
betaling zich regelt naar vraag en aanbod, zonder inmenging van derden, wordt
een stuk woestenij ontgonnen en in kultuur gebragt. Het verkregen produkt wordt
verkocht, en er schiet dan in enkele gevallen eenige winst voor den Europeaan
over. Is nu die winst van den Javaan geroofd? Neen, zij is ten koste van veel zorg
en ontbering aan den grond ontwoekerd.
Dit is van de vrije-kultuurarbeid op Java eene zuivere, niet kunstmatig verdraaide
voorstelling.
Pag. 44. ‘Daarvoor ontvangt hij een, door die Regering, buiten zijne bewilliging,
vastgesteld loon.
In dezen zin springt het scherpe kontrast tusschen gedwongen arbeid voor het
Gouvernement, en vrijen arbeid, voor wien ook, zeer juist in het oog. De Javaan
werkt voor het Gouvernement voor een loon, vastgesteld, buiten zijne bewilliging,
werkt hij daarentegen voor wien ook, in volle vrijheid, dan regelt het loon zich naar
vraag en aanbod. Wat is beter voor den Javaan, het eerste of het laatste?
Pag. 67. ‘Van waar bekomt hij de gronden, die hij noodig heeft voor zijne kultuur?’
Hij huurt die gronden in een woesten staat van het Gouvernement, en zoo niet,
dan koopt hij produkten in den ruwen staat, voor kontant geld, van de Javaansche
planters, verwerkt die produkten voor de Europesche markt, en is de winst, daarop
behaald, eene belooning, welke in alle opzigten op eene eerlijke wijze verkregen
is.
Pag. 68. ‘Met en door de hulp der Hoofden is er mogelijkheid, eene onderneming
uit te voeren, zonder die hulp is het onmogelijk.’
Dit was waarschijnlijk het geval in den tijd, toen Multatuli nog amb-
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tenaarde, maar zoo hij nu slechts één jaar Resident van Kedirie konde zijn, zou hij
de onwaarheid en de onhoudbaarheid van hetgeen hij als een axioma voorstelt,
inzien.
Pag. 68. ‘Hoe menig millioen bleef ongewonnen, omdat die Resident...’
Die millioenen ('t ware beter gezegd, duizenden) zouden niet ongewonnen zijn
gebleven, zoo die Resident de magt, hem gegeven, om zijne Residentie te kunnen
besturen, niet had gebruikt of liever misbruikt tot tegenwerking.
Pag. 68. ‘Juist, de bedoelde millioenen zouden dus wel gewonnen zijn, indien de
booze Resident hadde medegewerkt. Wat ik bewijzen wilde.’
Niet zoo; gij bewijst niets; die millioenen, (nog eens, 't bepaalt zich gewoonlijk bij
duizenden) zouden gewonnen zijn, niet, als die booze Resident hadde medegewerkt,
maar als die booze Resident maar niet hadde tegengewerkt. Zoo ik mij niet vergis,
luidt 's Regerings voorschrift aan de ambtenaren, dat zij de partikuliere industrie
niet mogen tegenwerken, maar ook niet mogen medewerken. - Een Resident, die
tusschen de regels leest, kan daaruit gevoegelijk lezen: ‘werk maar een beetje
tegen.’
Pag. 79. ‘Gesteld, dat mijn schets onjuist, mijne menschenkennis gebrekkig, mijn
staatkundige blik beneveld is, wat voorspellen de betere zieners?’
Men behoeft niets meer te voorspellen, men staat reeds voor een fait accompli,
en zal ik daarvan de Residentie Kedirie als eene getuigenis signaleren. Kediri kan
men de bakermat (behoudende stijl, ‘broeinest’) van den vrije-kultuur-arbeid op Java
noemen.
Daar staat de vrije kultuur naast de gedwongen Gouvernements kultuur, en
overschaduwt deze, hetgeen ik met cijfers zal aantoonen. - Strikt juist kunnen die
cijfers niet zijn, maar zij komen de waarheid zeer nabij.
In 1870 is in de Residentie Kedirie geproduceerd:

Gouvernement's Kultuur.
68.000 pikols Koffij

f 780.000

120.000 pikols Suiker

f 960.000
_____

Approx. waarde, door den Inlander
ontvangen.

f 1.770.000
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Vrije Kultuur.
40.000 pikols sup. tabak.

f 1.600.000

40.000 pikols inf. tabak.

f 400.000

300 bouws suikerriet

f 45.000

3.000 pikols koffij

f 60.000

Tabak voor de inl. markt.

f 100.000
_____

Approx. waarde door den Inlander
ontvangen.

f 2.205.000

Multatuli beweert, dat, waar de Javaan bij de Gouvernements kultures is ingedeeld,
hem geen tijd rest om voor partikulieren te arbeiden.
Wordt die bewering niet door bovenstaande cijfers gelogenstraft? Verraadt die
bewering geen gebrek aan kennis van de zaak, welke hij behandelt? Hoe kan
Multatuli beweren, dat een Javaan lijdelijk zal blijven, zoo hij moet werken voor een
loon, door zijnen meester, buiten zijne bewilliging, vastgesteld, en hij zijn land in
vuur en vlam zoude zetten, zoo hij mogt werken naar vrije verkiezing voor een loon,
dat hij kan eischen. Het Gouvernement betaalt den inlander f13 voor één pikol koffij,
- zoude nu Kedirie in vuur en vlam gekomen zijn zoo de Javaan die 60.000 pikols
koffij had mogen verkoopen aan den meestbiedende, waarschijnlijk tot den dubbelen
prijs van 43 gulden?
Maar laat de Javaan van Kedirie eens één jaar gedwongen worden, om al zijne
tabak aan het Gouvernement te leveren, tegen gemiddeld 10 centen het pond, goed
en slecht, zijnde ook de helft van het cijfer, dat de inlander van den partikulier voor
zijne tabak heeft ontvangen, dan geloof ik, dat vuur en vlam niet achterwege zouden
blijven. De vrije tabakskultuur heeft voor sommige partikulieren eenige voordeelen
afgeworpen, maar nog niemand is millionair geworden. - In 1853 vestigde zich de
eerste ondernemer, en voor zoover mij bekend is, is nog niemand met een
genoegzaam kapitaal stil kunnen gaan leven.De amfioenpacht is in de laatste jaren enorm gestegen, de zoutverkoop is zeer
toegenomen, de jaarlijks verhoogde landrente komt geregeld binnen, de bevolking
is door verhuizing uit andere Residentien verdubbeld, groote wildernissen zijn
herschapen in bouwgrond.
Die welvaart, door de vrije-kultuur verspreid, is een gevolg van het
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fortuinzoeken van een handvol Europeanen. - Dat de inlander er wel bij vaart, zal
ik niet behoeven te betoogen: het cijfer f2.205.000, - in één jaar, onder de bevolking
gebragt, is welsprekend genoeg.
Multatuli voorspelt ondermijning van het gezag, als het kultuurstelsel ondermijnd
word.
Ik begrijp niet, hoe een gezag berusten kan op dwang, tot het planten van koffij
of suiker tot een te laag loon.
De Javaan bezit de middelen niet om voldoende belastingen in geld op te brengen,
- daarom moet hij belasting opbrengen in arbeid. - Welnu, laat dat zoo blijven, laat
de Javaan voor het gouvernement arbeid als belasting opbrengen, in plaats van
geld. - Maar laat hem ook de vrijheid om in zijne ledige uren te planten, wat hij wil,
en te verkoopen aan wie, en voor hoeveel hij wil.
Kedirie bewijst, dat het zeer goed zamen kan gaan.
Op gronden, door partikulieren van het Gouvernement gehuurd, vestigen zich
geene gezeten dessa-bewoners, of kultuur-pligtigen, maar wel proletariërs, waarvan
men het zielental op Java gerust op twee millioen kan schatten. Die twee millioen
zwervers kunnen voor een loon, dat zij zelven kunnen bedingen, voor partikulieren
arbeiden, zonder dat de Gouvernements kultures daarvan eenig nadeel zal
ondervinden.
Ten slotte nog Multatuli's grief, dat de Javaansche Hoofden omgekocht worden
door de partikulieren, opdat zij den kleinen man zouden dwingen om voor
partikulieren te werken.
Hoe het in andere residenties gesteld is, weet ik niet, maar in Kedirie hebben de
Europeanen al zeer weinig omgang met de inlandsche Hoofden.
Die omgang bepaalt zich tot de noodzakelijkste beleefdheids-visites. Van geld
geven of vleijerij is hoegenaamd geene spraak.
Dit beeld van Multatuli kan geen nut, maar wel verwarring stichten. Het laatste
zooveel mogelijk tegen te gaan, is het doel van dit schrijven.
En dat ik gematigd heb geschreven, zal iedereen mij toestemmen, die als
vrij-arbeider door Multatuli publiek wordt bestempeld met den naam van ‘Javanen
beroovend Inlandsche hoofden omkoopend fortuinzoeker.’
EEN VRIJ-ARBEIDER.
Kedirie, 13 Maart 1871.
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[26 maart 1871
Multatuli over de Commune]
26 maart 1871
Multatuli schrijft in Specialiteiten een bladzijde over de situatie in Frankrijk ten
tijde van de Commune. In de eerste druk blz. 95-96, met de datum op blz. 95
voetnoot. Vgl V.W. V, blz. 572-573 en 643.

[26 maart 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
26 en 27 maart 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 18-19. (M.M.)
Handschrift van Mimi. De nummering sluit aan bij die van 30 januari, en betreft
blaadjes kopij van Specialiteiten.
Onder aantekening 46 staat in potlood door Multatuli genoteerd: volgens Plet vel
5 af en onder aantekening 56: vel 6.
Voor de desbetreffende tekst zie men V.W. V, blz. 535-566 en 566-573.

26 Maart. 71
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

elkaer te enteren
lage tarieven
collaboratie
Alexander
habit noir
declamatie
achterdeurtje
dat zal hem te pas komen
tronen en bidstoelen
terminologie-kennis

27 Maart 71.
50
51
52
53
54
55
56

de belangstellende lezers
winkelmeubel
ze fronsen
condenseert
muskaatnoten
den armen Hhafiz
zoo'n uitverkorene

[27 maart 1871
Artikel in het Studenten Weekblad]
27 maart 1871
Artikel in het Studenten Weekblad, Orgaan voor Noord- en Zuid-Nederland, nr.
3, blz. 11-12. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Voor het eerste gedeelte zie 13 maart, voor het slot 3 april; daar vindt men ook
de ondertekening: J.P. Moltzer.
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Eenige bedenkingen tegen ‘Nog eens Vrije Arbeid’ van Multatuli.
Tot zoover gaat alles goed; ge zijt tot bladz. 33 genaderd en ge denkt bij u zelven:
‘Zie zoo het voorwoord is nu geëindigd, waarin ons de schrijver de wijze van ontstaan
en den aard van het Nederlandsche gezag in Indië heeft duidelijk gemaakt, en de
eigentlijke kwestie tusschen Kultuurstelsel en vrijen arbeid zal nu worden behandeld.’
Doch ge vergist u deerlijk; want waarop komt die kwestie hoofdzakelijk neer? Hierop
toch: dat de vrije arbeiders (om dit woord eens te gebruiken) willen dat de
Nederlandsche staat in Indië niet langer de plaats zal innemen van een
handelslichaam, dat als een slim koopman alle concurrentie verhindert en verbiedt,
maar dat die Nederlandsche staat ook voor Indië een rechtstaat zal wezen, die de
belangen en welvaart der koloniën zal hebben te behartigen: dat de inkomsten van
den staat niet langer moeten worden gezocht in handelswinsten, maar in gewone
belastingen; dat de kolonie aan de belangen van het moederland dienstbaar worde
gemaakt, niet langer door de inboorlingen te noodzaken om zekere producten tot
lage prijzen te leveren, maar door hen integendeel de volle waarde van hun arbeid
te doen genieten en hen alzoo tot meerdere werkzaamheid aan te sporen.
En wat nu vinden we hiertegen in Multatuli's brochure? Niets, of althans zeer
weinig! Dit boek gaat uit van deze onbewezen en onjuiste praemisse, dat de
tegenstanders van het Kultuurstelsel de basis waarop onze heerschappij in Indië
steunt - dat is het stelsel van 't Nederlandsch gezag uit te oefenen door middel van
de hoofden - willen wegnemen en een ander bestuur invoeren. Alsof het hier eene
‘communis doctorum opinio’ goldt, wordt hier geen enkel argument tot staving van
deze beschuldiging bijgebracht en overal, het geheele boek door, heet het dat de
voorstanders van vrije arbeid ‘het gezag der hoofden willen wegwerpen.’ Zoo staat
op pag. 33 ‘Hierop (n.l. dat men het ontzag van den Javaan, voor zijn hoofden,
dienstbaar maakt aan zijn doel)’ alleen is het Kultuurstelsel gebaseerd. ‘Hierop
alleen kan alle gezag in Indië berusten; wie daar een ander stelsel van bestuur wil
invoeren wijdde zich vooraf aan de onvolbrengbare taak om in Indië den aard des
volks te veranderen. Zoolang hij daarin niet slaagde, behoort hij te worden gewraakt,
als wetgever, bestuurder of raadgever.’

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

510
Zoo op pag. 45. ‘Doch indien daar ginds zooveel te doen is, mag men dan het eenig
werktuig waarmede met vrucht kan worden gearbeid - het gezag der Hoofden
alweder - wegwerpen?’
Zoo op pag. 46. ‘Wij gaan dit alles voorbij en vragen hoe men eenige fout in
maatschappelijken toestand, zieleleven of verstandsontwikkeling van den Javaan
denkt te verbeteren, door verlamming van het gezag,’ en verder op pag. 57. ‘Wij
vragen of de bedoelde kennis veredeling, vooruitgang den Javaan kan worden
meegedeeld door afschaffing van het gezag.’ Voor wie verder lust heeft het na te
kijken, zie pag. 22, 40, 62, 63, 65... het heele boek.
Door het Kultuurstelsel alleen, zegt Multatuli, kan het Nederlandsch gezag in Indië
gehandhaafd blijven. Zeer handig identificeert hij hier 't Kultuurstelsel met het systeem
van het Nederlandsch gezag in Indië te doen uitoefenen door de inlandsche hoofden.
Wie tegen het Kultuurstelsel is, zoo redeneert hij, wil ook het gezag van de hoofden
afschaffen, het eene is inhaerent met het andere.
Doch dat dit volstrekt niet zoo is, dat Multatuli niet het recht heeft om dit tegen
den vrijen arbeid aan te voeren, wil ik bewijzen door de jaren 1816-1829. De kwestie
van vrijen arbeid is niet zoo fonkelnieuw als sommigen wel schijnen te meenen en
het stelsel dat de drie Commissarissen-Generaal voorstonden, was inderdaad op
niets anders dan op vrijen arbeid gegrond; daar ik het met Multatuli eens ben, dat
men een stelsel niet naar zijne afwijkingen mag beoordeelen, heb ik het volste recht
mij tegen hem op de handelingen van Elout, Buyskes en v.d. Capelle te beroepen,
al is hetgeen zij voorstonden en hadden bepaald ook volstrekt niet nagekomen door
v.d. Capelle als Gouverneur-Generaal.
En als men nu weet dat de regeling van het binnenlandsch bestuur op Java, met
zijne regenten, districts- en dessa-hoofden, zooals ze nu nog onder het kultuurstelsel
bestaat, in 't algemeen gesproken, op dezelfde grondslagen berust die in 1819 zijn
vastgesteld, dan is het dunkt mij nog al vreemd om van den vrijarbeider, zooals op
pag 63 onderaan, te zeggen ‘dat hij zich niet mag beroepen op de thans bestaande
autoriteit, die na vernietiging van het stelsel waarop zij berust zal verdwenen zijn’
terwijl juist Generaal v.d. Bosch, enkele veranderingen uitgezonderd, de regeling
van het inlandsch bestuur geheel van de Commissarissen-Generaal overnam.
Eigenaardig is het om na te gaan hoe, juist sedert dat de harde kanten
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van het kultuurstelsel door toepassing van meer liberale beginselen langsamerhand
worden weggenomen, de inlandsche hoofden meer en meer in afhankelijke
verhouding tot het Nederlandsch gouvernement worden gebracht. Vroeger toch
bestond hun inkomen voor het grootste gedeelte uit ambtelijk landbezit, gedwongen
leveringen en heerendiensten, terwijl zij van 't Nederlandsch gouvernement, wiens
ambtenaren zij toch zijn, slechts een zeer kleine som als bezoldiging ontvingen.
Een districtshoofd b.v. die gemiddeld over 40,000 zielen regeert ontving niet meer
dan f800 per jaar, een onder-districts hoofd slechts f360. Wat zij bovendien nog
behoefden, trokken zij uit gedwongen leveringen en heerendiensten, die dan ook
zoo menigvuldig werden gevorderd dat ze o.a. voor de twee residentien Soerabaija
en Pasaroean op 5,200,000 dagdiensten per jaar werden berekend. (zie N.G.
Pierson, Het Kultuurstelsel, pag. 187). In de lage jaarwedden lag de oorzaak van
dit kwaad; men kon die heerendiensten niet afschaffen zonder ons prestige bij de
inlandsche bevolking te verliezen, daar dan de hoofden letterlijk gebrek zouden
lijden, en toch zoo iets de afhankelijkheid van de Inlandsche hoofden aan het
Nederlandsche gezag vermeerderde, dan was het natuurlijk wel dit: dat ze van 't
gouvernement uitsluitend hunne middelen van bestaan ontvingen.
Nu is juist in den laatsten tijd hierin veel verbetering gekomen. Het ambtelijk
landbezit - zoo noemt men eene wijze van bezoldiging in land, waarbij de inlandsche
hoofden, in plaats van tractement, een bepaalde landstreek krijgen, waar ze naar
welgevallen belastingen kunnen heffen - dat door de Commissarissen-Generaal
verboden en door v.d. Bosch weer was ingevoerd, werd afgeschaft en in 1867
stonden de Staten-Generaal op de begrooting voor Neêrlandsch Indië de som van
2,000,000 gulden toe, tot verhooging der lage tractementen van de Inlandsche
hoofden. Zoo ziet men duidelijk hoe, terwijl het stelsel van v.d. Bosch langzamerhand
werd afgebroken, men er toch niettemin op bedacht was de inlandsche hoofden
meer nog dan vroeger aan het Nederlandsch gezag te binden, en het is mij dan ook
onbegrijpelijk, hoe Multatuli er toe komt, om in zijne brochure dit als hoofd-argument
tegen vrijen arbeid aan te voeren: dat de tegenstanders van het Kultuurstelsel het
Nederlandsch gezag in Indië niet kunnen handhaven, daar het hun is te doen om
de regeling van het Inlandsche bestuur af te schaffen, eene regeling die zij zelve
hebben goedgekeurd en vastgesteld.
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Ik zou mijne taak hier als afgedaan kunnen beschouwen, indien er niet nog eenige
andere bedenkingen te bespreken waren die ik achtereenvolgens behandelen wil.
Het stelsel van vrijen arbeid is onpractisch, zegt Multatuli pag. 67-70: want a pag
103, Vrije arbeid moet noodzakelijk in werkelijkheid worden: ‘presbaarheid van den
Javaan door den eersten den besten intriguant in conniventie met de hoofden.’
Onderstel, dus redeneert Multatuli, dat de gouvernements-cultures worden
afgeschaft, wat zal dan het geval zijn? De particulier treedt dan in de plaats van 't
gouvernement, maar terwijl de gouvernements-ambtenaar nog een art. 55 R.R.
heeft om zijn ijver te beteugelen, heeft de particulier niets dat hem bindt; hij begeeft
zich slechts naar het districtshoofd wien hij geld en sieraden aanbiedt en de koffie,
suiker en indigo komen verder van zelf.
Tegen deze bedenking zullen de besluiten der Commissarissen-Generaal mij
weder helpen. Voorzeker, als hier niet tegen gewaakt werd en men den partikulier
maar vrij met de dessa-hoofden liet knoeien, de Javaan zou binnen twee jaren tijds
uitgeplunderd wezen op eene manier waarbij de ergste jaren van 't Kultuurstelsel
nog heilig zouden zijn. Doch hoe komt Multatuli er toe om te vermoeden dat hiertegen
door 't gouvernement geene bepalingen zouden worden gemaakt? Reeds Elout en
de zijnen hadden dit voorzien en verboden bij Publicatie van 5 Januari 1819 (Ind.
St. bl. No. 10) het sluiten van Contracten met geheele dessa's terwijl ze in dat zelfde
jaar (Ind. St. bl. 1819 No. 11) eene bepaling uitvaardigden, waarbij het aan de
regenten en verdere hoofden verboden werd handel en industrie in producten te
drijven.
Door dus slechts het voorbeeld te volgen van hen, die reeds vóór vijftig jaren op
Java een stelsel van vrijen arbeid wilden invoeren, zou ook deze moeielijkheid
vervallen; en wat verder het bezwaar betreft, dat de Javaan voor een spotprijs zijn
land zou verkoopen en daardoor binnen eenige jaren zou worden gebracht in een
toestand van onderdrukking en lijfeigenschap aan de landheeren, tegen deze
bedenking volsta ik met u te wijzen op de bepaling die in de kultuurwet van 1865
was voorgesteld ‘om vooralsnog allen verkoop van grond aan Europeanen en
vreemde Oosterlingen (Chinezen) te verbieden en eerst na vijf jaren deze bepaling
te herzien’, of op een soortgelijke bepaling voortkomende in de wet van 9 April 1870
St. bl. 71, waarbij grond
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aan inlanders in eigendom kan worden afgestaan, ‘onder de noodige beperkingen
bij algemeene verordening vast te stellen en in den eigendomsbrief uit te drukken,
ten aanzien van de bevoegdheid tot verkoop aan niet-inlanders.’
Wordt vervolgd.

[31 maart 1871
Artikel van Roorda in De Locomotief]
31 maart 1871
Artikel van S.E.W. Roorda van Eysinga in De Locomotief, Semarang, nr. 77. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Brieven van Roorda aan De Locomotief.
De Hr. Kern heeft in de Zaanlandsche Courant een brief geplaatst. Daarin kwamen
enkele ongelukkige of overtollige gedachten voor, zooals over Multatuli's stijl, terwijl
gezwegen werd over het hem door de Regeering aangedane onrecht. Het
Multatulifonds kon slechts eene driedelige beteekenis hebben:
1e het was een plicht der dankbaarheid jegens den man, die ons een' beteren
weg deed inslaan;
2e het was eene poging om goed te maken, wat de Regeering, die op zijn
jachtgebied stroopt met zijn kruit en lood, jegens hem misdoet, toegevende aan
bezwaren, een' commies van de Rekenkamer waard;
3e het was een plicht der billijkheid jegens iemand, van wien men nog menige
lettervrucht hoopt te genieten, en dien men dus in staat wil stellen ze voort te
brengen.
Maar welken misslag de Commissie ook begaan had, de natie beantwoordde
hare roepstem. Er werden hier en daar subcommissies gevormd. En zie, de eerste,
die het goede werk dreigde te vernietigen, was een der onderteekenaars van den
rondzendbrief zelf: Professor Kern!
Ik heb het genoegen niet den hoogleeraar te kennen. Zijne geschriften kenschetsen
een' man van ruimen blik. Het is mogelijk, dat hij eerlijk en oprecht is, maar het is
zeker, dat hij den schijn van eene verraderlijke handeling op zich laadde door in de
Zaanlandsche Courant (gewijd aan den Putteaan Mirandolle) de natie te willen
geruststellen met de verklaring, dat het fonds niet ten doel had aan Multatuli ‘eene
werkelooze toekomst’ te verzekeren!
Multatuli werkeloos! Hij, die reeds vóór twee en dertig jaren werkte in het belang
van een onderdrukt volk, toen de kleine Kern nog
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gewiegd werd of met knikkers speelde; die na Lebak zijn' Max Havelaar, zijne
Minnebrieven, zijne Idéen en tal van andere geschriften voortbracht. De heer Kern
schijnt niet bespeurd te hebben, dat hij zich zelven weêrsprak. Immers in den
rondzendbrief prijst hij de kortheid en pittigheid van Multatuli's uitdrukkingen. Hij
kent toch het woord van Voltaire: ‘ik had ditmaal geen tijd om kort te zijn.’ Is dan
denken, voorbereiden geen werken?
De heer Kern laadde den schijn op zich vrede te willen met ‘PUBLIEK,’ die hem
kwalijk nam, dat hij onbedacht en overijld was opgetreden voor Multatuli. De
bedoeling moge goed geweest zijn, maar het artikel in de Zaanlandsche Courant
had den schijn van een coup de Jarnac.
De tweede daad was een protest van een ongenoemd, maar niet onbekend Indisch
oud-officier, een Putteaan, die veel in de Algemeene orders schijnt te hebben
gestudeerd, tegen Multatuli's beweren omtrent Duymaer van Twist's ‘vuiligheden’
bij de werving van inlandsche soldaten. Wij hebben Multatuli's repliek gelezen. Hij
is te intelligent om te liegen. De oud officier is in een zeer ongeschikt oogenblik al
zeer gedienstig geweest en had de zorg voor de verdediging van Duymaer's naam
wel aan dezen zelven kunnen overlaten. Maar de derde daad was eene laaghartige
wraakneming.
Ik schreef daarover in de Sneeker Courant, een der hoogst zeldzame moedige
en waarheidlievende organen, het volgende artikel:
EEN LAAGHARTIGE WRAAK.

Het liet zich verwachten, dat de Putteaansche vrij-arbeiders een onaangenaam
Kerstfeest zouden doorbrengen met het lezen van Multatuli's jongste brochure over
vrijen arbeid. In krachtige taal werd daar gewezen op de fortuinzoekende luî, die
zonder hun geld voor altijd onbekend zouden zijn gebleven en na zich te hebben
verrijkt ten koste van den Javaan nu uit eerzucht optreden als valsche apostelen
van zijne zaak en in blinde onbeschoftheid den band tusschen de bevolking en hare
hoofden zoo spoedig mooglijk willen verbreken; lieden, ‘die op Multatuli's jachtgebied
stroopen met Multatuli's kruit en lood’ en te gelijk hem voor den gek houden. Maar
moeilijk kon men verwachten, dat zij zulk eene laaghartige wraak zouden nemen
als een hunner wel bekende avocats d'office eergisteren nam in de N.R.Ct., op het
oogenblik, dat het volk wordt opgewekt tot eene daad van rechtvaardigheid jegens
den man, die
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ons een' beteren weg deed inslaan. Het stuk is in een letterkundig opzicht te goed
om aan de redactie te worden toegeschreven, maar zij blijft zedelijk verantwoordelijk
voor de gepleegde laagheid, voor den tweeden coup de Jarnac, na den eersten,
door Prof. Kern in de Zaanlandsche Courant aan Multatuli toegebracht.
Het pleit voor de bestredene brochure, dat zij slechts zulk eene onwaardige
wederlegging in het leven riep.
Zakelijke betooggronden mist men er geheel in. Het stuk wemelt van
personaliteiten. Of de heer van Herwerden het palet leverde voor Multatuli's verven,
doet niets ter zake. Of Multatuli ijdel is en poseert, evenmin. Al was er onheilig vuur
in zijn hartstocht, wij zouden wel eens willen zien, hoeveel Nederlanders hem in
belangloosheid evenaren. Is er niet alliage in onze zuiverste handelingen? De man,
die den Max Havelaar schreef, is niet alleen een uitstekend hoofd, maar moet een
groot, warm edel hart hebben. De vraag, die beantwoord moest worden, is deze:
Moeten wij toelaten, dat een zwerm van lieden, die hoofdzakelijk door eigenbelang
worden gedreven, zonder beperking in de binnenlanden van Java den band tusschen
de hoofden en den geringen man ruw verbreken en den invloed van het gezag der
Regeering verzwakken?
Daarover wordt gezwegen. In plaats daarvan wordt Multatuli beleedigd door
iemand, te laf om hem met open vizier te bestrijden, maar toch gemakkelijk te
herkennen uit zijn' slaafschen zin, waarvan hij ook in een ander Putteaansch orgaan
blijk geeft. Het stuk is een slechte daad.
S.E.W. ROORDA VAN EYSINGA.

[1 april 1871
Ingezonden Stuk in de N.R.C.]
1 april 1871
Anoniem Ingezonden Stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nr. 91 (Knipsel
M.M.)

Ingezonden stukken.
Multatuli. Nog eens: Vrije Arbeid.
‘Publiek ik veracht u met groote innigheid’, schrijft MULTATULI in zijne Minnebrieven,
blz. 17, en 't bovengenoemd geschrift bevestigt dit gevoelen nog nader, daar hij ons
wil doen gelooven, wat ieder beschaafd man tegenwoordig beter weet. 't Is eene
speculatie op de onnoozelheid der lezers; niet meer. Wel jammer voor zoo'n
uitmuntend talent.
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Of zijne ‘innige verachting’ zich ook tot de waarheid en de historische feiten uitstrekt?
't schijnt wel. Immers het Monster, met de roode vlag, dat hij schept en ons dan
voorstelt, waartegen hij schermt en te velde trekt, met de scherpe wapens die hij
zoo goed hanteert, waarmee hij zwakkelingen zoo goed weet te treffen: dat Monster
is slechts een vrucht zijner fantasie, met al de booze eigenschappen die hij het
toedicht, als ‘gehuichelde menschenliefde, boerenbedrog, gunstbejag, roofzucht,
Javaan-exploitatie, de waarheid gebruiken om leugen te staven; enz. enz. Al deze
liefelijkheden kent hij aan de koloniale hervormers, aan hen toe, die er naar streven
om de belemmeringen en banden, die op Java den vrijen arbeid en de welvaart
beletten, uit den weg te ruimen. Neen, zegt M., dat geven zij niet voor; maar eigenlijk
willen ze dien arbeid ‘gedécreteerd, gereglementeerd en ingevoerd’ hebben; zij
willen het gezag ‘onttronen, verlammen, verdringen, het gezag der Hoofden
wegwerpen’ enz. enz. 't Is de taktiek van BAZILE, er zal wel wat van blijven kleven
bij eenvoudige onkundige lieden. Nog eens, jammer voor zoo'n uitmuntend talent.
Als hij ons nu op die wijze een behoorlijken afschuw voor het gedrocht zijner vinding
denkt ingeboezemd te hebben, dan krijgen we amokh, dan komen de wraak-, moorden bloedtooneelen met zijne meesterhand geschetst; we zouden er van ijzen, indien
we niet weldra bemerkten dat het maar een storm in een glas water is; dat het
geheel, met al zijn verschrikkelijkheden en decoratief, slechts dienen moet om de
conclusie aannemelijk te maken: ‘dat op Java geen ander bestuur denkbaar is’ (blz.
2-81,) dan het tegenwoordige, dan het zoogenaamde cultuurstelsel. Maar onze K.K.
generaals, die toch ook eenige kennis bezaten van Javasche toestanden, hadden
eene geheel andere overtuiging. ‘De mogelijkheid om eene HERVORMING daar te
1
stellen is bewezen’, schreven zij in hun rapport aan den Koning. 't Is echter
onmogelijk al de onwaarheid, de insinuatiën, beschuldigingen, sophismen en satiren,
waarvan M. zich bedient en die hij in dat geschrift heeft opgestapeld, te ontzenuwen
en degelijk te weerleggen. Daartoe zou ik een boek moeten schrijven zesmaal dikker
dan het zijne, zonder dat er aan tebeurt zou vallen wat M. blz. 6 van zijne werken
zegt, namelijk: gelezen te zullen worden lang nadat de namen van vele anderen
vergeten zijn. Ik moet mij dus bepalen tot het beantwoorden en toelichten van twee
punten,

1

Van Deventer, bijdragen deel I bladz. 385.

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

517
waarop het in dit tendenz-geschrift hoofdzakelijk aankomt, te weten:
Wat we van eene rationeele en plichtmatige beperking van het gezag der
inlandsche hoofden te wachten hebben.
Ik zal slechts de geschiedenis laten spreken; ik sta op historischen grond. Met
zijn scherpen blik, doorzag en herkende de Maarschalk DAENDELS, dat het willekeurig
gezag der volkshoofden de oorzaak was van de armoede en het diep verval der
bevolking. Met den fermen wil, hem eigen besloot hij er een einde aan te maken;
maar hij vroeg niet, zooals tegenwoordig, het advies zijner ambtenaren; aan hen
droeg hij het onderzoek niet op; maar hij begaf zich daartoe zelf naar Samarang,
waar hij de Regenten uit de provinciën (residentiën) met eenige der kundigste
residenten bijeen riep. Aan dit onderzoek besteedde hij een geheele maand en zegt
2
in zijn rapport: ‘Ik heb ieder dezer regenten in het bijzonder gehoord en met mijn
plan van verbetering zijn allen volkomen bevredigd, de gemeene man is van zijn
meest drukkende lasten ontslagen en 's Gouvernements kas tevens met een
aanzienlijk inkomen bevorderd.’
‘Ik heb gemeend hunne denkbeelden van een zeker onafhankelijk en eigenheerig
bestuur over hunne onderhoorigen, welke alsnog bij hen huisvesten, te moeten
wegnemen, om plaats te maken voor eene volkomen onderwerping aan het koninklijk
bestuur.
De contingenten onder het vorig bestuur (het gedwongen leveren van producten
aan de compagnie) zijn afgeschaft.
Ik heb de regenten doen beseffen, dat zij in hoedanigheid van 's Konings
ambtenaren (niet langer als volkshoofden) op groote voorrechten aanspraak kunnen
maken; maar ook, als onderdanen van Zijne Majesteit, eene onbepaalde
gehoorzaamheid aan de bevelen van het Gouvernement van hen gevorderd wordt.
Ik heb den tweeden rang in de prefecturen (residentiën) aan de daaronder
sorteerende regenten toegekend, doch met uitdrukkelijke verplichting, om in alle
zaken de bevelen van den prefect te respecteeren en te gehoorzamen.’
Ziedaar reeds in 1808 een hoofdbeginsel van Westersche beschaving, op die
zoozeer gevreesde inlandsche hoofden toegepast en gehandhaafd tot 1830 toe.

2

In de bijdragen van van Deventer, deel I bladz. 17-24 is dit rapport in extenso te vinden.
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Klinkt dit niet geheel anders dan wat MULTATULI ons aangaande die hoofden wijs
wil maken?
En hoe hebben die, in hun gezag zoo gebreidelde, gekortwiekte Hoofden zich
gedragen?
In waarheid was er nooit ‘rustiger rust’ op Java geweest dan na dien maatregel.
Nooit was het Gouvernement krachtiger en meer geëerbiedigd dan daarna. Nooit
kon het Gouvernement meer met het volk uitrichten dan toen.
Wij hebben nog vele dier ‘onttroonde’ regenten persoonlijk gekend en geen hunner
die niet sprak met eerbied en ontzag voor ons bestuur, zooals het door DAENDELS
was gevoerd. Nooit, zeiden zij, was de ‘kleine man’ (het volk) zóó gedwêe en
bereidvaardig. Niet een hunner die zich over hem beklaagde, wegens vermindering
van gezag en invloed onder de bevolking.
Het Engelsch tusschenbestuur (1811) en onze Commissarissen-Generaal (1816)
handhaafden de positie, door DAENDELS hun aangewezen en toegekend. De K.K.
generaal gingen nog verder; zij beperkten de statie der Hoofden binnen een zekeren
3
nauwkeurig omschreven grens . Tot daartoe waren meer of min uitgestrekte gronden
in het bezit van regenten en hoofden gebleven, uit wier opbrengsten en uit de
diensten der daartoe behoorende bevolking zij niet onaanzienlijke inkomsten genoten,
maar waardoor het volk gedrukt werd; en K.K.G. aarzelden niet om hun ook die
o

voordeelen te ontnemen. Bij Indisch Staatsblad 1819 n . 11 werd bepaald dat alle
inlandsche regenten, hoofden en gepensioneerden voortaan betaald zouden worden
‘in geld en niet in land.’
En hoe hebben die Hoofden deze stoute vergrijpen tegen den adat en hunne
prerogatieven gedragen? Met kalme gelatenheid en onderwerping. Nergens werd
de rust verstoord en toch waren toen aan de bevolking de ‘Westersche’ voorrechten
van persoonlijke vrijheid, onbelemmerde beschikking over haar grond en producten
toegekend, onder bescherming van het Ned. Gouvernement, dat in deze zijn plicht
deed, en nooit was het volk meer tevreden. ‘Wij hebben in onze provincien geen
bajonetten noodig tot handhaving van het gezag,’ schreven de residenten aan het
Gouvernement. In 1826 verklaarde de Hooge Indische Regeering dat zij ten
eenenmale vreemd

3

o

o

Reglement van 9 Mei 1820 n . 6 - Ind. Staatsbl. n . 22.
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was aan de gedachte, dat de regenten op Java langer eenigen invloed zouden
4
kunnen uitoefenen waardoor het Gouvernement zou kunnen verontrust worden.’
Wél sterk moet dat Gouvernement zich toen gevoeld hebben, daar er op dat
oogenblik een oorlog woedde waarin wij menig échec leden. Nooit was er een tijdstip
zoo zorgelijk voor ons en zóó gunstig voor de hoofden, om het volk tegen ons op
te ruien en in opstand te brengen. En wat gebeurde? Allerwege stonden regenten
en hoofden ons met hun invloed bij, en stroomde het gewapende volk waar gevaar
dreigde naar de grenzen, om onze krijgsmacht te versterken ter bescherming van
ons gezag en bestuur, maar ook tot behoud der verkregen vrijheden. Sterker proef
dan deze voor de gerustheid van hoofden en bevolking is niet denkbaar; grooter
triomf kan de toepassing van ‘Westersche’ beginselen op een Oostersch volk niet
behalen.
5
In zijn rapport van 24 December 1827 schrijft de Generaal opperbevelhebber DE
KOCK, aan de Indische Regeering: ‘Er is ons nog geen voorbeeld bekend van een
éénigen Javaan, die onder ons bestuur tot eene zekere hoogte gekomen is, die
zijnen plicht openlijk heeft verbroken. Integendeel heeft het Gouvernement zich niet
dan te beroemen over de trouw en genegenheid die het van de zijde der regenten
en voornaamste inlandsche grooten ondervindt.’ Dit zijn allen historische feiten die
zelfs een MULTATULI niet onwaar kan maken. Vergelijk daarbij nu zijne bewering
bladz. 81 ‘dat geen ander bestuur denkbaar zou wezen dan het tegenwoordige’.
Vergelijk vooral de houding der inlandsche hoofden, gedurende den oorlog tegen
Diepo Negoro, gedurende die 22 jaar, bij de schets van moord en bloed die hij op
bladz. 76 levert, wanneer wij andermaal de regenten en hoofden mochten plaatsen
in de stelling die zij van 1808-1830 hebben ingenomen, waarin zij zich kenmerkten
‘door trouw en genegenheid.’ Ter vergelijking geeft u den maatstaf van MULTATULI'S
oprechtheid en waarheidszin; beoordeel daarnaar wat er is van de verzekering op
bladz. 1 van zijne ‘bewezene welmeenendheid, waarop hij meer dan ieder ander
op dit terrein arbeidt’ (??) en welke waarde zijn groote woorden hebben. Wie geen
dupe wil wezen van zijn wegslependen stijl, zich niet door hem bij ‘den neus’ wil
laten nemen, sla de bronnen op die ik aanwijs en oordeele wat de waarheid is

4
5

Van Deventer bijdragen dl. 2, bladz. 78.
Nahuis, verzameling van officieele stukken dl. 2, bladz. 496.
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II.
Nadat MULTATULI zijn welgevulde torpedo heeft laten springen, en berekenen kon,
dat onkundigen, zwakken lieden er genoeg schrik en angst door was aangejaagd,
dat zij voorbereid waren om zijne conclusie - ‘geen ander bestuur is voor Java
denkbaar’ - te beamen, komt hij - alsof hij er nooit iets van vernomen had - zeer
naïef tot de vraag: ‘Welke bestuurswijze hebben de liberalen voor Indie voor te
slaan’? Is het denkbaar, dat een man als MULTATULI dit niet weten zou? dat hij nooit
het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië doorsnuffeld, of de Parlementaire
redevoeringen van VAN HOËVELL gelezen heeft? Het kost moeite dit te gelooven; al
schijnt hij ook met diens handelingen zoo weinig bekend, dat hij de geheele bladzijde
26 vult met insinuatiën en onwaarheid, dien afgevaardigde rakende, zeker uit
onschuldige, verschoonbare dwaling ter goeder trouw. Het tweede punt dat
beantwoord dient te worden is dus M.'s vraag. ‘Welke bestuurswijze hebben de
liberalen voor te slaan.’ Ons antwoord is niet nieuw. Slechts den normalen toestand
wenschen wij; niets anders dan wat ieder reeds lang weet, zooals het o.a. openbaar
6
(1860) in Felix Meritis werd voorgedragen. Niet de ‘wijze’, maar de wettig
geformuleerde grondslagen van bestuur verlangen wij terug, die van 1818-1830 op
Java gegolden hebben; ‘Westersche’ beginselen, die, zooals we uit de geschiedenis
gezien hebben, door de ervaring geijkt zijn, toen er rust, welvaart en tevredenheid
7
in de provincien van het Gouvernement heerschten , dat door rechtvaardigheid en
verlichting van veel druk de toegenegenheid van het VOLK gewonnen had, zonder
eenige schade te doen aan den eerbied of de gehoorzaamheid, aan de inlandsche
hoofden verschuldigd, van wie het zich nog menige knevelarij liet welgevallen; maar
wie het te erg maakte werd aangeklaagd en ontliep de verdiende straf niet; want de
Regeering, die er niet aan medeplichtig was, liet recht wedervaren aan wie er
aanspraak op had. Eenige gemeene Javanen vervoegden zich toen persoonlijk bij
K.K. generaal, om den regent van Bangil en de rongo van Malang aan te klagen
wegens knevelarij, en deze beide voor-

6
7

Die redevoeringen zijn gedrukt en uitgegeven, bij Martinus Nijhoff te 's-Hage.
In de Vorstenlanden en Palembang was oorlog, juist omdat men dáár die beginselen verkracht
had.
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name hoofden werden uit hunne bediening ontzet . Dit is toch geheel iets anders
dan MULTATULI ons aangaande de afgodische vereering van het volk, den vreselijken
invloed en de geduchte macht der hoofden op de mouw wil spelden. Het
Gouvernement dat hen aan durfde was sterk. ‘Onder deze instellingen kunnen de
regenten en hoofden geen verontrustenden invloed uitoefenen; zij zijn trouw en ons
genegen’, verklaarde toen de Regeering, op grond der ervaring. Weet MULTATULI
van al die feiten dan niets? Hij zegt toch op bladz. 27 dat men hem niet beschuldigen
zal van onkunde in binnenlandsche verhoudingen. Maar wat dan? Met welk doel
ignoreert hij dát alles? 't Is toch 't schoonste tijdvak van ons bestuur, 't eenige waarop
9
we roemen mogen. We willen niet gissen , maar herhalen: dat krachtig bestuur
wenschen we terug; maar loyaal en eerlijk toegepast, gewijzigd naar de eischen
van den tegenwoordigen tijd, zooals het in de zitting der Tweede Kamer van 28 Juli
1854 door J.C. BAUD geformuleerd werd, wien men ook niet licht van onkunde of
lichtvaardigheid in deze zal verdenken. ZIJN gezag leggen we in de schaal tegenover
dat van MULTATULI, en verstandigen kunnen dan oordeelen wie te licht bevonden
is.
M. zegt op bladz. 27: Ik voorzie den tijd, dat zij - Ministers, Kamerleden,
courantiers, enz. - munt slaan uit mijne denkbeelden.’ Ik geef echter de voorkeur
aan de geschiedenis, omdat de daaruit geslagen munt van beter gehalte en meer
gangbaar is; vooral omdat zij zijne denkbeelden geheel te niet doet. Hij zou nl. niet
in die dwaling van denkbeelden zijn vervallen, als hij die geschiedenis en de Javanen
gekend had, zooals wij, in het tijdvak hunner vrijheid. Hij heeft ze alleen gekend in
hunne verlaging; nadat VAN DEN BOSCH het schoonste werk van DAENDELS vernietigd
en de inlandsche hoofden op nieuw tot Aziatische despoten verheven had, die hij
met cultuurprocenten en weder met rijstvelden begiftigde, om ze tot willige werktuigen
te maken zijner dagwerken, dat hij met vrije menschen niet bereiken kon; daartoe
waren slaven noodig, en nu beoordeelt M.

8
9

Van Dev., Bijdragen, deel I, bladz. 391.
Maar zeer opmerkelijk is het verschil in M. beschouwingen van vroeger en heden en in zijne
gezindheid jegens personen; vergelijk de persiflage op bladz. 269/70 van Max, op den
Gouverneur-Gen., met al den lof dien hij nu aan denzelfden persoon (Rochussen) toezwaait.
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hen naar den toestand van verlaging en demoralisatie, die door de slavernij overal
gekweekt en gevoed is.
Dat MULTATULI de eerste zou geweest zijn, die zich het lot der Javanen openlijk
aantrok en ‘de bres zou geopend hebben,’ zooals hij bladz. 4 zegt, is alweder eene
illusie, waartegen 24 boekdeelen van het Tijdschr: v. N.I. met tal van anderen
protesteeren. In een dier geschriften lezen we o.a.: ‘Ofschoon men in den laatsten
tijd meer belangstelling jegens dit volk (de Javanen) betoont, en er veel geschreven
wordt over kolonisatie, landverkoop, monopolie en vrijen arbeid, zoo heeft men
nogtans weinig gedaan om onze zorg en belangstelling voor de Javanen op te
wekken. Niemand schijnt zich nog geroepen te gevoelen, om den mensch, die al
die schatten van Java voortbrengt, tot het voorwerp van een opzettelijk onderzoek
te maken,’ enz. Dit boekje is in 1851 gedrukt bij Wijt en Zn. te Rotterdam, dus lang
voordat iemand aan MULTATULI dacht; vele dingen komen er in voor, die hij wel eerst
had mogen lezen, voor hij ‘nog eens over ‘vrijen arbeid’ ging schrijven; dit zou hem
behoed hebben om zich veel niet toe te eigenen wat hem niet behoort.
EEN VRIEND VAN DE WAARHEID, DIE NIET STREEFT NAAR VALSCHE
POPULARITEIT.

[2 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
2 april 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 124. (M.M.)
Handschrift van Mimi.
2 April Plettenberg
4 April Studenten Weekblad
4 April Plett Spec. Mill. St
4 April van Helden. Mill. St
5 April van Lennep.
6 April van Rietschoten.

[3 april 1871
Artikel in het Studenten Weekblad]
3 april 1871
Artikel van J.P. Moltzer in het Studenten Weekblad, Orgaan voor Noord- en
Zuid-Nederland, nr. 4, blz. 15-16. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) Slot: voor de
eerdere gedeelten zie 13 en 27 maart.
Ut desunt vires etc.: al moge de kracht tekortschieten, dan valt de wil te prijzen
(lat.).
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Eenige bedenkingen tegen ‘Nog eens Vrije Arbeid’ van Multatuli.
Ja maar, zoo zeggen de voorstanders van het Kultuurstelsel, ‘gij geeft hier nu wel
zeer mooie bepalingen en verordeningen, doch hoe en door wien, zullen ze worden
gehandhaafd? Dit is o zoo makkelijk op 't papier, in de praktijk zal het u blijken
onmogelijk te zijn.’ Maar waarom dan toch, zoo antwoord ik, is het Nederlandsch
gouvernement, ook volgens Multatuli, wel in staat om een art. 55 R.R. te doen
opvolgen en niet bij machte om onder een stelsel van vrijen arbeid bepalingen van
soortgelijken inhoud in stand te houden? Waarom is het controleren der Inlandsche
hoofden wel mogelijk onder een stelsel van gouvernementscultures, waarbij toch
uit den aard der zaak de hoofden veel meer moeten worden ontzien, en eene
bepaalde onmogelijkheid bij een stelsel van vrijen arbeid, waar de concurrentie van
zelve dat omkoopen der regenten zou tegen houden? Men zegt, dat de eigenaardige
dorpsinstellingen op Java de grootste schuld dragen van dat onbegrijpelijk gezag
der hoofden, dat door geen reglementen kan worden opgeheven, en dit zou een
allezins gewichtig argument zijn, indien niet door het invoeren van vrijen arbeid juist
eene der grootste oorzaken zou vervallen, waardoor die gehoorzaamheid en
onderwerping in stand worden gehouden, n.l. 't communaal landbezit, eene instelling,
die hoewel niet overal, toch op 't grootste gedeelte van Java heerschende is.
De gronden, die in de eene of andere gemeenten gelegen zijn, behooren niet
individueel aan de leden der dessa, maar aan de gemeente qua corporatie. Slechts
den grond onder en rondom de huisjes, (en dit geldt toch nog niet eens overal)
hebben de bewoners in eigendom, terwijl al het overige gemeente-gronden zijn die
om het jaar of om de twee jaar door het dessahoofd worden verdeeld.
Van hier dat de Javaan nooit eigenlijk als individu, maar alleen als lid der dessa
wordt beschouwd. De contractant, die met den inlander eene overeenkomst wil
sluiten, doet dit niet met hem maar met zijn hoofd. Nooit zorgt de Javaan voor zich
zelf, integendeel, altijd wordt er over hem beschikt, en eigenbelang, ambitie om door
inspanning van eigen krachten zich er bovenop te werken, zijn voor den Javaan
meestal onbekende grootheden.
En dit is een zeer natuurlijk gevolg van de instellingen, waaronder
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hij leeft. Een stuk land, dat hij dit jaar bebouwt, waaraan hij moeite en kosten besteed
heeft om het vruchtbaar te maken, kan hem het volgend jaar ontnomen en aan zijn
buurman gegeven worden, die meer bevriend met het dessahoofd is. Wie zal zich
aan zulk een risico wagen?
Het is een algemeen bekend feit, dat de Javaan nooit uit zich zelf iets anders
bouwt dan rijst, waarmee hij in zijne dagelijksche behoeften voorzien kan. Ziet, zoo
roept men uit, is dit dan geen bewijs, dat de Javaan niet deugt voor een stelsel van
vrijen arbeid, en dat men hem dwingen moet, zoo men wil dat hij ook produkten zal
leveren, voor de Europeesche markt meer geschikt?
Ik zal op deze bedenking antwoorden, door een voorbeeld aan te halen uit onze
hedendaagsche maatschappij, van zoo algemeene bekendheid, dat het bijna tot
een spreekwoord is geworden. Een jong dorpspredikant, die nog niet alle hoop heeft
opgegeven om later naar eene andere plaats te worden beroepen, zal er niet ligt
toe overgaan om in zijn tuin asperge-bedden aan te leggen. Waarom niet? Omdat
die man zoo schrikkelijk lui is? Geenszins, maar eenvoudig hierom, omdat het niet
zeker is, of hij wel ooit de vruchten van zijn arbeid zal genieten en hij niet van plan
is voor zijn opvolger te werken. Men moge nu misschien klagen, over gebrek aan
liefde van dien voorganger der gemeente tot zijn opvolger, maar hem beschuldigen
van luiheid kan men niet.
En als nu de koffie uiterlijk vier jaren tijds noodig heeft, vóórdat de boomen vrucht
dragen, is het dan niet heel natuurlijk, dat de Javaan zulk eene koffie-speculatie
niet durft wagen, daar hij niet weet of hij wel zal kunnen maaijen, waar hij heeft
gezaaid en of zijn koffijveld, waaraan hij toch zijn tijd en kosten heeft besteed, niet
misschien reeds het volgend jaar, bij de nieuwe verdeeling, aan een ander zal
worden gegeven? Geef dienzelfden luien Javaan den grond dien hij bebouwt in
eigendom, verhef hem tot individu, die vroeger slechts een dessahoorige was, en
ge zult zien dat weldra zijne hooggeroemde luiheid in werkzaamheid zal veranderen,
terwijl het ontzag voor het inlandsch hoofd, van wien hij nu niet langer afhangt bij
de verdeeling der rijstvelden, merkbaar zal verminderen.
Het stelsel van vrijen arbeid is onpractisch, zegt Multatuli, want: b. Hij die voorgeeft
den Javaan door vrijen arbeid te beschaven huichelt, en beoogt slechts alleen eigen
winst en voordeel, terwijl op het
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punt van moraliteit die vrijarbeider zelf misschien nog wel eens een lesje kan gaan
nemen bij den Javaan. (Zie pag. 44-57 en 89-95.)
Eene heerlijke gelegenheid voorwaar om die idealistische vrijarbeiders in een
bespottelijk daglicht te stellen! En indedaad, Multatuli, de man die veel heeft geleden,
die zulk eene bittere levensopvatting heeft gekregen, juist door de schrille
tegenstelling die hij overal heeft waargenomen tusschen die wereld zooals ze moest
zijn en zooals ze werkelijk is, diezelfde man tracht hier met goedkoope aardigheden
de lachers voor zich te winnen in den strijd tegen den vrijen arbeid; wat mij betreft,
zoo hij zijne partij met die lachers hoopt te versterken, hij moge ze gerust behouden.
Doch om een wezenlijk afdoend argument tegen vrijen arbeid aan te voeren, is er
toch nog wel iets meer noodig dan den tegenstander van 't kultuurstel te vertoonen
in 't kleed van een' beschavenden witgedasten kathechiseermeester, die onder de
lessen over moraliteit, sterrekunde en transcendentale wijsbegeerte, (zie pag. 45),
den Javaan zooveel mogelijk uitzuigt, om na 15 jaar die beschaving verder aan een
ander over te laten en in Parijs, Nizza of Wiesbaden een lekker leven te leiden.
Doch dat willen de vrij-arbeiders niet en dat weet gezelf ook wel, Multatuli!; de
lange lijst van onderwerpen in uwen Max Havelaar van pag. 36-43 voorkomende,
wettigt ten minste het vermoeden dat gij, na over zoo heel veel gedachten
geschreven te hebben, toch ook hiervan beter op de hoogte zijt. De kwestie is niet
óf de Javaan zedelijker moet worden, óf Indië zal moeten worden opengesteld aan
een troep kathechiseermeesters, maar de wensch der liberalen is, dat Nederland
ook voor hare Koloniën een rechtstaat zij, d.w.z. dat het ook voor Indië de
voorwaarden moet verwezenlijken door wier vervulling de Javaan tot zijne
ontwikkeling, tot zijn bestemming kan geraken. En nu geef ik het u graag gewonnen,
in moraliteit, in eenvoud des harten is de Javaan ons wellicht verre vooruit. Misschien
ook is de Javaan gelukkiger in den tegenwoordigen toestand, maar een kind op
zesjarigen leeftijd is ook veel beter en gelukkiger, en niemand zal toch beweren dat
het de bestemming van dat kind is zoo te blijven.
Tot nog toe is Indië niet anders beschouwd dan als het werktuig om het
moederland tot grooter ontwikkeling te brengen; het wordt tijd dat er ook eens iets
wordt gedaan om den Javaan te ontwikkelen. Nu niet in den zin van braver maken,
maar in den zin van hem mensch

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

526
en individu te doen worden, die vroeger slechts een werktuig en een dessahoorige
was, hem eigenbelang te leeren kennen, die vroeger slechts werkte voor een ander.
Ziet Multatuli, dát willen de liberalen en nogmaals beweer ik, dat wist ge ook wel;
maar als gij niet overdrijft dan kunt ge niet scherp genoeg zijn, niet bitter genoeg
om een satyre te schrijven, als gij niet overdrijft dan valt er niets te bestrijden, en gij
hebt u nu eenmaal voorgenomen te vechten al loopt dit ten laatste dan ook uit op
schermen tegen windmolens.
Het stelsel van vrijen arbeid is onpractisch, zoo zegt Multatuli, want: c.
aangenomen al dat de vrij-arbeiders met hunne beschaving het goed meenen dan
toch moet hij hen doen opmerken dat zij zich te veel op het standpunt plaatsen van
den wereldwijsgeer, te weinig het Nederlandsch belang in 't oog houden.
Door nu het Kultuurstelsel af te schaffen, in een tijd dat het moederland al zijn
edelste krachten noodig heeft om zich in zijne Europeesche positie te handhaven,
terwijl we elk oogenblik kunnen worden opgeroepen om schatten te offeren aan de
zaak der onafhankelijkheid, zou Nederland zich moedwillig berooven van een steun
dien het allezins noodig heeft, en onzen nazaten het recht geven tot het verwijt: ‘Gij
misbruiktet het erfdeel uwer vaderen om ons, aan wien ge dat ongeschonden hadt
moeten overdragen, het onze te doen verliezen. Wij vervloeken u, o voorgeslacht.’
Zie pag. 97.
Ja ‘wij vloeken u’! zoo roept in Multatuli's phantazie de nazaat uit, die met
pickelhaube en zündnadel bezwaard, over jaren wellicht achter de wallen van Metz
het Deutsche Vaterland tegen den Franschen geweldenaar zal hebben te verdedigen;
‘gij draagt schuld er aan met uwe holle vrij-arbeiderstheoriën, dat ik mijn leven moet
wagen voor de verdediging van een vaderland dat het mijne niet is, gij o voorgeslacht,
dat Pruisische slavernij bracht over uwe kinderen en vrijheid gaaft aan den Javaan.’
Maar hoort, tegenover dien kreet van beschuldiging, uit een onzekere toekomst
die ook even goed anders kan zijn, snerpt ons een tegenwoordig wezenlijk lied in
de ooren dat aldus begint: ‘Er ligt een roofstaat aan de zee tusschen Oost-Friesland
*
en de Schelde.’ En dat lied dat gaat voort en elk couplet begint weer met de
eentoonige

*

Max Havelaar, Deel I. pag. 184.
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regel ‘En toen deze buffel aan Saidjah's vader was afgenomen en geslacht’, terwijl
het eindigt met de woorden: ‘Er kleeft bloed aan de overgegaarde penningen van
het bijeengeraapte batige slot.’ Tegenover deze beschuldiging van den nazaat,
roept het voorgeslacht ons toe: gij onnutte dienstknecht, over veel heb ik u gezet
en wat hebt ge hiermee gedaan? Gij zijt gelijk geweest aan hem die heenging en
zijn talent begroef in de aarde ten einde het niet te verliezen, en ge hebt het dan
ook wel is waar niet verloren, maar er mede gewoekerd hebt ge evenmin. Nog altijd
is in dat schoone en vruchtbare Java ¾ gedeelte woest en onbebouwd, terwijl in 't
moederland er nog velen zijn die hun leven in armoede en gebrek moeten
voortslepen; nog altijd is die luie Javaan op dezelfde hoogte van ontwikkeling en
beschaving, terwijl gij u rijk maakt met de vruchten van zijn arbeid en voor de
verdediging van uwe onafhankelijkheid niet zelve alle krachten inspant maar liever
steunt op de millioenen van het batige slot.
Hoort Multatuli, dit roept het voorgeslacht ons toe, en wat anders kunnen wij naar
waarheid hierop zeggen dan zwijgend instemmen met die beschuldiging?
Indien het kultuurstelsel hierom ten slotte moet worden gehandhaafd, omdat men
vreest dat wij ons niet langer staande kunnen houden zonder zijne baten, dan
waarlijk wordt het meer dan tijd dat een stelsel van vrijen arbeid ons dat ruggesteuntje
ontneme en hierdoor het bewijs worde geleverd dat wij nog niet geheel tot eene
natie van oude mannen zijn verschrompeld.
Zoo het op de verdediging onzer onafhankelijkheid aankomt, laat ons dit dan niet
overlaten aan anderen, maar de meeste en eenigste steun in ons zelven zoeken.
En hiermede wil ik eindigen. Ik heb getracht de bedenkingen te weerleggen die
Multatuli in deze brochure tegen vrijen arbeid heeft geopperd, maar of mij dit gelukt
is, ik zelf ben de eerste om dit te betwijfelen. De eigenaardige moeielijkheden, die
aan deze kwestie verbonden zijn, deden mij dikwijls genoeg gevoelen dat het
onderwerp waaraan ik mij had gewaagd ver boven mijne krachten ging, maar ik
bedacht tevens dat het in dit Studenten Weekblad niet alleen

*

Max Havelaar, pag. 123 en volg.
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te doen is om goed te schrijven maar vooral ook om goed te leeren schrijven.
Wilt bij het beoordeelen van mijn stuk de spreuk der ouden niet vergeten.
Ut desunt vires.
Tamen est laudanda voluntas.
J.P. MOLTZER.
LEIDEN,
7 Februari 1871.

[10 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
10 april 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 124. (M.M.)
Handschrift van Mimi.
10 ,,Everdine
12 ,,Studenten Weekbl. Redactie
15 ,,Plett. bl. 57-65
17 ,,Plett. bl. 66-74 slot Sp.

[12 april 1871
Brief van Multatuli aan het Studenten Weekblad]
12 april 1871
Brief van Multatuli aan de Redactie van het Studententen Weekblad.
(A.M.V.C., Antwerpen; fotokopie M.M.)
Voor de artikelen van J.P. Moltzer zie 13 maart, 27 maart en 3 april. Voor de
repliek van Multatuli zie 17 april.
Redactie Studenten Weekblad
Leiden en Utrecht.
Wiesbaden 12 April 1871
Geachte Redactie!
Onder beleefde dankbetuiging voor de toezending der nummers 3 & 4 van Uw
blad, neem ik de vryheid U te verzoeken aan bygaande regelen een plaatsjen
interuimen.
Het doet my indedaad leed zoo weinig te mogen antwoorden op de bedenkingen
van den heer Moltzer. De toon die hy hier en-daar tegen my aanslaat - ik weet niet
waarom? - maakt my dit onmogelyk. Ik had zoo gaarne de zaak grondig behandeld.
Na beleefde groete heb ik de eer met vriendschappelyke gevoelens te zyn
UWEDDwDienaar
Douwes Dekker
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Mag ik my voor een Ex. van 't nummer waarin dit antw. wordt opgenomen,
aantebevelen?

[12 april 1871
Multatuli over Frankrijk]
12 april 1871
Multatuli schrijft in Specialiteiten naar aanleiding van de situatie in Frankrijk de
navolgende voetnoot. (In de eerste druk, Delft 1871, blz. 99-100; vgl. V.W. V, blz.
644).
Sedert eenige dagen is men indedaad overgegaan tot iets als handeling, maar tot
heden - 12 April - bevestigt de uitslag dat myne minachting voor de ‘mannen van 't
vak’ niet ongegrond is. Dat de babbelaar THIERS die over de hulpbronnen van geheel
Frankryk beschikt, ten-slotte triomferen zal over 't hoopje werklieden der Commune,
bewyst niets hiertegen. De Paryzenaars kúnnen niet slagen, daar ze, ook na 'n zeer
onwaarschynlyke zegepraal over Versailles, zouden stuiten op de Duitschers. 't Is
echter al zeer sterk dat die onspecialistische verdedigers der Commune zich zoo
lang staandehouden.

[15 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
15 en 17 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 19. (M.M.)
Handschrift van Mimi. De nummering betreft blaadjes kopij van Specialiteiten en
sluit aan bij die van 26-27 maart.
57 verdelgkunde: het handschrift heeft: verdegkunde
Onder aantekening 65 staat in potlood: vel 7.
Voor de desbetreffende tekst zie V.W. V, blz. 575-585 en 585-635.

Zondag 15 April
57
58
59
60
61
62
63
64
65

verdelgkunde
heilighedens
kappelmannig
speciaal mannen
noordschvischgeleerde
doornig onkruid
inquisiteur
meâ culpâ (gr. noot.)
vroolyk
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17 April
66
67
68
69
70
71
72
73
74

opzwoegen
Alva
Molière
kerkroof
Jurystelsel in bescherming
Elders zien we een schoolmaster
‘huishouden’ hoofdroeping.
Dit is treurig!
Multatuli.

[17 april 1871
Repliek van Multatuli in het Studenten Weekblad]
17 april 1871
Repliek van Multatuli in het Studenten Weekblad, Orgaan voor Noord- en
Zuid-Nederland, nr. 6, blz. 26. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Voor de artikelen van J.P. Moltzer zie 13 maart, 27 maart en 3 april.

Over ‘eenige bedenkingen’ enz. van den heer J.P. Moltzer.
Na inzage der eerste aflevering van 't Studenten Weekblad, verlangde ik hartelijk
naar de voortzetting der ‘Bedenkingen’ die mijn NOG EENS VRIJE ARBEID den heer M.
in de pen gaf. Ik stelde mij voor die in ernstige overweging te nemen, en zoo noodig
met uitvoerigheid te behandelen.
Tot mijn verdriet zie ik nu uit de volgende nummers, dat de Schrijver herhaaldelijk
over eene KOLONIE spreekt, en dat alzoo zijne beschouwingen niets te maken hebben
met het onderwerp dat ik behandelde: de vraag, hoe 't zwakke Nederland heer kan
blijven over zijne SETTLEMENTS?
Mijne teleurstelling is te grooter, omdat ik op blz. 15 vlgg. mijner brochure getracht
heb mij tegen zoodanige - ál te gewone! - opvatting te waarborgen. Ik meende eene
meer exacte behandeling van zaken te mogen verwachten, vooral van den heer M.
die blijkens eene op blz. 3 van uw Weekblad voorkomende zinsnede, zoo uitdrukkelijk
nota had genomen van het onderscheid tusschen officiële Etablissementen en eene
VOLKPLANTING.
Bij zoo'n slordige terminologie is geen vruchtbaar debat mogelijk, en het is nog
al...zonderling, dat iemand die zich schuldig maakt aan zulk een blunder, mij verwijt
de ‘eigentlijke kwestie niet behandeld te hebben.’
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De onheusheden, die de heer M. mij toevoegt, ga ik voorbij. Doch wél protesteer ik
tegen zijne al te vleiende betuiging: dat ik ‘de wijze van ontstaan en den aard van
het Nederlandsch gezag in Indië heb duidelijk gemaakt.’
Ik mag mij die eer niet aanmatigen.
Wanneer dit toch het geval ware, zou de heer M. hebben ingezien, dat de
Vrij-Arbeidskwestie identiek is met de vraag: of wij, na toelating van allen die zouden
toestroomen om te dingen naar den vrijwilligen arbeid der Javanen, bij magte zouden
wezen de alsdan ontstane KOLONIE voor NEDERLAND te behouden? Ik meen die
kwestie wél behandeld te hebben, en daarop komt, van een Nederlandsch standpunt
beschouwd, de zaak neer.
MULTATULI.

[20 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
20 april 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 125. (M.M.)
Handschrift van Mimi.
20 April Plett. verand. Specialiteiten
21 April van Helden bl. 128-134
25 April van Helden bl 135-144
28 April van Helden bl 145-151
29 April van Helden kl. briefje niets ontvangen
29 April van Lennep. dreiging publiceeren.

[21 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
21 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 7. (M.M.)
Handschrift van Mimi. De nummering van de aan Van Helden verzonden blaadjes
sluit aan bij die van 4 december 1870. Blijkens het later in blauw potlood toegevoegde
cijfer 17 vult deze kopij in de eerste uitgave vel 17. De inzending betreft Idee 547-560;
zie V.W. IV, blz. 819-830.
Hemkes: de onderwijzer H. Hemkes Kz. te Ried, wiens beschouwing over
Onderwijzers-jaarswedden door Multatuli werd overgedrukt in Idee 829 en besproken
in Idee 830; zie V.W. IV, blz. 555-560.

21 April 71
128 bos wortelen ¾
129 welke maatstaf ½
130 wraakbare inconsequentien 1

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

532
131
132
133
134

conditio sine qua non ¾
561 ¾
lust in verwondering 5/4 + hemkes
de frequentie 1

[22 april 1871
Kwitantie van Plet]
22 april 1871
Kwitantie, geheel in handschrift van A.L. baron van Plettenberg.
De aantekening betreffende de datum is in potlood en van een andere hand. Voor
deze kwitanties zie men 1 april 1870.
Ontvangen de somma van dertig gulden van den heer Waltman Jr.
ALvPlettenberg

[24 april 1871
Dupliek in het Studenten Weekblad]
24 april 1871
Dupliek van J.P. Moltzer in het Studenten Weekblad, Orgaan voor Noord- en
Zuid-Nederland, nr. 7, blz. 29-30. (U.B. Amsterdam: fotokopie M.M.) Zie ook 13
maart, 27 maart, 3 april, en voor Multatuli's repliek 17 april.

Een eind-bedenking.
Toen ik eenige maanden geleden mijne bedenkingen tegen Multatuli's brochure in
dit Studenten Weekblad inzond, verstoutte ik mij niet, te verwachten dat de schrijver
zelf mijne bedenkingen in overweging zou nemen.
Hoe verrast, maar tevens hoe teleurgesteld was ik echter bij het lezen van No.
6!
Ik had niet durven hopen dat Multatuli tegen mij de pen zou opnemen, maar
evenmin had ik gedacht, dat hij zich die uit de hand zou laten slaan door eene
slordige terminologie, vooral niet tegenover iemand die nog jong is, en zoo hij dwaalt
door hem op den rechten weg moest zijn gebracht.
Multatuli zegt dat ik de Vrije-arbeidskwestie in 't geheel niet begrepen heb. Volgens
hem komt van een Nederlandsch standpunt de zaak hierop neer: ‘dat door
openstelling van Indië, voor allen die zouden toestroomen om te dingen naar den
vrijwilligen arbeid der Javanen en door afschaffing van 't Kultuurstelsel, het
Nederlandsch gezag aldaar niet langer zou zijn te handhaven en wij niet bij magte
zouden wezen de alsdan ontstane kolonie te behouden.’
Ik meen echter dat ik in No. 3 van het Studenten Weekblad op blz. 11 de blijken
heb gegeven zijne bedoeling wel te hebben gevat.
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De redeneering van Multatuli, in zijn nog eens Vrije arbeid, is n.l. aldus:
‘Alleen door het Nederlandsche gezag in Indië uit te oefenen door middel van de
Inlandsche hoofden, kan Indië voor ons behouden blijven.’
‘Het gezag nu dat den Hoofden over hunne onderhoorigen wordt toegekend is
inhaerent aan het Kultuurstelsel, waarvan het de hoofdeigenschap is.’ Zie blz. 39
waar het letterlijk zoo staat te lezen en blz. 40 waar Multatuli het Kultuurstelsel ‘de
beschuldiging verheffende tot leus, het STELSEL VAN GEZAG noemt.’
‘Ergo,’ zoo luidt de conclusie: ‘Indien het Kultuurstelsel wordt afgeschaft en een
stelsel van vrijen arbeid ingevoerd, zullen wij niet bij magte wezen de alsdan ontstane
kolonie voor Nederland te behouden.’
Dat het tweede gedeelte, de minor van deze redeneering mij onjuist voorkomt,
dat het gezag volstrekt niet inhaerent is aan het Kultuurstelsel, meen ik op blz. 11
en vlgg. te hebben getracht aan te toonen. Meer kan ik hierover niet zeggen. Het
is Multatuli helaas, door mijne slordige terminologie onmogelijk geworden zijne
meening nader te motiveeren en mij hierdoor te recht te wijzen, waar ik eene
verkeerde opvatting heb gehad; verder antwoorden zou dus van mijn kant slechts
eene herhaling wezen van 't geen ik vroeger zeide. Of ik echter gedwaald heb toen
ik onze nederzettingen in den Indischen Archipel eenvoudigheidshalve met den
ALGEMEENEN NAAM van Koloniën bestempelde, wil ik nog niet toegeven.
Ik word in mijne overtuiging gesterkt door de beteekenis die Mr. S. Vissering, in
zijn Handboek van praktische Staathuishoudkunde, van koloniën geeft.
In § 203 leest men aldaar: ‘Onder den ALGEMEENEN NAAM koloniën begrijpt men
de vestigingen en nederzettingen, welke de beschaafde volken in ver afgelegene
gewesten door eerste bezetting, verovering of op andere wijze gesticht of verkregen
hebben.’ In § 204: ‘Deze koloniën kunnen naar hare onderscheidene bestemming
verdeeld worden in volkplantingen, plantaadjen, handelsvestigingen, versterkte
posten’, etc.
Zoo ik in deze gedwaald en blunders gemaakt heb, deed ik althans in goed
gezelschap.
LEIDEN, 19 April 1871.
J.P. MOLTZER.
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[25 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
25 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 7. (M.M.)
Handschrift van Mimi. De nummering van de aan Van Helden verstuurde blaadjes
sluit aan bij die van 21 april. Blijkens de later in blauw potlood toegevoegde cijfers
18 en 19 vulde deze tekst in de eerste uitgave van Ideën III die beide vellen druks.
De kopij betreft Idee 831-852; zie V.W. IV, blz. 560-577.

25 April.
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

geleerde boerenjongen 4
zeventig koninkjes 4
allergnädigst uitgedeelde prügel 5
ademhaling 4
resultanten 4
quem devorent 4
kruistogten
dus onverteerbaar 4
oude vrienden weder 4
idee 268. 4

[28 april 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
28 april 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift in het Memoriaal,
blz. 13-14. (M.M.)
Door de tekst heen is met grote blauwe letters geschreven: niet verzonden.
Blijkbaar heeft Multatuli op 28 april wél kopij verstuurd, en daarna op 29 april een
andere brief geschreven.
28 April
van Helden. 't Is weer het oude l. Ik ontving noch geld, noch proef van 17, en kan
daaruit opmaken wat my weer van U te wachten staat. Gy zult nooit inzien hoeveel
nadeel ge uzelf berokkent. Als gy my niet onverwacht in den steek hadt gelaten had
ik U kunnen helpen. Door uwe schuld ben ik de f1000, - van den Havelaar kwyt. Gy
hebt my overgeleverd aan de Mult. Commissie en deze heeft V. Lennep overgehaald
my myn eigendom te onthouden. Maar dat was 't ergste niet.
Sedert twee dagen heb ik geen cent. Gister schreef ik inliggenden (aan Willem
van Lennep) en deed hem niet op de post omdat ik niet den
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schyn wilde hebben een laffe lompheid te plegen door niet te frankeren. En toch ik
heb geen twee groschen.
Wees gy nu zoo goed hem te doen brengen. Ik vraag u of ge myne blaadjes kopy
134-144 ontv. hebt. Ik vraagde u zoo uitdrukkelijyk my dat met omgaande te melden
en de omgaande is reeds weer verstreken. Ik word treurig als ik bedenk hoe weinig
'n lezer beseft van de marteling die my myn arbeid kost.
Ik heb nu weer een vel kopy liggen maar wat baat het?
Ik verzoek altyd antw. op de vraag of myne rekening ct accoord is? Nu staat ze
volgens my
1 January Saldo

f115

April 21 kop.

± 40

27 febr. remise

45

April 25 kop.

± 40

Wilt ge wat voor my gemaakte onkosten in rekening brengen, goed! als ge 't my
maar opgeeft.
Schryf my SVP of de brief aan W.v.L. bezorgd is.

[28 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
28 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 14. (M.M.)
Handschrift van Mimi in potlood. De nummers van de verstuurde blaadjes sluiten
aan bij die d.d. 25 april; de kopij betreft Idee 852-870; zie V.W. IV, blz. 577-590. De
later in blauw potlood aangebrachte nummers 19 en 20 betreffen die vellen in de
eerste editie van Ideën III.

28 April
145

eerbied voor alle opinien

4½

146

focus

3½

147

Tacitus

5

148

de natuur zal spreken

3½

149

pyp in z'n mond

5

150

onze jeugd zich
onbelemmerd (noot)

6

151

ongeleerden vodderaper

5

[28 april 1871
Artikel van Roorda in De Locomotief]
28 april 1871
Artikel van S.E.W. Roorda van Eysinga in De Locomotief, Semarang, nr. 99.)
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Hageman: zie inzake diens borgschap De Locomotief d.d. 17 januari 1871; en
verder 8 mei.
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Brieven van Roorda aan De Locomotief.
Het martelaarschap van Multatuli's borgen.
Zooeven ontving ik de couranten, waarin te lezen staat, dat de heer Hageman
martelaar geweest is van zijn borgschap voor Douwes Dekker. Daar ook ik borg
was, heb ik het recht een woord meê te spreken, te meer, omdat ik zelf dadelijk alle
martelaarschap onmooglijk heb gemaakt.
Zoo ik eene enkele vergissing bega, is het door verzwakking van geheugen.
Op den voorgrond sta, ten einde mij te vrijwaren tegen de beschuldiging van
lichtvaardigheid of erger, dat in Indië de volgens een besluit geëischte borgtocht
voor vertrekkende personen een comediespel is. Hij verbindt tot niets. Dit is
herhaaldelijk in de couranten bewezen, o.a. door van der Hoeven.
De regeering, die dit weet en niettemin de formaliteit laat bestaan, verklaart dus
*
stilzwijgend, dat zij slechts een' waarborg in schijn, eene vertooning verlangt.
Ter zake!
In het eerste halfjaar van 1857 moest ik voor zaken van Wiedang (in Toeban)
naar Soerabaia overwaaien. Mijn buurman, de tabaksfabricant Douwes Dekker,
beval mij aan van deze gelegenheid gebruik te maken om kennis aan te knoopen
met zijn' broeder, later bekend als Multatuli. Daartoe ging ik op den eersten morgen
den besten ontbijten bij Montoft. Ik hoorde daar aan tafel iemand spreken, anders
dan mijne overige landgenooten denken en spreken.
Na het ontbijt ging ik rechtstreeks op hem af:
- Ik heb zeker de eer den heer Douwes Dekker te spreken?
- Ja, wien heb ik het genoegen te zien?
- Roorda van Eijsinga is mijn naam.
- Wel het doet mij recht veel plezier u te ontmoeten; ga meê, ga meê. Mijne vrouw
moet u leeren kennen.
Wij gingen samen naar het kleine logementje, dat naast het groote stond. Mevrouw
D.D. was reeds ter ruste voor haar middagslaapje, maar had de voorkomendheid
niettemin te verschijnen.
Aanvanklijk liep het gesprek over het door D.D. genomen ontslag

*

Die borgtochten zijn sedert afgeschaft.
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uit 's lands dienst, dat ik niet goedkeurde, maar liever uitgesteld had gezien tot het
tijdstip, waarop hij zijn pensioen zou hebben verdiend. Het valt evenwel moeilijk te
oordeelen over de kracht van eens anders aandrift.
- Nu, maar om op een ander chapitre te komen, zeî Dekker. Hebt Gij ooit zoo'n
dom gouvernement gezien als het Indische?
- O neen! op dat punt zijn wij het volkomen eens.
- Verbeeld u, nu willen zij mij niet laten gaan. Gij zoudt natuurlijk denken, dat zij
mij graag kwijt waren, maar neen! nu moet ik borgen stellen. Mijn broeder wil ik niet
nemen, want hij heeft reeds veel voor mij gedaan en hij heeft een tabakscontract,
waarop ze beslag zouden leggen, en ik heb schulden. Ik moet dus iemand zien te
krijgen, die niets heeft en niets is. (Deze woorden toonen reeds aan, dat de Douwes
Dekker van de heer Hageman een andere is dan de mijne.)
- Welnu, neem mij dan. Binnen weinige dagen vraag ik mijn ontslag als
administrateur te Wiedang. Dan ben ik niets en dan heb ik niets.
- Wel, dat is machtig mooi van U.
- Ik zie daarin niets moois, want het moet een krachtig gouvernement zijn, dat uit
mijn' zak haalt, wat gij schuldig zijt.
- Nu, perfect. Als gij eene schuldvordering krijgt, antwoord dan maar, dat gij er
mij over schrijven zult. Over zes maanden kom ik terug als millionair. Wij zullen dan
samen het gemeste kalf slachten. Als ik u eerder gekend had, zouden wij reeds nu
samen doen. Maar ik heb mijn plan alleen uitgewerkt en ga nu alleen naar Napoleon
en Victoria. - Met die lamme koopluî hier is niets te beginnen. Ik smaalde eens in
het logement van Cressonnier, te Batavia, op die tokohouders, die nulliteiten die
niets anders hebben dan geld terwijl ik arm blijf en zelfs geen baantje van opziener
kan krijgen. - Smaal niet,’ zeî mij van der Hoeven; ‘als gij niet om het geld geeft,
gun het hun dan; maar geeft gij er wel om, toon dan, dat gij het even goed kunt
winnen als zij.’ - ‘Gij hebt gelijk,’ heb ik hem geantwoord; ‘ik ben paard geweest, ik
ga ezel worden’. Ik heb drie maanden gepeinsd en toen eensklaps iets gevonden
en als Archimedes uitgeroepen: ‘Eurèka.’
Ieder zal toestemmen, dat Multatuli een slechte ezel is geworden. Ieder, die
dichters kent, zal ook in dien droom van een millioen wel niets anders zien dan
zelfbedrog.
- Maar, ging Dekker voort, nu moeten wij nog een' tweeden borg
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hebben. Wacht, ik bedenk daar wat. Ik zal den jongen X., een' zoon van den
aannemer X., honderd gulden geven om zijn naam op zoo'n stuk te zetten.
- Ik dank u hartlijk. Dan trek ik mijn woord in. Als oud-genie-officier, die hier
tienduizenden heb doen uitbetalen aan dien aannemer, wil ik mijn naam niet geplaatst
zien naast dien van zijn zoon. De Chineesche kerk zou daarop natuurlijk leelijke
aanmerkingen maken.
- Dat is juist. Weet gij iemand?
- Ja! Er is een jong mensch, IJ, die onlangs gedemitteerd is als tweede-luitenant
wegens ‘onverbeterlijke lichtzinnigheid’, zich verbeeldt, dat ik te Wiedang blijf en
baantjes van opziener heb te geven, en mij eene audientie verzocht heeft. Van
avond om half zes komt hij bij mij. Ik zal hem zeggen, dat ik eerst zal zoeken om
zelf eene positie te krijgen en daarna er hem eene zal bezorgen, want ik vind
lichtzinnigheid niet infâmant, ik ben zelf ook lichtzinnig, en het is zeer gewaagd
iemand van twee en twintig jaren voor onverbeterlijk te verklaren. Daarna, zal ik
hem vragen, of hij borg voor u wil zijn.
- Jonges! dat is uitmuntend.
De oud-luitenant IJ. deed, wat ik hem verzocht.
Maar de regeering besliste anders. Mij vond zij onberispelijk soliede, ofschoon ik
geene vijftig gulden in de wereld bezat, buiten mijne boeken en kleederen (weder
een bewijs, dat de bochtocht eene comedie is), maar de oud-luitenant IJ. moest zoo
spoedig mogelijk als passagier der tweede klasse naar Holland gezonden worden.
Hij mocht deugen voor engel, maar hij deugde niet voor Indisch ingezetene, allerminst
voor Indischen borg.
Mijne bezigheden riepen mij terug naar Wiedang, waar ik spoedig van den heer
Hageman, griffier van den landraad te Soerabaia, eene reeds door hem
onderteekende acte van borgstelling ontving, met verzoek zijn voorbeeld te volgen,
wat ik deed na het comediestuk vluchtig gelezen te hebben.
Eenige maanden later logeerde ik weder te Soerabaia in mijne normale positie,
nl. die van geene positie te hebben, en werd op zekeren dag ‘geciteerd ten
politie-bureele.’ Ik bezat nog maar vijf en twintig gulden en was beangst dezen
eenigen schat te verliezen, wegens overtreding van de eene of andere bepaling.
Den assistent-resident voor de politie Swerver voor de deur van zijn bureel
ontmoetende, werd ik verwelkomd met een hartelijk:
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‘Vrind! Jij moet als borg van Dekker drieduizend twee honderd gulden aan het
gouvernement betalen.’
Dat was een pak van het hart! f 25. - te betalen, dat kon nog, maar f3200. -, dat
was physiek onmooglijk.
De heer Sw. werd gemoedelijk: - ‘Vrindje! versnij je pen eens; doe je best eens;
schrijf aan de Regeering een hartverscheurend request. Zeg, dat je niet wist, wat
het is borg te zijn, en dat je daarom kwijtschelding van betaling verzoekt.’
- Hoor eens, meneer Swerver. De Regeering krijgt elken dag meer dan honderd
hartverscheurende requesten; haar hart is geheel verscheurd en bloedt dan ook
niet meer. Maar zij kan soms nog kalm redeneeren, en zou zeggen: ‘Als die lummel
op zijn 32e jaar nog niet wist, wat een borg is, had hij het maar niet moeten worden.’
Hierop kwam de heer Hageman, mijn mede-borg, binnen, die mij zeide: - Ik heb
vóór een paar dagen eene aanmaning aan ons beiden van den resident Bik gekregen
om f3200. - te betalen, als borgen voor den heer D.D.; ik heb dien brief maar alleen
beantwoord, zonder u te kennen. Dat vindt u immers goed?
- Wel, zeker, perfect, mits u dan ook maar alleen betaalt, zonder mij te kennen.
- Neen, zoo meen ik het niet.
- Ja, maar ik wel.
- Zoudt u straks eens op mijn bureau willen komen?
- Om wat te doen?
- Ja, misschien zoudt u in mijn antwoord iets vinden, dat u te pas kon komen.
- Wel, waarachtig niet. De Regeering zou immers daadlijk zien, dat ik met uw
veeren pronkte.
- Och, kom toch eventjes.
Ik ging mede en kreeg een lang stuk van zeven of acht folio's ter lezing, dat
aanving met de verklaring van den heer Hageman, dat hij niets bezat en altijd eerlijk
gediend had. Daarna volgde, geloof ik, een rechtsgeleerd betoog, waarin, zoo mijn
geheugen mij niet bedriegt, Latijnsche termen voorkwamen, zoo als domicilium
citandi.
- Ziet gij wel, riep ik uit, daaraan heb ik niets, want mijn Latijn gaat van mensa tot
mensae. Maar à propos! laat mij de acte van borgstelling nog eens zien. Misschien
halen wij daar nog wat uit.
- Maar, mijn God! die hebt gij immers geteekend?
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- Nou ja, maar niet attent gelezen. Ik heb gedacht, dat gij, die sinds jaar en dag
wetboeken en staatsbladen eet, zoo'n stuk wel naar behooren zoudt hebben
opgemaakt.
Tot mijne zoete verbazing las ik de volgende verklaring: ‘De ondergeteekenden
stellen zich als borgen voor den heer Ed. Douwes Dekker, ingevolge de wet, die de
aankondiging van het vertrek in de courant beveelt zes weken te voren.’
- Meneer Hageman! hebt Gij expres dat stuk zoo ingericht, dat het niets
beteekende?
- Neen.
- Nu, dan zijt Gij leep geweest zonder het te willen. Dat ding verbindt ons tot niets.
Wij komen vrij.
Ik begaf mij tot den heer Swerver:
- Weet Gij wel, wie betaalt?
- Wel, jij?
- Neen, U. Lees deze acte maar. Gij hadt Dekker zes weken moeten aanhouden
en Gij hebt hem laten vertrekken.
- Vervloekt, je hebt gelijk.
- Mag ik U een' goeden raad geven? Versnijd uwe pen eens, doe uw best eens;
schrijf aan de Regeering in een hartverscheurend request, dat gij zooveel stukken
moet onderteekenen, dat gij de meeste niet leest; dat dit ook nu het geval is geweest,
en dat gij daarom kwijtschelding van de betaling verzoekt.
- ...Kerel, ik geloof, dat je mij voor den gek houdt.
- Goeden morgen, Meneer Swerver!
Ik ging daarop even in het kantoor van den Notaris Mr. Meertens die als getuige
kan optreden en schreef van daar aan den Resident Vreede Bik den volgenden
brief:
‘Ik heb de eer UwEG. te verzoeken, mij wel te willen mededeelen aan welk
wetsartikel of staatsblad UwEG. het recht (lees: macht) ontleent mij te dwingen tot
een betaling van f 3,200.’
De comedie was uit. Natuurlijk betaalde noch de resident Vreede Bik, noch de
assistent-resident Swerver één enkelen cent. Het bestuur had gedacht: Man kann's
probiren. Zelfs toen ik later weer ambtenaar werd bij waterstaat en
spoorwegopmetingen, begreep de Regeering geen eisch tegen mij te kunnen doen
gelden.
Hoe is het nu mogelijk, dat de Heer Hageman spreekt van zijn martelaarschap?
Wil hij volstrekt voor martelaar doorgaan? Ik gun hem de pret!-
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[29 april 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
*29 april 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Afschrift van Mimi in het Memoriaal, blz.
14-15. (M.M.)
Wiesb. 29 April 71.
v. H. Heden weder vergeefs gewacht. Sedert 4, 5 dagen heb ik geen cent! Het
werken in zoo'n toestand is 'n marteling.
Wees zoo goed bygaanden brief na sluiting te doen bezorgen. Ik kan niet frankeren
en wil den schyn niet hebben van 'n onnoodige lompheid die toch niets baten zou.
Dat geld van den Havelaar ben ik kwyt! Dat heb ik te danken aan de Mult. Commissie.
Uwe wyze van doen heeft my overgeleverd aan schelmen, en ik zal levenslang
gebukt gaan onder de gevolgen. Myne kinderen heb ik voor altyd verloren! Gy zelf
weet niet wat gy gedaan hebt! Ik heb U gebeden en gesmeekt - alles te vergeefs!Ik verzoek bl. 17 nog eens te zien. Ik had zoo uitdrukkelyk verzocht een regel wit
te laten na de tusschenwerpsels van den lezer! 't Helpt niet of ik me uitsloof om
correct te zyn!
Er moet dus verzet worden en dan vallen er altyd letters uit. Dat zie ik nu weer
e

op pag. 257 byv. 1 regel. Er stond vroeger behoorlyk: l' influenza.Bovendien er zyn nogal veel veranderingen, en als ik 't niet nog eens zie ben ik
ongerust.Ik zond U
den 25

blaadje 134-144 en

gister

blaadje 145-151

n

hebt ge dat alles ontvangen? Ik verzoek U my met omgaande de ontvangst te
melden. Is ook dát te veel gevergd?
Ik heb bovenmenschelyke geestkracht noodig om staande te blyven - en dan nog
te arbeiden met myn hoofd! - by zooveel tegenwerking.
Gy zyt als altyd uw eigen vyand. Hadt gy my niet à la merci gegeven van die
commissie dan had ik u kunnen helpen. in gods naam! Adieu
DD
Sedert 3 dagen ben ik weer werkeloos uit ergernis. Wie betaalt my daarvoor?
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[30 april 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
30 april 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 125. (M.M.)
Handschrift van Multatuli, in potlood.
30 ,,van Helden nacorrectie
30 ,,van Helden id en niets ontv.
1 Mei Faber. brieven v. Lennep
1 Mei Ferd. Jongen. Rotterdam
3 Mei vHelden zoo mogelyk om geld
3 Mei Plettenberg
4 'snachts: Plett. proef VIII Specialiteiten
5 en over 't meedelen van 't naschrift aan Stieltjes
5 Mei Plet. naschrift beter op pag 131.
6 Mei Plet naschrift vervalt en nacorrectie

[30 april 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
30 april 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift in het Memoriaal,
blz. 16. (M.M.)
Na de woorden Zondag middag is later door Multatuli in potlood bijgevoegd: 31
april. De laatste zondag in april 1871 was de 30ste.
toen ge my dwongt: namelijk door het afgesproken honorarium niet op tijd te
betalen.
Zondag middag
Van Helden, Alweer eenige bestellingen voorby. Ik wacht van post tot post altyd
te vergeefs!
Gister deed ik op de post:
proef 17
1 brief met ingesl. aan v L.
1 brief met nacorrectie
en nu hierby nog 'n nacorrectie (slot Idee 559)
Verzoeke eenig berigt van ontvangst.
Dát vraagde ik ook van de gezonden kopy, maar vernam niets. t is zwaar arbeiden
zoo! En 't contrast tusschen myn werk en myn toestand. Sedert acht dagen word ik
uitgescholden door 'n waschvrouw!
Honderdmaal neem ik my voor geen woord meer aan U te verliezen. 't Is alles
zonder baat.
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't Ergste is myn werkeloosheid die uit verkropte woede voortvloeit. De inspanning
om in myn toestand iets voorttebrengen, is bovenmenschelyk.
't Slot zal dan ook wel zyn dat ik bezwyk. Je hebt er eer van!
Mag ik U nu verzoeken U altans de moeite te geven my te doen weten of ge alles,
ook de kopy, ontvangen hebt? Dat ik niet - om zeker te zyn, aanteeken, is omdat ik
geen geld heb. Ik had gister zeer veel moeite die negen penningen te krijgen om
de proef te verzendenIk wist het wel wat de gevolgen zouden wezen toen ge my dwongt het aanbod
van dien Van Gennep &c aantenemen! Ik had geen keus. En nu zal 't eind toch
verhongeren wezen! Had ik dan maar liever in Augustus 't hoofd neergelegd!

[3 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
3 mei 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift in het Memoriaal,
blz. 16-17. (M.M.)
3 Mei
vHelden, Ik ontving de f 25. Het bevreemdt me zeer dat gy geen woord zegt over
de vertraging. Den 25 April schreeft ge ‘heden misschien, morgen zeker!’
Zoo als 't nu weer geloopen is, heb ik er niets aan.
Zend my, als ge er belang in stelt dat ik aan 't werk blyf, of weer aan 't werk kom,
want nu ben ik zenuwachtig en áf van 't uitzien naar de post! zend my geld. En
zooveel mogelyk! Ik zit op hooge lasten, en elke dag wachtens maakt ze zwaarder.
Die f25 moest ik zo terstond weer uitgeven, en ben nu even ver minus zooveel
dagen werkeloosheid.
Antwoord nu toch. Dat botte zwygen is zo irritant.
Myn hoofd loopt me om van verdriet. Myn arbeid kost me te veel dan dat ik na al
m'n inspanning noch zou moeten bedelen om betaling.
En bedenk wel dat ik niet op geld aandring uit hebzucht, maar uit nood! Als ik niet
in de handen van die schelmen (Mult: Comm.) was gevallen zou ik nu wat rust gehad
hebben.
Is dat niet bitter.
Als ik 't geld van v.L. op z'n tyd gekregen had, zou ik u een bundel
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Ideen compleet hebben kunnen leveren te betalen byv. over een jaar. En nu, ik lyd
gebrek! En inplaats van werken verga ik van ergernis en smart.
Doe gy daaraan toch niet mee! Wat zeg ik - als gy niet waart begonnen my
teleurtestellen, zou immers alles anders geloopen zyn!
t Is vreesselyk. De gevolgen voor my zyn onherstelbaar. Myn kinderen heb ik
verloren voor altyd. En men spreekt nog van 't lyden van Jezus! Myn gemoed is
verscheurd. Ik heb U in Aug. Sept &c genoeg gewaarschuwd. t mogt niet baten.

[3 mei 1871
Brief van Faber aan Multatuli]
3 mei 1871
Brief van mr. J.G.A. Faber aan Multatuli. Enkel velletje postpapier waarvan éen
bladzijde beschreven. (M.M.)
De brief is kennelijk het antwoord op een vraag van Multatuli inzake dokumenten
betreffende Van Lennep en de Havelaar-kwestie.
het geding: bedoeld is het hoger beroep in het proces tegen Van Lennep d.d. 22
mei 1862, waarin Mr. Faber optrad als procureur voor Multatuli; zie V.W. X, blz.
651-666.
r

M J.G.A. Faber
Amsterdam. 3 Mei 1871
Waarde Dekker!
Niemand heeft in der tijd na afloop van het geding meer waarde gehecht, en zoo
schijnen zij in het ongereede. Volgens Proc. Dammers zouden zij naar 's Hage
gegaan zijn om te adviseren over cassatie. Ik herinner mij daarover echter niets
meer.Misschien liggen zij onder mijn oude processtukken. Ik ben bezig aan verhuizen
en alles is ingepakt. Zijn zij er onder, dan komen zij in de volgende week los en
zend ik ze U onmiddelijk.
De handelwijze omtrent den Havelaar is van begin tot einde knoeijerij. Nooit is
door vL. bepaald geformuleerd tusschen U en hem welke zijn betrekking was. Hij
wilde de Mecenas spelen. Zoo is en blijft het troebel water.
Steeds:
t.v.
JGA Faber.

[8 mei 1871
Ingezonden Stuk in De Locomotief]
8 mei 1871
Ingezonden Stuk van Hageman in De Locomotief, Semarang, nr. 107. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Beweerde verminkte waarheid, over beweerd martelaarschap van
Multatuli.
Te Kassri zijnde, las ik in de Soerabaia Courant een kort artikel uit de Locomotief
overgenomen, en aankondigende een relaas van den heer R.v.E., over zeker artikel,
dat vroeger door de L. uit het Hblad van Passoeroean was overgenomen.
Van eene vriendelijke hand ontving ik No. 99 van de L, waarin dat relaas van den
heer R.v.E. voorkomt.
De heer R.v.E. begint te zeggen:
‘Zoo ik eene enkele vergissing bega, is het door verzwakking van geheugen.’
En dat is aannemelijk, want er komt in het artikel een en ander voor dat
vermoedelijk als vergissing aantenemen is, wat mij zelven aangaat. Ik heb den heer
R.v.E. opgezocht in zijn logement; hem nimmer om medebetaling gevraagd, ook
niet op 't bureau gezien, nimmer zeven of acht vellen laten lezen, nimmer over eigen
persoon iets voorgelezen, maar enkel gevraagd, wat ZEd. er van dacht.
In het artikel van JAVANUS, Hblad van Passoeroean No. 3, 1871, is het slot:
‘Tot zóóverre vooreerst de nota van den oudgast; wat er verder gebeurde was
geene martelarij van Multatuli, maar wel van hem die den heer E.D.D. een geheel
vrije passage naar Europa bezorgde, zonder van den prins eenig kwaad te weten.’
Dat ‘verder gebeurde’ is niet gezegd, en zoude nu dienen gezegd te worden. In
mijn artikel schijnt de heer R.V.E. iets anders gelezen te hebben, alsof ik mijzelven
een martelkroon zou willen bezorgen. JAVANUS wil daarom de nota van den oudgast,
over het martelaarschap van M. (zie P. Hbl. No. 3) wat vervolgen.
- ‘Na ontvangst van die soerat over f3200 te voldoen voor den vertrokken heer
E.D.D., schreef ik een brief aan den Resident, inhoudende in substantie:
(NB. ik was ondergeschikt ambtenaar van denzelfden Resident, en schreef als
particulier individu.)
- ‘Dat ik ontvangen had missive No. zóóveel, met ordonnantie van storting, - staat,
- brief Dir. Financiën, enz. dato 4 of 5 Aug.
- Dat volgens de officiëele courant de heer R.v.E. den 4en Aug. te Batavia was
gekomen met het stoomschip N.N., den 8en Aug. was
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vertrokken met het schip N.N., dus te Batavia was geweest tijdens dien brief van
B. naar Soerabaia was gezonden.
- Dat de brief geadresseerd was aan de HH. HAGEMAN en ROORDA VAN EYSINGA
te Soerabaia.
- Dat te S. geen andere HAGEMAN was dan ik, genaamd J.H. JCz. en de heer
R.v.E. woonde te Wiedang, Bodjonegoro, Rembang.
- Dat ik den brief wel had ontvangen, maar aan den inhoud niet kon voldoen.
- Dat bij art. 1821 Ind. B. Wetboek duidelijk is gezegd, dat er geen borgtocht kan
bestaan, tenzij er eene wettige hoofdverbintenis is.
- Dat wij ons nimmer hebben verbonden om de schulden van den heer E.D.D. te
voldoen, maar dat ten mijnen woonhuize gedurende zes weken, het adres was voor
alle bestellingen voor den heer E.D.D.’...
- ‘De Resident deed mij daarop exofficio ontbieden. Daar ik een half dozijn andere
bedieningen jegens den R. ondergeschikt was als Secretaris, gebeurde dat wel
meer. Dáárom vroeg ik al dadelijk:
- ‘In welke hoedanigheid ik ontboden was? Toen ik nu vernam dat het was over
de zaak van E.D.D. meende ik mij enkel te moeten refereeren aan den brief en art.
1821 B. Wb...
Doch ik was ondergeschikt ambtenaar...
Toen nu eenigen tijd later de heer R.v.E. in het Java-Hôtel kwam, zocht ik ZEd. op.
En voor zooverre mijne herinnering strekt, is er toen tusschen ons het volgende
verhandeld, op den rivierkant zittende, vóór het hôtel, des namiddags vijf - zes uren.
- Dag mijnheer R. hoe gaat het?
- Zoo, mijnheer H. wel perfect, en u?
- Wel, herinnert ge u dat wij voor D.D. borg zijn gebleven toen hij reispas vroeg?
- Ja wel, ik heb dat ding immers te Wiedang geteekend.
- Zie, hier heb ik nu eene ordonnantie van storting, om voor D.D. f3200 te voldoen;
ieder f1600 en zóóveel.
- Zoo!... nu zet mij op mijn hoofd, ik bezit geen zestien honderd duiten. Zeg, gij
zult dat varken wel wasschen; 't is u toevertrouwd: maak dat ding maar af.
- Ik heb den R. al geschreven; ik wil afwachten wat er van komt...
- En verder over koetjes en kalfjes sprekende, nam ik afscheid van den heer
R.v.E.
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- Volgens mijne herinnering heb ik nimmer later den heer R.v.E. hierover gesproken
of geschreven; nooit iets anders; nooit een ‘zeven of achtvellig papier’ ter lezing
gegeven.
- De heer R.v.E. was geen ambtenaar.
JAVANUS.

[10 mei 1871
Vrede van Frankfurt am Main]
10 mei 1871
Einde van de frans-duitse oorlog. Bij de vrede van Frankfurt am Main deed
Frankrijk afstand van het grootste deel van Elzas-Lotharingen en kreeg het een
schatting te betalen van vijf miljard francs.

[10 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
10 mei 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift in het Memoriaal,
blz. 19-20. (M.M.)
10 Mei 71
van Helden
n

Ik verzoek antwoord op myn brief van den 3 !
En ik vraag je of ik nu eens eindelyk een proef mag ontvangen? En waar schoon
vel 17 blyft. Gy maakt my 't werken omogelyk!
Dat is nu sedert 10 maanden dat ge my met dat vervloekte zwygen traîtert. Heb
je dan geen hart, geen eergevoel, niets?
Door uwe schuld ben ik nu levenslang ongelukkig. En gy zwygt maar. Hoe slecht
het U en de uwen ook gaan moge, klagen moogt ge nooit na wat ge my gedaan
hebt.
Ik verzoek ANTWOORD.

[11 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
11 mei 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift in potlood; Memoriaal
blz. 20. (M.M.)
11 Mei
Weer 'n dag gewacht er komt niets! Hoe ik u moet toespreken weet ik niet.
Dat is nu circa tien maanden dat ge my ziek maakt van ergernis. Ik ben doodaf
van vruchteloos wachten. Hebt ge dan geen gevoel? De menschen aan wien ik geld
schuldig ben schelden my uit. Myn kinderen zyn in nood en gy belet my behoorlyk
te werken.
Wilt ge meer kopy voor ge geld zendt, zeg het dan, maar zwyg niet zoo bête als
een steen.
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Dat is onwaardig. Ik verzoek om geld, om proef en wat teeken van leven. Dat is
tobben met U!
Ik begryp niet dat het uzelf niet verveelt. Ik kán zoo niet langer.

[11 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
11 mei 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 125. (M.M.)
Handschrift van Mimi.
11 Mei van Helden
Plettenberg
11 Mei briefje Waltmans voorstellen revisie blad 8
12 Mei Plett. f100 of f50?
12 Mei van Helden.

[11 mei 1871
Concept van brieven aan Van Plettenberg]
*11 mei 1871
Drie concepten van brieven aan A.L. baron van Plettenberg. Memoriaal, blz.
162-163. (M.M.)
Handschrift van Mimi, met grote kruisen doorgehaald. Blijkbaar heeft Multatuli
deze teksten gedicteerd; vooral de laatste is in veel haast neergepend. Toen hij
toch nog vastliep, heeft hijzelf een brief geschreven, waarvan het afschrift door Mimi
is gemaakt. Zie de op deze concepten volgende brief.
Wiesbaden 11 Mei 1871
beste Plet
Zondag ontving ik uw briefje van donderdagavond met f25 en de verzekering dat
de zaak over Mill. Studien in orde was. Gy stondt er voor in en zoudt Maandag of
dingsdag weer schryven.
Heden ontving ik uw briefje van Dingsdag met f 20 en - allerlei bezwaren van
Waltman.
Het is my zeer moeilyk goed te antwoorden, daar ik uwe welwillendheid niet mag
verwarren met zyne handelwyze.
Bedenk
Wiesbaden 11 Mei 1871
beste Plet. Voor vier dagen onving ik uwen brief van 5 dezer met f25, en heden
't briefje van 9 dezer met f20.
Daar dit met al de vorige remises meer is dan f320 die ik voor 8 vel Specialiteiten
van W. te vorderen had, ben ik in uwe schuld. Wilt gy my svp opgeven hoeveel?
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En laat my dan weten in welke verhouding ik verpligting heb aan de Subcommissie
van D. Gy schreeft me indertyd dat zy hare tusschenkomst aanbood. Hoe nu W.
kan aandringen op 'n kwittantie, begryp ik niet. Ik weet alleen dat ik van U f 320 (en
zelfs meer) ontvangen heb. Van hem weet ik niets.
Het voorstel ten langen laatste na ½ jaar onderhandelens, na herhaalde
verzekeringen dat de zaak zoo goed als geklonken was, nu voor minder honorarium
te werken heeft my - verbaasd. Indien ik 20 vel lever voor f 20 is 't bedrag
Wiesbaden 11 Mei 71
beste Plet. Dank voor de f20. (voor 4 dagen in uw briefje van 5 Mei ontving ik f25.
Ik haast my U te schryven dat ik Waltman's voorstel 't honorarium te veranderen
niet aanneem. Wees zoo goed my met omgaande een einddecisie meetedeelen.
Hierby die invoeging in vel 8. Waarom zondt ge dat aan my? 't Moest aan de
drukkery zyn.
Wat de Mult Comm. aangaat, als Wertheim gezegd heeft wat gy my schreeft
vernomen te hebben, dan heeft hy gelogen.
Ik heb hem niet gevraagd zich niet met die zaak te bemoeien. Juist andersom: ik
verzocht dat geld van v Lennep aan my te zenden, omdat ik er bitter om verlegen
was. Zoodra ik zeker ben te kunnen doorwerken zal ik die zaak publiceren. 't Is een
infamie.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Hoe staat onze rekening?

[11 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van Plettenberg]
*11 mei 1871
Brief van Multatuli aan A.L. baron van Plettenberg. Memoriaal, blz. 164-165.
(M.M.)
Afschrift van Mimi. Aangezien deze tekst niet, gelijk de drie voorgaande, is
doorgehaald, mag men aannemen dat de brief inderdaad verzonden is.
Wiesbaden 11 Mei 71.
beste Plet. Ik ontving uwe beide brieven 5 en 9 mei met f25 en f20 waarvoor ik
U wel bedank.
Maar nu heb ik voor Specialiteiten meer ontvangen dan 8 × 40 = 320 en ben dus
in schuld. Wilt gy my opgeven hoe onze rekening staat?
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En 2 . Hoe sta ik met de subcommissie van Delft? Ik word tot deze vraag geleid
door 't aandringen van Waltman om kwittantie. Hoe kan hy kwittantie verlangen voor
gelden die anderen ten zynen voordeele doch om mynentwil hebben voorgeschoten?
't Is met myn zaken alles de verkeerde wereld!
Wat nu overigens de na ½ jaar teleurstelling gedane nieuwe voorstelling van W.
aangaat, ge begrypt dat ik daarin niet kan treden. Wil hy als zeer gedeeltelyke
vergoeding voor 't voor gek houden nu f80 of althans f60 per vel betalen, 't is my
wel. Maar na alles wat ik door dat gedurig uitstellen geleden heb, nóg minder dan
f 40. - men moet een Hollander wezen om op zoo'n idee te komen. Ik schryf terstond
aan andere uitgevers.
Doch - let wel svp. - ik heb vel acht nog niet! Komt nu myn weigering by Waltman
voor ik dat vel in orde zie, dan laat hy myn correctie (die ge my terugzendt, waarom
toch?) er uit! Het kan hem niet schelen of myn werk tant soit peu volledig is, maar
my wél. Ik verzoek U dus allereerst te zorgen dat de correctie behoorlyk plaats
hebbe, en zend U te dien einde dat intevoegen stuk hierby terug.
Waarlyk, ik begryp er niets van, waarom gy 't my zendt? Het moest immers by
de drukkery wezen?
Jammer genoeg dat myn heele verdeeling van de bladzyden - waarby op die
invulling gerekend was - nu in de war raakte. Aan de drukkery zullen ze denken dat
ik gek ben. Kassian met slecht licht en brandende oogen heb ik nogal de letters
geteld. Het helpt me niet veel of ik me uitsloof.
Alzoo wacht met het afslaan van Waltman's al te vriendelyk aanbod tot de correctie
heeft plaats gehad. Ik heb ondervinding van zulke dingen! Zie de kakografie in de
‘Nederland’!
Uw briefje was my een slag voor 't hoofd! Na al de verzekeringen, na zooveel
maanden geduldig wachten kon ik nu op zoiets niet verdacht zyn. En nu moet ik
van voren af weer beginnen.
Wat Wertheim aangaat. Hy heeft gelogen. Ik had niet verzocht dat de M.C. zich
niet met die zaak zou bemoeien, maar dat ze dat geld aan my zoude zenden. In
plaats daarvan hebben ze bewerkt dat ik 't nu in 't geheel niet kreeg.
tav
Adieu - hart. gegroet
(get) DD
Nu asjeblieft zoo spoedig mogelyk de revisie! Dat er eindelyk een eind aan kome!
't is wél zoo!
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[12 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
12 mei 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift in potlood. Memoriaal,
blz. 20. (M.M.)
12 Mei
van Helden
ik verzoek antwoord!

[16 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
16 mei 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift in het Memoriaal,
blz. 20. (M.M.)
16 Mei
Van Helden. Ik verzoek om antwoord. Ik ontving geen geld, geen proef, geen
schoon vel, geen berigt, niets!
Dat is geen fatsoenlyke manier van doen.
Hebt ge 't er dan op toe gelegd my dood te martelen?
Ik vraag u voor de 3 maal antwoord op myn brief van 3 Mei.

[17 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
17 mei 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 125. (M.M.)
Handschrift van Multatuli, deels in potlood, deels in inkt.
17 Mei Plett. brief zie kopy18 Mei Plett. kopy blaadje 6-918 Mei v Helden kopy blaadje kopy.
20 Mei Plettenberg. blaadje 10-1823 Mei ferd. Jongen.

[17 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van Plettenberg]
17 mei 1871
Brief met vijf bijlagen van Multatuli aan A.L. baron van Plettenberg. Eigenhandig
afschrift in het Memoriaal, blz. 37-38. (M.M.)
de Delftsche commissie: de financiële handelingen van Plet als intermediair tussen
deze commissie en Waltman en tussen Waltman en Multatuli zijn ondoorzichtig.
Gysbert Japikx: rederijkerskamer, genoemd naar de friese dichter.
Wiesbaden 17 Mei 1871
Beste Plet. Gister ontv. ik uwen brief van 15 met de coupon. Ik verzocht u pr
telegraaf dóórtegaan.
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Wel zeker plein pouvoir aan U. Ik zou U niet gedésavoueerd hebben al hadt ge ik
weet niet wat aangenomen. Maar ik was kwaad op W. omdat hy nu met dat bod
voor den dag kwam.
Hierby
1) Een bewys van Noorden.
2) Kwittantie f320. voor Specialiteiten
3) Wat vervolg kopy. Morgen meer.
4) Een paar regels by wyze van voorberigtje.
5) Nota present-Exempl.Waltman kan immers gaan tot 1500 Exemplaren van Specialiteiten? Welnu als hy
nu minder heeft gedrukt, en dus door 'n herdruk later dat getal aanvult, verzoek ik
hem my in de gelegenheid te stellen, hier en daar wat te verbeteren. Er zyn leemten.En nu present-Exempl! Het is niet geaccordeerd en bezwaren wil ik hem niet. Ge
schreeft (over Vr. Arb) ‘beschik over twintig’. Maar dat kán ik niet doen voor ik weet
of ik, dóórwerkende, voor de betaling zorgen kan.
Belooft gy me dat ik op dat doorwerken kan rekenen, d.i. voorloopig op die 20 vel
Mill: Studiën, dan verzoek ik u 15 present Exempl te doen expedieren volgens
bygaande Nota. Maar... het bedrag moet my niet terstond worden ingehouden van
de betaling. Dat kan ik niet lyden. Want alles wat ik nu in de eerste paar maanden
hoop te ontvangen, heb ik dubbel en dwars noodig. Ook vind ik dat ik niet juist ál
de Exempl. hoef te betalen, daar 't toch de gewoonte is een auteur met present
exempl. bytestaan. 't Is trouwens in 't belang van den uitgever zelf.
Hoe dit zy, ik zou gaarne weten, hoeveel ik voor die zaak aan W. zal schuldig
zyn. Dan reken ik er op en zal 't zoodra mogelyk verevenen.Het bezwaart my waarachtig dat gy u op den duur zooveel moeite voor my
getroost! Ik mag daarvan toch niet voortdurend misbruik maken.
En onkosten hebt ge ook van my! Ge hebt me voor Specialiteiten meer dan f320
geremitteerd. Wilt ge my dat opgeven.
Van de Delftsche commissie spyt het my. Zie, daar ben ik nu alweer - even als
by de groote commissie - in 't aspect van geassisteerd te zyn, en ten-slotte blykt er
dat het zoo niet is! Dat is zeer verdrietig. Maar kerel, bedenk nu SVP dat ik - als
Waltman geregeld kan betalen - geen hulp noodig heb. Wel had de groote commissie
my
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kunnen helpen om voor eigen rekening uittegeven, in welk geval myn geheele
toestand zou veranderd zyn, maar dat is nu toch voorby!
Adieu hartel. gr.
byl. 1 briefje Heineken
r

Amsterd. 17 Dec 1870
WelEd Heer
C. van Helden.
WelEdele Heer, Wy hebben antwoord ontvangen van den heer Douwes Dekker.
Hy verklaart dat omtrent de stukken door hem indertyd in het Noorden geschreven
alle verbintenis tusschen hem en de redactie aangegaan vervallen, zoodra zy door
U uitgegeven worden. Nu bestaat er van onze kant geen bezwaar meer tegen den
afstand van 't kopyregt.
Achtend H. (?) Heineken
(Door my bygevoegd: Dit was geschreven in de meening dat Mill: Studien by van
Helden zouden uitkomen. Maar vH kán niet. Hy heeft al moeite om de Ideën
voorttezetten, wat jammer genoeg is.
DD)
byl. 2.
Ontv. van den Heer JWaltman Jr boekverkooper en uitgever te Delft door
welwillende bemiddeling van den heer baron A.L. van Plettenberg de som van f320
voor 't kopyregt over 1500 Exemplaren van 't werkje D. e e. H. o S.
Wiesbaden 17 mei
DD.
byl. 3
Kopy. bl. 1-5
1. abdy Wyk by Duurstede
2 Pyreneen tusschen Egypte
3 Krummacher's Parabelen of L
4 en wetende is hy gestorven
5 opknoopen.

byl. 4
voorberigtje
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byl. 5
Present Exempl. met inplakbriefjes
vr. Arb., & Specialiteiten
1 & 1 Crombrugghe
1 & 1 Max Rooses
1 & 1 Heremans
1 & 1 Jul. Vuylsteke
1 & 1 Jul de Geyter
1 & 1 Aug v.d. Ghinst
1 Roorda v Eysinga
1 Buys Amsterdam prinsegr. lelies
1 Huysman Amsterdam
1 Vrye Studie Delft
1 & 1 Gysbert Japikx
4 DD te Wiesbaden
(Ik meen dat Vrye-Arbeid reeds gezonden is aan Buys Huisman & Roorda-

[18 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van Helden]
18 mei 1871
Brief van Multatuli aan C. van Helden. Eigenhandig afschrift in het Memoriaal,
blz. 20-21. (M. M)
Het jaartal is uiteraard een vergissing.
18 mei 1861
Waarde van Helden! Eindelyk een brief! Maar noch proef 18 noch schoon vel 17.
g t
Wat de R C aangaat, als onze zaken goed marcheerden zou ik belangryke
aanmerkingen hebben in uw voordeel.
Met schrik zie ik dat ge spreekt van een voorschot op afl. 4 & 5. Moet dat uitzigt
wachten tot vel 20 (of 21) gedrukt is? Dat is vreesselyk. Ik weet niet hoe ik 't uithoud.
Ook voor Specialiteiten ben ik broksgewys betaald, en byna altyd zoo dat elke
f25 my 8, 10, 12 dagen werk kostte aan wachten. Als ik zeker was nooit op 'n post
te wachten kon ik viermaal meer leveren, en beter werk. Nu gaat myn gemoed op
in ergernis.
Doe toch in shemelsnaam uw best, én met drukken en met wat geld! Bedenk ook
hoe nadeelig dat traag verschynen werkt op inteekening. Men is beu van wachten.
Alles wordt oudbakken, zelfs in m'n eigen oogen. En dat breekt zoo 't élan!
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Houd u nu eens goed en bedenk dat elke dag wachtens my bederft.
DD
Mn eigen werk walgt me als 't zoo telkens blyft hokken.
Ik heb om één ding te noemen nog m'n kamerhuur over April te betalen. Zulke
dingen maken me zenuwachtig. En dan de behoefte myner kinderen in Italie!

[18 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
18 en 20 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 39. (M.M.)
Handschrift van Multatuli in potlood.
18 Mei
Plettenberg
kopy-blaadje 6-9 (gerekend met het vorige op 2 vel)
Opgave van verdeeling der hoofdstukken.
Langs V. en W.
Staccata, de auteur en and. r.
de BlinkertVerzoek om Ideën druk en zwaarder papier
20 Mei
Plettenberg
Kopy blaadjes 10-18 (± vel drie)

[20 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
20 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 24-25. (M.M.)
De slotnotitie, in handschrift van Mimi, is een latere toevoeging.
18 mei. volgens brief C.v. H. dd 16 Mei 1871 zal de stand der rekening (of zou de
e

stand zyn na levering van de volle 26 vel 3 bundel) als volgt:
debet
26 vel Ideën

C. van Helden
f1040.-

4 vel later te
controleren

Oude Rekening

credit
f500.-

remises gedurende 417.10
1870
160.-

febr. 27 remise

45.-

Mei 3 remise

25.-

Mei 20 remise brief 50.23 Mei
Mei 20 remise brief 50.23 Mei
Juli remise

112.90
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[21 mei 1871
Tine int honderd francs]
21 mei 1871
Tine int honderd francs. Geheel eigenhandig geschreven kwitantie. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Duplicaat
Ontvangen van den Heer E.J. Potgieter de som van honderd francs, door
vriendelijke bemiddeling van den WelEdGestr. Heer J.D. Fischer Concul te Genua.
E.H. Douwes Dekker
baronesse van Wijnbergen
Padua 21 Mei 1871.

[23 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van Plettenberg]
23 mei 1871
Brief van Multatuli aan A.L. baron van Plettenberg. Eigenhandig afschrift in het
Memoriaal, blz. 39. (M.M.)
Over de tekst heen staat in grote blauwe letters: niet verzonden, terwijl alles
bovendien met grote zwarte potloodhalen is doorgestreept. De reden van het
niet-verzenden is hoogstwaarschijnlijk geweest, dat er inmiddels bericht van
Plettenberg was gekomen.
Wiesb. 23 Mei
beste Plet. Ik zit in groote ongerustheid over wat ik u dezer dagen zond.
a) brief 17 Mei met 5 bylagen:
1. bewys Noorden
2. Kwitt. Waltman Special.
3. Kopy blaadje 1-5.
4. Een paar regels by-wyze van voorberigtje
5. Nota van present-exempl. met 'n ristje inplakbriefjes.
b) brief 18 mei Kopy bl. 6-9
(in dien br. schreef ik over de verdeeling in hoofdstukken)c) 20 Mei kopy blaadjes 10-18
die zoowat vel drie zullen vólmaken.Hebt ge dit alles ontvangen? En schryf me SVP metëen wanneer W denkt te beginnen
met drukken? Ook of de Specialiteiten nog niet verschynen. Ik heb als schoon vel
nog niet later dan bld 5, en weet dus nog niet eens of de correctien in 6 & 7 goed
opgenomen zyn.
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[23 mei 1871
Contract inzake Specialiteiten]
23 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 41. (M.M.)
Inzake de fout in het jaartal, dat op grond van alle andere gegevens 1871 moet
zijn, worde verwezen naar de opmerkingen dienaangaande in Het jaar 1870 (blz.
22).
Het onderstaande contract wijkt in drie belangrijke opzichten af van de destijds
gebruikelijke verkoop van de auteursrechten: de begrensde oplaag, de begrensde
tijdsduur en het recht op correctie bij herdruk.
Contract met Waltman over Specialiteiten
volgens brief A.L. vPL. 23 Mei 1870
1. honorarium f40 pr vel te betalen by ontvangst van kopy
2. te mogen verspreiden 1600 Exempl. groot 20 vel.
3. Vyf jaar na 't in den handel verkrygbaar stellen van gend werk treedt de schryver
in al z'n regten als eigenaar terug, enz. Zyn de Exempl. binnen dien tyd
uitverkocht, na uitverkoop.
4. De na vyf jaar niet verkochte Exempl. neemt de schryver tegen drukprys over.Als Waltman de tweede oplaag van Specialiteiten laat maken zal hy 't werk
eerst door U laten corrigeren als gy 't noodig vindt.

[24 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
24 en 27 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 39. (M.M.)
De verzonden kopij betreft Millioenenstudiën; zie V.W. V, waarschijnlijk van blz.
118 tot en met blz. 167.
24 Mei
Plet. Kopy blaadjes 19-27 precies eindigende met feuilleton XII over drukker
schryven aan v. HeldenStand rekening Pres Ex. Waltman en met hem Plet?Present Exempl. Jongen. Rotterdam
blyft 3 Exempl. voor my.½ regels wit waar ik in gesprek met Adolf tot den lezer spreek. - schoone vellen
6, 7 & 8?Nootje by blaadje zes gezonden (Klagt over drukfouten. tuinen, tinne &c.
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27 Mei
Naam Drukkery & papierverkooper opgegeven
gewaarschuwd tegen langzaam drukken door gebrek aan letters er moet nog
voor drie vel zyn.
Stand rekening gevraagd. Herinnering Exem. Jongen.

[24 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
24 mei 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 125. (M.M.)
24 Mei. Plett. kopy 19-27. (± vel IV)
25 Mei v. Helden kopy 152-158
27 Mei v.H. werken met Specialiteiten
27 Mei Plettenb. over drukker van Ideën
30 Mei Roorda (later schryven
30 Mei v.d. Ghinst (later schryven
31 Mei Plettenberg. kopy (± vel V)
2 Juni Plet. (Waltm. niet sloffen met geld)

[25 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
25 mei 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 21. (M.M)
De nummers sluiten aan bij de inzending van 28 april. Na aantekening 152 staat
met blauw potlood: vel 20. De ingezonden kopij betreft Idee 871-881; zie V.W. IV,
blz. 591-603.

25 Mei. v Helden
152

Koninkryk der Hemelen

5

153

Kolft gy

6

154

onderwyzers van beroep
onbevoegd

5

155

Maar... we dwalen

3½

156

Na veel weifelens op dit
stuk

5

157

met us a um gelaafd

4

158

Verlichter als Staatsburger 3½
bekwamer voor z'n
beroep?

[27 mei 1871
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27 mei 1871
Brief van J. Waltman Jr. aan A. van der Ghinst. Dubbel velletje postpapier, waarvan
alleen de eerste bladzijde beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
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Delft 27 Mei 71
MijnHeer!
In anwoord op uwe letteren van 26 Mei geef ik u bij deze berigt dat het adres van
Multatuli is
Monsieur E. Douwes Dekker
SchillersPlatz
Wiesbaden.
Sedert verleden jaar is M's woonplaats aldaar.
Hoogachtend
MijnHeer
UEdDwDien.
JWaltmanJr
Den Heer Aug. v.d. Ghinst
te Brugge

[27 mei 1871
Brief van Roorda v Eysinga aan Multatuli]
27 en 28 mei 1871
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Dubbel velletje en half enkel
velletje briefpapier, waarvan vijf bladzijden beschreven. (M.M.) van Hasselt: mr.
Willem Jan Cornelis van Hasselt (1795-1864) advocaat, kamerlid (1848-52),
raadsheer in het provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland. Zie V.W. V, blz. 642.
Hageman in zijn Pasoeroeansch blad: zie voor dit artikel 17 januari 1871. Darboy:
de aartsbisschop van Parijs, Georges Darboy, (geb. 1813), een der tegenstanders
van het dogma der pauselijke onfeilbaarheid, werd met andere gijzelaars van de
Commune op 24 mei 1871 gefusilleerd.
Brussel, 27 Mei, 71
Waarde Dekker! Hartelijk dank voor het heerlijke geschenk: ‘Specialiteiten’. Gij
hebt mij daarmede weder leer- en genotrijke uren verschaft. Vooreerst hebt Gij mij
weder doen inzien, dat ik vroeger veel dwalingen omhelsd heb. Ten andere hebt
gij mij verheven in mijne eigene oogen, want ik ben niets minder dan een specialiteit;
ik beschouwde mij tot heden als een mislukt militair, mislukt ingenieur, mislukt
publicist. Ook zag ik met voldoening onze overeenstemming in vele punten: Thiers,
Favre, von Stein, de opmerking, dat alleen groote tijden groote mannen in het
parlement brengen. Ik veroordeel nu niet meer Virchow. Vroeger meende ik, dat de
aanneming van zoo'n mandaat voor ieder plicht was. Omtrent v. Hasselt heb ik een
aanmerking. Men mag, dunkt mij, tegen stem-
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men om zedelijke redenen, buiten het wetsontwerp gelegen. Als ik lid van de kamer
was, zou ik zeggen tot Jolles: ‘De heer de Vletter zit nog in de gevangenis, dus stem
ik tegen Uwe begrooting.’, en tot v Bosse: ‘De Javaan wordt nog mishandeld; gij
spreekt hier anders dan in den Gids en Veth's Tijdschrift; gij weigert recht aan de
Heeren Dekker en Stieltjes, dus stem ik tegen Uw budget’. Maar gij zult wel gelooven,
dat ik nooit laag genoeg zou geweest zijn b.v. Heemskerk's uitmuntend wetsontwerp
op 't Hooger Onderwijs af te stemmen, omdat het niet onder liberale vlag de kamer
was binnen gestevend. Toen ik sinds maanden niets vernam van U en uwe
omstandigheden, dacht ik, dat gij door de remise van de eerste stortingen voor het
i

Indische Mult -fonds in staat waart gesteld naar Italie te ijlen en vooreerst de zorgen
aan kant te zetten; maar helaas! ik zie nu, dat gij nog in Wiesbaden zit. Als het niet
te egoïstisch was, zou ik zeggen: schrijf mij weder eens een' langen brief, zoo als
gij dat gewoon zijt. Schrijf mij veel over U zelven, Uwe vrouw, Uwe kinderen, Uw
werken. Gij zult misschien gehoord hebben, dat Hageman in zijn Pasoeroeansch
blad een gemeen art. geschreven heeft over het martelaarschap, waaraan zijne
borgstelling voor U hem zou hebben blootgesteld. Het gemeenste is, dat hij geen
martelaar kon zijn, want in zijne domheid had hij de akte van borgtocht zóó ingekleed,
dat alleen Swerver er voor kon opdraaien. Toen ik dan ook aangesproken werd voor
f3200 schuld van U aan den lande (waaromtrent Gij mij wel hadt mogen verwittigen),
heb ik, mij beroepende op die inkleeding, hem en mijzelven van alle vervolging of
en
korting gered. Den 9 Maart zond ik 't verhaal van de toedracht der zaak aan
Locomotief en Noorden. N. bleef steeds antwoord schuldig op mijn aandringen op
plaatsing. Eindelijk schreef het, dit niet te doen ter wille van mijzelven. De brave
Hollanders zouden mijne lichtvaardigheid in het borg stellen zeer veroordeelen.
(NB. ik had in den aanvang verklaard, dat, volgens v.d. Hoeven en andere publicisten,
die borgtocht tot niets verbindt, en dat Regeering en schuldeischers dit weten). Daar
echter de meeste menschen niet lezen kunnen en juist mijne zaak bij de
ie
Kamer-Comm in behandeling was, heb ik, ter wille van de stoffelijke belangen van
mij en de mijnen, niet op plaatsing aangedrongen van een stuk, dat toch in Juni,
gedrukt in den Locomotief, in 't moederland zal aankomen. Ik schreef evenwel aan
't Noorden: ‘Ik hoop door mijne landgenooten veracht te worden en te blijven, tot-
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dat zij zich beteren en mijne achting verdienen.’ Ik zal u in Juni de Locom zenden.
De groote hoop verwondert zich over het gebeurde te Parijs. Verwondering
verraadt altijd onkunde. Men heeft het maatschappelijke vraagstuk niet gepeild.
Men heeft de vlam niet weten te leiden, die nu verwoestend werkt. Men heeft den
werkman geldelijk benadeeld. De Nemesis straft nu met vernietiging van waarde.
Men heeft hem gemeentelijke vrijheid geweigerd; hij vorderde de Commune. Priesters
hebben zijn' geest gevangen gezet; hij zet nu hen gevangen. Men heeft om alle
zedelijkheid gelachen. Waarschuwing voor regeeringen en arbeidgevers, die wel
verloren zal gaan! 's Is te hopen, dat die Darboy niet verbrand of doodgeschoten
is, wat aan bijgeloof en reactie nog ruimer veld zou geven.Hagenbergh in Leiden (of zijn opvolger?), een man, dien ik nooit zag, schreef mij,
dat de lezing van mijne brieven in Het Noorden en de ondergang van dat blad hem
bewogen mij voor te stellen een tijdschrift op te richten. Hij beweerde, dat Nederland
behoefte had aan de verspreiding van mijne denkbeelden. Kent gij dien waaghals?
Uit zijne brieven zou ik moeten afleiden, dat te Leiden nog enkelen sympathie voor
mij hebben. Men noemt mij Prof. v.d. Lith. Ik heb geweigerd wegens gemis van
bekwaamheid, inspiratie, tijd, kalmte, populariteit en wegens afkeer van
versnippering, en geraden liever de Levensbode te verbeteren. Daarna vroeg hij
een boek over Indische toestanden. Weder weigering. Ik ried hem aan de banier
van het Darwinisme in ons land omhoog te houden. Nog geen antwoord. Zoudt Gij
met dien man U misschien kunnen verbinden? Aan v. Vloten's ‘bijna hartstochtelijken
waarheidszin’ begin ik te twijfelen. In eene zonderlinge bui (zou hij een katheder
door Thorb.'s bemiddeling verlangen?) viel hij, die de Hollanders altijd uitscheldt,
mij aan over miskenning van de Franschen en van mijne landgenooten en over de
tegenstelling: ‘volk van denkers en critici’, toegepast op de Duitschers, ‘snoevers’,
toegepast op de Franschen. Ik herinnerde hem in zijn blad, dat ik niet gesproken
had van snoevers, maar van ‘kwâjongens’, en dat dit woord van hem zelven was.
‘Kwajongens, antwoordde hij, waren zij ook.’ Maar snoevers par excellence niet.
Omtrent de tegenstelling antwoordde ik hem: ‘Zoo iemand een' oorlog tusschen de
Denen en Nederl. noemde: een' strijd tusschen de kloeke zonen van het noorden
en een volk van knoeiers, konkelaars,
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oude wijven, Jan Salie's, zedelijke hermaphrodieten -, zoudt Gij dit dan wraken?’
Dezen volzin schrapte hij dood eenvoudig.
In een copij conform (Levensbode) van een mijner brieven aan Réville liet hij
eveneens het verdiende compliment weg: ‘Vous qui maniez avec tant de grâce une
langue universelle.’ Is dat goede Trouw? Waarheidsliefde?
r

l

Loudon zal G Gen worden en zou het niet worden, als hij de vereischten voor
die betrekking bezat. Hij zal wel de moed missen ook mij in mijn volle recht te
herstellen. Ik zal echter eens bij hem gaan. Met mijne inkomsten gaat het weer naar.
Het Noorden bezweek, waardoor ik f500 's jaars verlies. De Locomotief doet mij
sinds 1 Febr. op de halfjaarlijksche remise van f400 wachten. Zulke dingen ontnemen
de geestdrift tot werken, dus het voornaamste. Maar tot wien zeg ik dit? Ik bewonder
de frischheid van Uwe geschriften, in spijt van Uwe zorgen. En ik, die aan uitputting
van Uwen geest geloofde! Nu, gij zult dit wel reeds vergeven hebben.Ter wille van de zuiverheid van taal een paar vitterijen. Gij schrijft kopiïst (copiste),
cathegorie, cathechismus, staatsmanswijsheid. v. Vloten beweert, dat het zijn moet:
staatswijsheid. Ik beslis niet tusschen Genève en Rome, want in de taal heb ik
slechts autoriteitsgeloof. A pure perte zal wel een drukfout zijn voor en.
28 Mei Onder de vele interpellaties in de Kamer heeft men een kleinigheid
vergeten, nl. Thorbecke te vragen, wat hij denkt te doen tot uitsnijden van het
contagium van den Staat.
Gij zult in de couranten zien, dat de Kamer eergisteren, bij de behandeling van
mijne zaak, getracht heeft haar zegel te drukken op Uwe bewering in Uw jongste
boek: dat zij is zonder eer en zonder geweten. Zij wilde het banvonnis niet afkeuren
en durfde het niet met redenen goed te keuren. Maar wat doet men niet met u, het
groene hout? Ik ben het dorre. - Ik heb uw antwoord in het nare Studenten-Weekblad
gelezen. Gij wilt, van een Nederl. Standpunt, Java behouden, ik wil van een
menschelijk en Javaansch standpunt die overz. bezitting zoo spoedig mogelijk
mondig zien.
Zou men uit het gebrekkig spreken van kinderen niet regels kunnen afleiden
omtrent den ouderdom of de mate van ontwikkeling eener taal?
Mijne kleine zegt tantoor in plaats van kantoor
doopen in plaats van loopen.
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Zou het aanwezen van veel k's en l's in eene taal ons niet reeds wijzen op zekeren
ouderdom, vooruitgang? Zoo zijn er meer letters.
Nu, vaarwel! Maak mij spoedig blijde met gunstiger berichten. Als ik, wat bijna
ondenkbaar is, weder Indisch ambtenaar werd, zou ik U verzoeken mij Uwen Max
toe te vertrouwen. Zijt allen van ons allen hartelijk gegroet.
Met een' handdruk
Uw vriend
Roorda

[28 mei 1871
Einde van de Commune van Parijs]
28 mei 1871
Na een week van wederzijdse wreedheden, door de troepen van de regering-Thiers
en door de Communards, waarbij meer dan twintig duizend mensen het leven
verloren, wordt het laatste verzet vernietigd in verbitterde gevechten op het kerkhof
Père Lachaise. Einde van de Commune van Parijs.

[30 mei 1871
Brief van Multatuli aan Van der Ghinst]
30 mei 1871
Brief van Multatuli aan A. van der Ghinst. Half velletje postpapier, dubbel gevouwen
en aan éen zijde beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
beide Uwe brieven: volgens Multatuli's brief d.d. 5 juni gaat het om brieven van
respectievelijk 22 januari en 29 mei; deze zijn niet teruggevonden.
Wiesbaden 30 Mei 71
beste heer van der Ghinst,
beide Uwe brieven ontvangen. Ik ben van nacht zoo onwel geweest, dat ik niet
heden antwoord. Ik moet naar bed.
't Is dus alleen om U de ontvangst te melden, dat ik U nu schryf. En myn zeer
hartelyke groet. binnen twee dagen een langere brief.
Douwes Dekker

[30 mei 1871
Specialiteiten verschijnt]
30 mei 1871
De eerste druk van Duizend en eenige hoofdstukken over Specialiteiten verschijnt.
Bericht in het Nieuwsblad voor den boekhandel, jrg. 38, blz. 187. (K.B.
's-Gravenhage.)
Multatuli, Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten.
o

Delft, J. Waltman Jr. gr. 8 (130 blz.)
f 1.50
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Dit essay bevat op blz. 109-110 de navolgende voetnoot over de positie van de
nederlandse auteur.
Die ‘Divagatiën’ verschenen fragmentsgewys in drie afleveringen van den Nederland.
De redacteur van dat tydschrift deelde my mede dat de fondsen niet gedoogden
my dien arbeid te laten voortzetten. Dat is zyn zaak. De myne is den lezer
e

medetedeelen dat slechts het I hoofdstuk (Afl. Juli) door myzelf is gecorrigeerd.
Van hoofdstuk II en III gaf men zich de moeite niet my proef te zenden, zoo min als
'n exemplaar na 't afdrukken! Ik moest myn eigen werk koopen om het te zien te
krygen, en... had moeite er uit wys te worden. De niet door my gecorrigeerde proeven
zyn een ware kakografie. Belangstellenden worden uitgenoodigd taal, styl, zin en
inrigting van 't eerste kapittel met de volgende hoofdstukken te vergelyken, en te
beoordeelen of men een schryver dommer en wreedaardiger vermoorden kan? Niet
in gelyke mate naar ik hoop, maar toch zeker eenigzins, zal ik my te beklagen hebben
over de nieuwe (Volks?) uitgaven van de twee eerste bundels myner Ideën en van
den HAVELAAR. Ik verneem dat de uitgever FUNKE my, al te grootmoedig, een
exemplaar der IDEËN heeft aangeboden! Wat ik overigens weet van den herdruk
dier beide werken, vernam ik uit de courant! 't Spreekt dan vanzelf dat er van myne
zyde niet de minste verantwoordelykheid voor de correctie dier werken bestaat. En
ook zonder gewone correctuur, lag het niet in de rede dat men den schryver in de
gelegenheid hadde gesteld tot het byvoegen van noten, tot weglating, verandering?
Niets van dat alles!
De hierin tegen my begane lompheid en 't vergryp tegen de regten en de belangen
der Letterkunde, zullen waarschynlyk behooren tot de specialiteit van Nederlandsche
uitgevery. De specialiteit van ons Publiek brengt mede dit alles geheel in de orde
te vinden. In Frankryk, Duitschland, België en Engeland zou zulke behandeling
onmogelyk wezen. Ten onzent veroorlooft men zich alles wat niet verboden is door
de beschreven wet. Ik heb erger dingen medetedeelen, en zal het doen, zoodra de
door diefstal en bedrog veroorzaakte kommer my dit veroorlooft.

[4 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
4 juni 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 125. (M.M.)
Handschrift van Mimi.
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4 ,,Jongen Ontvangst zyner brieven
5 ,,van der Ghinst uitvoerige brief
6 ,,Everdine.
7 ,,van Helden. Revisie bl. 19
7 ,,Brief en nacorrectie.
7 ,,Plett. ontv. f 40 etc.
4 ,,van Helden, nacorrectie, onder wijzer/daan

[5 juni 1871
Brief van Multatuli aan Van der Ghinst]
5 juni 1871
Brief van Multatuli aan A. van der Ghinst. Vier dubbele vellen postpapier, tot
bovenaan blz. 16 beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.) op bladz. 33:
bedoeld is uiteraard de eerste druk; zie V.W. V, blz. 507.
au fur et à mesure: naarmate (fr.)
a
voor c 5 maanden: zie 12 december 1870.
blz. 127: zie V.W. I, blz. 99.
Idee 62: zie V.W. II, blz. 320.
N.J. geschenk: Nieuwjaarsgeschenk; blijkbaar een gift in de brief van 22 januari,
die Van der Ghinst kennelijk eerst naar Den Haag had gestuurd en vandaar had
teruggekregen.
Wiesbaden, 5 Juni 1871.
Myn waarde beste heer van der Ghinst,
Voor 4 (?) dagen schreef ik u in haast een woordje om u terstond gerust te stellen
over uwe beide brieven van 22 Januari en 29 Mei. (Neen, de eerste was niet naar
Londen geweest. Er stond op 't adres, zeer onduidelyk geschreven: Londer (dit is
‘Zonder’) adres vertrokken. Nu, dat was onwaar. Ik had wel myn adres opgegeven.)
Sedert vele maanden lag 't my op het hart u te schryven, en wat uitvoerig. Juist
hierom kwam ik er niet toe. Myn leven is zeer woelig, en de stemming verandert
zoo dikwyls, dat een brief van verleden week heden reeds 'n oudheid is, en vaak 'n
onwaarheid.
De hartelyke wyze waarop gy u myn lot hebt aangetrokken, verdiende minstens
zekere openhartigheid, wat meedeeling! En telkens zei ik: straks, straks! 't Was
gelyk iemand die in de bergen reist, en zich voorneemt te rusten op dat eerste
heuveltopje voor hem... Och, toen hy daar aankwam, ontwaarde hy dat zich een
nieuwe top voordoet die weer moet beklommen worden voor hy adem scheppen
kan. En dan weder, en nog eens en altyd door!
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Indien ik wachten moest u eenig teeken van leven te geven, tot ik aan wat kalmte
geraakt was, vrees ik dat ge nooit van my zoudt hooren. Dit besef drukt my. En gy
zyt de eenige niet!Heden 5 Juni: Uw brief van 22 Januari (in dien van 29 Mei) ontving ik voor 5
dagen. En ik las dien eerst heden. Hoe moet ik u goed uitleggen, waarom? Van
beide brieven zocht ik 't onderschrift, om te zien of ge welligt boos waart over myn
zwygen. Want dat vreesde ik. En ik zag dat ge hartelyk gezind waart, als altyd. En
er viel geld uit uw brief! Dat roerde my. En ik wilde niet terstond uwe brieven lezen,
omdatIk ben namelyk aan 't werken, en werk vervloekt slecht, sedert 'n gansche maand
al, breng ik niets voort dat eenigzins deugt. Ik werk al myn blaadjes 10 keer over,
en verscheur ze. Dit was al zoo sedert 'n maand, neen lánger al! En let wel dat ik
werken moet!
Ik beproefde alles om myzelf te genezen van die onmagt. Maar tot nu toe alles
te vergeefs. Soms dacht ik dat de overspanning van het willen my bedierf, en ging
wandelen, of iets wertuigelyks doen, vylen, boren, hameren, een slot van 'n deur
nemen en schoonmaken, of zoo iets. Niets hielp.
Ik weet wat ik behoeven zou, maar heb 't niet in myn magt dat geneesmiddel te
bekomen: eenigen tyd rust en verwydering van eene smart, die sedert een jaar nu
op my drukt, de eerste smart van myn leven die onherstelbaar is. Misschien zal ik
u later daarvan iets zeggen, maar ik ga 't nu voorby.Wat die behoefte aan rust aangaat, ze bestond al voor zeer langen tyd, en áls ik
nu slechts goed werkte, zou dát me een betrekkelyke rust wezen. Nu echter martelt
my dat onvruchtbaar pogen af, veel meer dan wanneer ik indedaad iets voortbracht.
Die zoogenaamde Mult-Commissie heeft me den doodsteek gegeven. Ik zal
genoodzaakt zyn die zaak publiek te behandelen, schoon 't my walgt. In weinig
woorden uitgedrukt, hebben die menschen eerst, onnadenkend doch met zekeren
goeden wil, party voor my getrokken, doch by de eerste gelegenheid den Petrus
gespeeld en vrede gemaakt met ‘Publiek’ ten mynen koste. Het slot is dat zy wel
verre van my in iets ook 't minste te hebben gesteund, my zelfs nog de hulpbronnen
hebben afgesneden waarop ik rekende.
(Byv. door hunne bemoeienis is my de ½ opbrengst onthouden van den verkoop
des Havelaars, waarop ik sedert jaren wachtte, en - maar laat ik niet te zeer
breedvoerig zyn.
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Myn uitgever Van Helden is welwillend en braaf, maar geldelyk insolide. Uit zyne
slordige betaling vloeide de nood voort, waarin ik verleden jaar verkeerde.
Sedert dien tyd zocht ik een anderen uitgever, en werd daarin (door
onderhandsche tegenwerking van de Mult.-Commissie) maanden lang opgehouden.
Zeer ten laatste slaagde ik in 't plaatsen myner Specialiteiten. Doch ik had aan
stemming en tyd meer verloren dan dit stuk my opbracht. De onderhandeling over
dat werkje en 't afwerken zelf hebben zeven maanden geduurd! Dit verklare de anders onbegrypelyke - uitvallen als op blz. 33.
Ge zeidet in Specialiteiten iets meer blyk te vinden van geestelyk welzyn? Ach,
tot m'n schaamte moet ik erkennen dat er bittere, bittere kunst is in dat boekje. 't Is
geschreven op een pynbank.Hoe dit zy, uit de relatie van den uitgever Waltman is voortgesproten een nieuw
accoord voor 'n later werk. Hy zou van my aannemen 20 vel: ‘Millioenen-Studien,’
die reeds als feuilleton aanvingen in ‘het Noorden’, doch daarin onverwachts
afbraken: ‘omdat de lezers er niets van begrepen’.
Ik maakte de voorwaarde dat hy my geregeld betalen zou, en dit werd door hem
aangenomen.
Gelyk ik u zeide werk ik sedert langen tyd zeer slecht. Het was my dus welkom
dat ik beginnen kon met de toezending der eerste vellen van 't reeds gepubliceerde.
Het herzien en een weinig correctie zou my, hoopte ik, geleidelyk op den weg
brengen tot voortgaan.
Toen ik voor een jaar die Millioenen-Studien begon, had ik ze gereed in myn
hoofd. Ja zelfs, ik voelde overvloed van indruk. Die was uitgewischt, maar ze zou
terugkomen, vooral daar ik nu geregeld zou kunnen voortgaan, zonder elken dag
in angst te zitten. Ik maakte, daarop rekenende, allerlei regelingen en afspraken,
en verheugde my in de betrekkelyke kalmte. Als nu de denkbeelden maar
terugkomen, dacht ik.
Ik zond alzoo twee vellen waarop de betaling volgde, zooals de afspraak was.
Den 24 Mei zond ik 't derde vel... 't was aangeteekend, en is dus ontvangen.
n

En zie, daar viel den 31 uit uw brief een muntbillet van f10,-... Let nu op 't verband
tusschen dit alles! Myn indruk was, gelyk altyd sedert 6 weken: ‘Werken! Laat ik me
door géén aandoening van 't
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spoor leiden!’ En over die f10: ‘Goddank, ik kan 't in grooten dank terugzenden, v.d.
Ghinst is niet ryk, 't zou slecht zyn hem te bezwaren, nu ik door dit accoord my zal
kunnen helpen! Maar... eerst werken! Zoodra ik een paar vel goed heb en verzonden,
zal ik die beide brieven lezen, en dan uitleggen waarom ik dit geld niet noodig heb.
Intusschen is 't vreemd dat ik niets verneem van de op 24 verzonden kopij. 't Zal
morgen komen!’
n

Zóó dacht ik den 31 Mei. Tot heden 5 Juny ontving ik niets. Zoo begon ook Van
Helden in Augustus!
By alle andere dingen, komt nu weer die nieuwe ergernis. Het is niet 't gemis van
geld op zich-zelf, maar de onzekerheid of ik zal kunnen voortgaan, die my belemmert.
Het weinigje rust dat ik, in veel hoogere maat nog dan 't betalen van myn arbeid
verschaffen kan, zoo noodig had, wordt my nu weer benomen.
't Is de vraag niet of dat geld ten laatste komen zál. Ik denk ja! 't Is in het belang
van den uitgever zelf, want er wordt op myn werken veel verdiend. Ook is 't de vraag
niet of die vertraging zyn schuld is (hy is een beginner, verneem ik) de zaak komt
hierop neer dat al zulke tegenspoed my afmat, en me nog ongeschikter maakt tot
arbeiden, dan ik na al myn tobben reeds ben.Heden eerst nam ik my voor uwe brieven te lezen. Ik behoef u wel niet te zeggen
hoe uwe hartelykheid my roert. En nu kom ik terug op 't zoo-even gezegde, hoe
n

wisselvallig de stemming is in myn bewogen leven. Indien ik u den 31 Mei terstond
had geantwoord, zou ik u heel anders geschreven hebben dan nu, en myn
betrekkelyke opgeruimdheid had geen grond gehad. Ik zou alleen wat geklaagd
hebben over de geestverdooving waaronder ik lyd, maar met de hoop dat dit
n

voorbygaand wezen zou. Nu weet ik 't waarachtig niet. Den 31 schreef ik 't uitblyven
van de verwachte remise aan de Pinksterdagen toe, en spelde daaruit geen
dóórgaande belemmering. Nu, lettende op de ondervinding met Van Helden, moet
ik mij wél voorstellen, dat het weder den ouden weg zal opgaan.Ik laat nu daar, in hoeverre die geheele zaak - ook zonder die eeuwige herhaling
van teleurstellen - my in allerletterlyksten zin tot 'n broodschryver maakt! Ook dit is
reeds treurig. Maar ik moet my schikken. Volgt er uit dit alles echter, dat ik om en
voor brood schryvende, nog niet eens brood heb, dan is 't nog erger.
't Is moeielyk de rekening van een ander te maken, en vooral in die
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rekening acht te geven op verlies van stemming. Die Waltman nu by voorbeeld had
my den 27 of 28 Mei f40 moeten zenden. Stel eens dat ik die morgen ontvang (heden
is de posttyd voorby) Dan moet ik hem crediteren voor de ontvangst. Maar hoe
crediteert hij my voor de ergernis van 't wachten waardoor myn gereedschap
(namelyk myn geest) bederft, zóo dat ik dagen en weken ná de ontvangst van dat
loon, niets kan voortbrengen?
Op die wyze heeft Van Helden my voor schatten benadeeld!
In 't byzonder geval van thans, moet ik erkennen dat ik - ook zonder dit vergeefs
wachten - door geheel andere oorzaken reeds bedorven was. Maar toch, de kans
op herstel van myn arbeidskracht wordt er niet grooter door.
En is 't niet bitter dat men zoo grof omgaat met myn gemoed, als ik zelf uit
pligtbesef, en om geen indruk te laten verloren gaan, de brieven van hartelyke
vrienden 5 dagen ongelezen laat liggen?Van hartelyke vrienden! Ja, en ook geheel tegenovergestelde zaken! Sedert vele
dagen had ik eenige stukken ontvangen (kamerspeeches en recensies in couranten
my betreffende) waarin ik word aangevallen en zelfs uitgescholden. Ik wist dit, maar
stelde 't lezen uit, om te kunnen werken. ‘Zoodra ik myn Millioenen-Studiën weer
helder voor den geest heb, en daarmede iets gevorderd ben, zal ik 't wagen’ dacht
ik.
Welnu, heden - voelende dat er toch niets aan myn stemming te bederven viel heb ik 't gewaagd. En ik ben bitter! De zotste laster wordt tegen my ingebragt, hoe
platter hoe liever! Zal ik antwoorden? Maar, zeer dikwyls is dit de wensch van een
krantenschryver! Het geeft hem stof om zyn kolommen te vullen, en zyn courant
vindt aftrek. Bovendien, in Indische bladen wint men altyd door 't tydverloop van
myn antwoord. Het gif heeft gewerkt voor myn tegengif aankomt.
Wat nu byv. die Vrye-Arbeid in Indië aangaat, de (valsche-)liberalen zeggen, dat
ik my ‘verkocht heb aan 't Behoud’. (De prys daarvoor schynt nog al laag te zyn. Ik
heb niet eens de middelen om de couranten te lezen, waarin 't gezegd wordt. Een
welwillend jongmensch in Holland schryft die artikels voor my over. Van daar dan
ook dat ik iets wist van den inhoud, voor ik ze gezien had).
Ik gis dat die indische kwestie u minder interesseert, doch hoop dat gy er op zult
letten ter wille van den Havelaar. De heele zaak komt
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hierop neder, dat ik, als Havelaar, met die (zoogen ) politieke kwestie my niet inliet.
Als ambtenaar en als mensch deed ik myn pligt, zonder my te bemoeien met een
stelsel van Regering.
Daar ik nu echter in moraal en religie zeer ónbehoudend ben, verbeelden zich
de liberalen dat ik ook in die indische kwestie aan hun zy moest wezen.
o

1 Was dit zoo niet. Maar:
o

2 Al ware ik voor die Vrye-Arbeid, dan nog zou ik niet met de liberalen
zyn meegegaan, omdat die kwestie niet aan de orde is, en slechts dienen
kan om de hoofdzaak waarvoor ik optrad, te verduisteren, gelyk dan ook
tot heden geschied is.
Verbeeld u dat een officier van Justitie roof en moord ontdekt. Hy wil die zaak
vervolgen. Als mensch en ambtenaar tevens is dit zyn pligt. De Minister verbiedt en
verhindert hem voorttegaan. Hy daarop zegt: ‘dan kan ik u niet dienen. Voor ik weder
in dienst van 't Land treed, moet ik weten of't Volk uwe of myne inzigten deelt? Of
men wil dat misdaad al of niet gestraft wordt?’
Die vragen stelde ik in myn Havelaar aan de Natie voor.
Doch zie, sedert eenigen tyd broeide er ontevredenheid met zekere rigting in de
wetten. Stel eens: verschil van gevoelen over préventieve gevangenis of zooiets.
Is het nu niet valsheid by voortduring zich dáármee bezig te houden, instede van
te onderzoeken of die officier van Justitie al dan niet gelyk had in zyne
beschuldigingen? In den heelen Havelaar wordt over dien Vryen-Arbeid geen woord
gesproken. Ik dacht er niet aan! De vraag was eenvoudig, of de wet zooals die toen
bestond, en thans nog, denk ik, tegen roof en moord behoort toegepast te worden?
En geef nu wel acht dat alles wat ik beweerd heb, in 't geheim onderzocht is, en
wáár bevonden werd!
Toch weigeren behouders en liberalen my recht te doen. In de behoudende
couranten waar men van myn oordeel over dien huichelachtigen Vryen-Arbeid met
zeer veel ophef gewaagt, komt geen woord voor over myne zaak. Zy gebruiken
myne opinie als wapen tegen de liberalen, maar wachten zich wel van aandringen
op regt in de Havelaarszaak.
En wat de beschuldiging aangaat van veranderd te zyn. Reeds in '61 schreef ik
dat die Vrye-Arbeid voor de Javanen, een huichelachtige leugen was.
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Zie overigens in de Inleiding der Minnebrieven dat ik ook toen weigerde vóór dien
vryen-arbeid te schryven. Heb ik geen gelyk dat ‘Publiek’ niet lezen kan?
Een Bataviaasch blad, dat my dan ook dat veranderen van opinie verwyt, en er
zelfs byvoegt, dat ik tracht redacteur te worden van 't (zeer behoudend!) Haagsche
dagblad, maakt my zoo zwart mogelyk. En... op de hollandsche wys, d.i.: door 't
afsnyden van middelen van bestaan. Sedert jaren namelyk sukkel ik met uitgevers.
Er wordt op myn werken veel gewonnen, maar... er behoort onafhankelykheid en
moed toe om voor my uittegeven. Bovendien, daar ik nu sedert 15 jaren (!) zwerf
als een vagabond (in den letterlyken zin van 't woord!) en nooit of zelden één week
verzekerde existentie vóór my had - waaraan dan ook dat afgebrokkelde van myn
Ideën te wyten is - kán ik geen afgewerkten bundel aanbieden. Ik ben altyd
genoodzaakt accoord te zoeken tegen betaling au fur et à mesure ik lever. Dit maakt
dat het getal uitgevers, waarmede ik in relatie treden kan, zeer beperkt is. Doch het
wordt gereduceerd tot byna nul, als men my zóó discrediteert, dat niemand my 't
eerste vel betalen durft, uit vrees dat ik in 't vervolg niet zal leveren. Wat doet nu 't
liberale Bataviaasch Handelsblad? Het schryft: ‘dat ik aan zooveel Uitgevers geld
schuldig ben, en daarvoor 't beloofde werk niet lever.’ Zulke dingen zyn doodelyk
voor my.
Zeg nu niet: ‘ik zou’ enz. Zie hier. De zaak is dood-eenvoudig niet waar. Ik ben
aan geen enkelen uitgever geld schuldig. Maar wat baat het of ik dit zeg? Men kan
niet lezen! Even als met het aan wal brengen van een drenkeling, blijft het: ‘Ja, er
moet toch iets van aan zyn... ik weet zeker daarvan iets vernomen te hebben.’ Dat
iets is dan wel juist het tegenovergestelde van wat men beweert, maar tóch doet
het zyn effect.
Dat algemeen streven om my 't bestaan moeielyk te maken, gaat tot het
ongelooflyke. Zou men 't kunnen gelooven dat de Multatuli-Commissie die zich
vereenigde om my te steunen, volstrekt niets in myn voordeel deed, maar zelfs de
van Lenneps bewoog om my dat geld van den Havelaar niet uit te betalen?
a

In een Arnhemmer courant stond voor c 5 maanden dat ik ‘bittertjes dronk, in
achterbuurten meisjes naliep, myn tyd doodde met billard spelen en geborgde
r

r

cigaren rookte’. Van n 1, 3 & 4 geeft men geen toelichting, maar n 2 blykt, volgens
eene my nageschreven zinsnede,
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aan den Havelaar ontleend te zyn (bladz. 127). Misschien aan Idee 62. Voelt ge
hoe bitter moeielyk het schryven valt, als men zoo dagelyks ziet te doen te hebben
met een Publiek dat niet lezen kan? Want het is de speculatie op die onbekwaamheid
die de onbeschaamdheid geeft van myne woorden zóó op te vatten.
Doch men heeft aan zulk valsch verdraaien niet eens behoefte. De zotste, platste
leugen is welkom. Ik weet niet ooit een geborgde sigaar gerookt te hebben, om de
eenvoudige reden dat ik geen enkelen tabaksverkooper ken dien ik crediet zou
durven vragen. Wel is 't gebeurd dat ik niet rookte - een groot gemis! - omdat ik
geen sigaren betalen kon. Ook heb ik andere schulden - en groote! - Maar hoe men
aan die ‘geborgde sigaren’ komt, is me een raadsel. En tyddooden met billardspel.
En bittertjes drinken!
Zie, ik woonde 10 maanden in den Toelast, een logement in den Haag. Nu kon
ik byv. in de courant zetten eene sommatie aan den logementhouder en zyne
bedienden: ‘of ik ooit - ik zeg niet bittertjes - maar één enkel glas dronk? Bitter of
ander spiritueus vocht? En of ik niet zelf aan tafel waar 't wyndrinken verpligt was,
gewoonlyk myn halffleschje onaangeroerd, of althans nooit ledig staan liet?’ In één
woord, ik kan niets verdragen, zelfs niet één glas bier. Op 't Congres te Gent had
de heer Limnander (? de voorzitter) de goedheid thee voor my te doen maken.
Ik kon over 't algemeen vragen of ooit sedert byv. 20 jaren iemand my had zien
billard spelen. Ik ken het ter nauwernood.
Ik kan vragen of myn arbeid - voor zooverre die publiek werd - getuigt van
tyddooden?
Welnu, dat alles is ydel! Ik verneder my te vergeefs. Want het is vernederend af
te dalen op zúlk terrein. En 't baat niet. Wat belet de menschen, die zoo iets doen
drukken, daarna weer iets anders te zeggen? Ik heb er aan gedacht de velen, die
my op die wyze vervolgen, aanteklagen voor 't geregt, wegens laster. Welnu, ik durf
niet. Ik vrees dat geen Hollandsche Regtbank my recht zou doen!O! dit alles belemmert zoo de vlugt van mynen geest! Het dooft de liefde uit. Al
wat er liefelyks suisde in myn ziel wordt overstemd. En 't is juist dát gevoel, dat my
zoo onbekwaam maakt. Want al dat razen en schelden wondt myzelf 't meest. Ik
wilde niets liever dan zacht en goedig zyn. Maar dat wordt me onmogelyk gemaakt,
en ik vrees zoo, dat ik door overmaat van bitterheid weldra niet meer in staat wezen
zal 't ware van 't onware te onderscheiden.-
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Daarby komt dat de gedurige teleurstelling my zoo dikwyls tot 'n woordbreker maakt.
Tal van menschen dien ik geld schuldig ben en dien ik betaling beloofde, rekenende
op van Helden, op de hulp der Mult.-Commissie, op het geld van van Lennep - in
r

Nov was 't my toegezegd, 't is myn wettig eigendom! - beschuldigen my nu van
ontrouw! Ik kan toch niet aan iedereen uitleggen hoe dit alles gegaan is. En die
insoliditeit in betaling geeft dan aan velen aanleiding om meê te schelden, zoodat
ik, die alles offerde wat ik offeren kón, en niets liever doe dan helpen en geven,
word uitgemaakt voor 'n bedrieger, die zyn schulden niet betaalt.
Dat is dan koren op de molen van m'n vyanden! 't Verwondert my dat ze by dien
bestaanden voorraad van klagten, nog de luxe aanwenden van niet-bestaand
tyddooden, billardspelen, meisjes-naloopen in achterbuurten en bittertjes! Hunne
verbeelding doet helaas, onnoodig werk. Zeer dikwyls kunnen ze my krenken zonder
liegen!
Toen ik in Juni 70 meende en hoopte geregeld aan 't werk te blyven, nam ik allerlei
verpligtingen op my, die ik niet heb kunnen vervullen. En myne vrouw en kinderen
in Italie! Sedert langen tyd tracht ik - om te kunnen arbeiden! - hun toestand te
vergeten. Maar daarover moet ik zwygen, 't zou me leiden tot den onherstelbaren
slag, die my door 't gebeurde van 't laatste jaar werd toegebracht, en waaronder ik
zal gebukt gaan zoolang ik leef.
Ze weten niet wat ze my gedaan hebben! By dien slag is al 't overige niets. Ik kan
daarover niets meer zeggen.Ik lees weder uwe beide brieven. Hartelyk dank voor uw N.J. geschenk! Daarvan
kunnen véél sigaren gekocht worden, en ik zal ze niet behoeven te borgen.
Geloof toch niet dat ik gedurende al den tyd van myn zwygen u vergat. Ik wachtte
altyd op de gelegenheid u iets goeds te melden. Helaas! als ik voor acht of tien
dagen geschreven had, zou ik 't ten onrechte gedaan hebben!
Ik ben nieuwsgierig naar den indruk dien 't stuk over Specialiteiten maken zal. Ik
was wel genoodzaakt daarin weder veel belangen te kwetsen, en zal er dus over
gehavend worden. Als men zich dan maar bepaalde tot de zaken die ik schryf en
my niet zoo persoonlyk aanviel. Het leven in Holland is me onmogelyk geworden
door die taktiek. Ik ontmoet overal of kwaadaardige vyandschap, of vrienden van
Rammelslag's gehalte. Dat is even onaangenaam.-
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Het trekt myn aandacht dat gy zoo byzonder ongustig oordeelt over de katholieken.
Juist dezer dagen kwam ik in aanraking met een Duitscher die precies zoo oordeelde.
Nu weet gy dat ik, die alle goddienery voor een pest houd, zoo min protestant
ben als katholiek. Maar, hoe komt het nu dat ik, met myn verstand alle godsdienst
wegwerpende, wat myn smaak als artist aangaat, minder fel op 't Katholicisme dan
op de Protestanten gebeten ben.
Ik zoek de oorzaak hierin:
1. Dat gy, in België, de katholieken heb leeren kennen als politieke partij. Dit is
by my 't geval niet. In Holland is 't louter een zaak van domme geloovery, en raakt
den Staat niet, zoomin als de Joden. Ook die zouden zich misschien anders
openbaren, indien ze politisch een rigting vertegenwoordigden.
2. Ik lyd en onderga meer van protestantsche booswichten. Zoo'n Duymaar van
Twist is het type van een protestant. Koud, droog, dor, zwygend, en... voor zichzelf
zorgend.
3. Van der jeugd af klemde my myne protestantsche omgeving. De katholieke zal
dit u gedaan hebben.
4. Ik sprak van m'n smaak als artist. Er is meer kleur in 't katholicismus. Voor my
is de geloovery een skelet. Welnu, de katholieken kleeden het aan, geven 't een
kaarsje in de hand en een bloemkrans op 't hoofd. Dit is nu onzinnig. Maar... de
protestanten rukken hulsel en krans weg, en willen toch dat men 't rammelend
geraamte schoon vinde. Dit komt my nog ongerymder voor, als tenminste dit woord
een comparatief toelaat. Ik spreek daarover op bladz. 230 van myn Ideën.Van Ideën gesproken, reeds seder maanden ligt de kopy voor vel 16, 17, 18, 19,
20 & 21 gereed. Waarom van Helden geen voortgang maakt met drukken, is me
een raadsel. Ik vrees dat hy geldelyke onaangenaamheden heeft met de drukkers.
Vel 19 heb ik reeds voor lang gecorrigeerd.Houd het my ten goede dat ik in dezen brief veel over myzelf en niets dan treurigheid
schryf. Ik moest u of niets schryven of zóó.
e

En nu ga ik voor de 100 maal beproeven of ik aan 't werk kan komen. 't Is
vreeselyk, die onmagt! En ik voel dat dit worstelen daartegen my hoe langer hoe
meer afmat. Er is my een doorn in 't vleesch gedrukt,
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die my vergezellen zal tot het graf. Ze weten niet wat ze gedaan hebben.Wees met de uwen zeer hartelyk bedankt en gegroet van uwen
liefhebbenden vriend,
Douwes Dekker.
Denk vooral niet dat ik op 't oogenblik behoefte aan geld heb. Ik woon veel kalmer
dan by Mainz, en ben hier niet zoo spoedig aan 't uiterste. Neen ik ben niet om geld
verlegen voor dagelyksche behoefte. Ik erger my slechts zoo, dat die uitgever nu
z'n woord breekt, en ik dus niet weet of ik ditmaal zal kunnen doorwerken. In die
hoop namelyk had ik 't heele accoord gesloten.
Zeer hartelyk gegroet.
Gy hebt u vergist in de meening dat het adres van Aflevering 3 der Ideën van
myne hand was. van Helden schryft nagenoeg als ik. Ik ben niet in Holland geweest.

[8 juni 1871
Drie artikelen in Asmodée]
8 juni 1871
Drie artikelen in Asmodée, nr. 23. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) De eerste
twee bijdragen zijn van de hand van Mr. A. van Brussel, hoofdredacteur van
Asmodée. Het derde artikel, waarvan hieronder een fragment is opgenomen, is een
bijdrage van vlaamse zijde, geschreven n.a.v. een door een clericaal blad te Hasselt
(België) kennelijk met instemming aangehaalde uitspraak van de graaf van
Chambord, de franse kroonpretendent: ‘Niemand meent dat de Republiek in Frankrijk
kan duren: het volk is te ondeugend geworden.’

Over de Vletter.
Men bericht mij uit 's Hage:
Voor een paar dagen belastte de koning een der vertrouwelijkste staatsdames
van zijne dierbare vrouw, om haar eens te polsen over 't liefste geschenk dat hij ze
op haren verjaardag - 17 Juni - kon aanbieden.
De koningin bedacht zich geen oogenblik:
- Laat Willem gratie geven aan de Vletter en zijne lotgenooten, die gratie is het
schoonste geschenk dat hij me kan aanbieden.
Zal de koning aan dien wensch gevolg geven en mogen wij de hoop voeden, den
armen martelaar op 17 Juni den kerker te zien verlaten?
A.v.B.
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Mad. Musard.
In een der nommers van le Grelot, gedurende den Parijschen worstelstrijd
uitgegeven, lees ik onder de humoristische Nouvelles Etrangères:

Pays-bas.
Mme Musard vient de procéder à l'ouverture des chambres. Son discours est
empreint de cet esprit libéral qui sera l'éternelle gloire de son règne, Mme Musard
se propose de réaliser des économies considérables. Elle se propose de diminuer
le nombre de ses chevaux. Le roi va très-bien.
Had ik vroeger geen recht als ik zeide, dat die vrouw onzen braven koning
schandelijk compromitteert en wordt het geen tijd, dat de Justitie tusschenbeide
kome, om aan zulk schandaal een einde te maken?
Behoorde de politie een dergelijke vrouw niet over de grenzen te zetten, als zij
de onbeschaamdheid heeft zich naar ons land te begeven, zelfs naar het Loo te
reizen, met het helsch vermaak om iemand te compromitteeren en een ander te
grieven?
Mijnheer Jolles, ik ben geen monarchaal, geen orangist, integendeel; maar als ik
een dag minister van Justitie was, nam ik maatregelen tegen die eerlooze vrouw.
A. VAN BRUSSEL

't Volk is te ondeugend geworden.
Eene Republiek kan inderdaad niet bestaan dan met deugdzame menschen.
Maar van waar komt het, dat de klerikalen, die zich voor de echte zedepredikers
uitgeven en sinds meer dan duizend jaren over bijna gansch Europa heerschen, er
nog niet toe gekomen zijn, een enkel volk deugzaam te maken, eene enkele
Republiek te stichten?
Hoe komt het dat Frankrijk en Spanje, waar de klerikalen sinds eeuwen den baas
spelen en elkeen naar hun fluiten doen dansen, hoe komt het, vragen wij, dat het
volk dier beiden landen zoo ondeugend en zoo woelziek is geworden, dat het gedurig
in opstand is en zijne opperhoofden wegjaagt?
In beide landen hebben de klerikalen nogtans het monopolium van het onderwijs;
zij kneeden en herkneeden er het volk zooals zij 't willen: zij hebben dus de macht
om er goede of slechte menschen van
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te maken, en tot nu toe kan men zich over hun werk niet verheugen, aangezien de
Franschen en de Spanjaarden nog altoos even woelziek zijn.
Zou hunne zedeleer, hun onderwijs misschien niet geschikt zijn, om de volkeren
tot deugdzame menschen op te leiden?
Zulks is te veronderstellen, want anders ware het volk zoo ondeugend niet, anders
ware Europa reeds sedert lang eene enkele groote Republiek.
Het Fransche volk heeft reeds tweemaal te vergeefs gepoogd de Republiek te
stichten: het heeft dus tweemaal te vergeefs gepoogd om deugdzaam te worden.
En wie heeft het steeds ontmoet als zijne ergste tegenstrevers?
De klerikalen, die aan de koningsgezinden (de ondeugenden) de hand reikten
om het volk te beletten deugdzaam te worden.
Thans doet het eene derde poging, en het ontmoet nogmaals dezelfde
tegenstrevers.
De klerikalen en de koningsgezinden willen dus niet dat het volk deugdzaam
worde.
Waarom?
Alleenlijk omdat de klerikalen en de koningsgezinden op de ondeugden des volks
speculeeren, om hunne heerschappij staande te houden.
Een ondeugend volk is een dom, ijdel, waanzinnig, wulpsch en fanatiek volk, dat
noch rechten noch plichten kent, die enkel met zijne woeste en buitensporige driften
maar nimmer met de gezonde rede te rade gaat.
Een deugdzaam volk is een vrij, verlicht, zedelijk en degelijk volk, dat zijne rechten
kent en zijne plichten betracht, zoowel jegens zijne medemenschen als jegens den
Staat, en zich door niemand laat onderdrukken, hetzij wereldlijke, hetzij geestelijke
overheden.
De eerste soort van volkeren treft men aan in de landen, waar klerikalen de
overhand hebben, het licht onder den domper stellen en met de verdrukkers samen
spannen, om de volksontvoogding tegen te werken, zooals in Spanje en in Frankrijk.
Elke poging tot ontvoogding zal in die landen vergezeld gaan met afgrijselijke
moordtooneelen, schrikkelijke wraaknemingen en vernielingen, al naar mate het
ongelukkig volk min of meer verdrukt en in domheid gehouden wordt.
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Spanje heeft zulks menigmaal getoond; Frankrijk geeft er ons heden een sprekend
bewijs van. Het volk voelt er zijne vernedering, het tracht de driedubbele keten te
verbreken met welke men het gekluisterd houdt: monarchismus, klerikalismus en
militarismus; doch te dom zijnde om de rechte verlossings-middelen aan te wenden,
heeft het ongelukkiglijk nooit anders gedaan dan omver geworpen, zonder ooit iets
beters en stevigs in deszelfds plaats te kunnen stellen. Het heeft gemoord, gebrand,
vernield; het heeft zijne domme blinde woede den vollen toom gegeven; het heeft
edelmoedig zijn bloed opgeofferd, om daarna, uitgeput en afgemat, weder in de
kluisters te vallen, de gebroken potten te betalen en den triomf zijner verdrukkers
te bezingen.
Ja, Hasseltsche klerikaal, gij hebt gelijk; de Republiek kan in Frankrijk niet blijven
duren: het volk is er, - door toedoen der mannen uwer soort, - te ondeugend, te
dom, te zedeloos, te rot geworden. Het zelfde lot verwacht de volkeren, waar gij
uwe holklinkende en geestverstompende leeringen ongehinderd zult mogen
doordrijven. Nog eenige jaren klerikale heerschappij in ons België, en dat schoone
land, de vroegere bakermat van vrijheid en vooruitgang, zal weldra Frankrijk en
Spanje evenaren in ontzenuwing, verbastering, domheid en fanatismus.
Belgen, Nederlanders, opent de oogen en waakt!
Naar mate de volkeren zich aan het klerikalismus hebben weten te ontrukken, heeft
men ze vrijer, verlichter, ernstiger, zedelijker, krachtdadiger, in één woord, men
heeft ze deugdzamer zien worden. Dit bewijzen Engeland, Zweden en Noorwegen
en vooral het groote en machtige Duitschland, die ons het schitterendste bewijs
gegeven heeft, wat een vrij en geleerd volk vermag, wanneer het zich weet te
behoeden voor den geestverstompenden scepter der klerikalen.
Eens hopen wij, met doctor Strauss, dat de Duitschers op eene bedaarde wijze het
werk, voor hetwelk de Franschen in 93 onbekwaam waren en onvoltooid hebben
gelaten, zullen weten te bekroonen.
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[10 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
10 juni 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 125. (M.M.)
Handschrift deels van Multatuli, deels van Mimi, de eerste helft in inkt, de rest in
potlood. Dit zijn de laatste van deze, op 18 december 1870 begonnen, korte
aantekeningen. De inzendingen betreffen kopij van Ideën III.
10 ,,tweemaal kopy gestuurd voldoende voor vel 21.
10 ,,
12 Huisman
12 van Helden. copie 3, 4, 5, 6, 7
14 van Helden. copie 8, 9, 10, 11
15 van Helden. copie 12, 13, 14, 15
17 van Helden. copie 16, 17, 18, 19

[11 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
11 en 12 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 21. (M.M.)
De eerste aantekening in handschrift van Multatuli zelf, de rest van Mimi. De
nummers sluiten aan bij die van de inzending d.d. 25 mei en gingen aanvankelijk
door tot en met 166, maar de laatste zes zijn doorgehaald, en door een nieuwe
nummering vervangen.
Na aantekening 2 staat in blauw potlood: vel 21, na aantekening 7: 22. De aan
Van Helden voor Ideën III gezonden kopij betreft eerst Idee 882-884, en vervolgens
Idee 885-888; vgl. V.W. IV, blz. 603-608 en blz. 609-618.

11 Juni.
159
160 heeren Meesters. Ook moet hy de kunst beoefend hebben.
1
2

12 Juni
3

hoe weet men dat er
eenmaal Niets was

3½

4

Betweters zullen vragen

4

5

't Is mooi weer vandaag

5¼

6

Onze GENESIS als sprookje 4½

7

Het malle spelletje dat hy 3½
speelt
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[12 juni 1871
Brief van Multatuli aan Huisman]
12 juni 1871
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De laatste regel staat op blz. 4 rechts in de marge.
Asmodée: zie de artikelen d.d. 8 juni
Van de door Huisman en door Van Helden geschreven brieven, waarover Multatuli
spreekt, is niets teruggevonden.
Wiesbaden 12 Juni 1871
i

beste Huisman, Sedert weken - of maanden al, na 't gemartel van die Muit .
Commissie - ben ik als suf. Gy weet die zaak niet, en niemand! Want het mededeelen
zelf van den slag die my door die smeerlappen geslagen is, zou my te zwaar vallen.
Ik was vroeger altyd met een klein uitzigt tevreden. Thans echter is my een wond
geslagen die niet heelen kan.
Wat ik te doen had in de wereld, wachtte in de eerste plaats op eenigen tyd kalme
existentie om te kunnen werken. Sedert myn vertrek van Lebak - nu 15 jaren! trachtte ik daarnaar te vergeefs. Maar... altyd hoopte ik het éénmaal zoover te
brengen! Ik moet nu na de ondervinding van 't laatste jaar vreezen dat het niet
gelukken zal. Ik kán u niet alles uitleggen. Het mat my af.
Sedert langen tyd schyn ik niet te kunnen werken, wat my vroeger nooit gebeurde
als ik maar één dag rust vóór my had. Er is iets gebeurd dat my alle rust benomen
heeft, en 't is vruchteloos dat op zy te zetten, omdat het een zaak van 't gemoed is
waarmee ik ten-grave zal gaan. Als er een Satan aan dat vee raad had gegeven
hoe ik geknakt worden kon, zou 't niet beter overlegd kunnen zyn. Ikzelf had het
zóó niet kunnen bedenken.
Het ergste is dat ik geen kans zie de zaak goed in 't publiek te behandelen, omdat
ze voor Publiek te intiem is. Het ligt me als 'n steen op het hart.
Dit nu ware op zich zelf niets daar ik aan smart gewoon ben, als 't my maar niet
belette te werken 'tgeen noodig is als 't pompen op een lek schip.
Sedert weken kan ik geen ½ vel druks voortbrengen! En sedert maanden geen
twee vel!
Ik heb alles beproefd. Afleiding door wandelen en lezen. Het baatte niet. Ik nam
by alles myn verkropte woede meê. En toen ik zag dat
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afleiden niet baatte beproefde ik het tegendeel. Ik wil werken, dacht ik dan en
moordde my af om wat voorttebrengen maar telkens vloog ik in woede op, daar
alles my herinnerde aan 't gebeurde. Ik heb myn kinderen voor altyd verloren - maar
dit is alles niet!In't kort, de oorzaak waarom ik niet schreef was dat ik my inspande voor myn
pligt. Ik moet!
Gy zyt de eenige niet die my om antw. op brieven vraagt! Ik kan niet! In m'n Ideën
zeg ik ergens: ik ben als iemand die zwemt, en geen adem heeft om te antwoorden
aan wien van den wal af een praatje met hem maken’ of zoo iets.
Gy nu staat niet op den wal, gy ligt zelf te water, maar dit helpt my niet!
Integendeel. 't Besef dat ik ook U zoo gaarne helpen wou, maakt myn toestand des
te erger.
Ik gis dat v. Helden u binnen weinig dagen vel 16-20 Ideën zenden zal. Dat is
kopy van god weet hoe lang geleden. Het staakte toen by hém en de drukkery. Nu
dringt hy aan op voortgaan en - 't lukt niet. Ik voel dat myn arbeid slecht wordt, en
dat hy de blyken dragen zal van de smart waaronder ik gebukt ga. Ik verscheur dan
ook 10 maal 't weinige dat ik voortbreng.
En toch moet het!
Elken dag begin ik met de hoop dat ik eindelyk weer op streek zal komen, maar
te vergeefs.
Toch moet ik 't dáárop aanleggen, - wat anders? Er zou me niets overblyven dan
in 't water te springen.En gy nu die aandringt op antwoord! Ik heb u immers 100 maal gezegd: als ik
niet schryf, is 't een teeken dat ik aan 't wurmen ben! Geloof toch dat ik by 't minste
vleugje van hoop, haast maak iets van myn betere stemming meetedeelen. Dat is
my een genoegen. En omgekeerd verzwaart het myn leed als ik uit smart zwygende,
nog tot spreken of schryven gedrongen word.
Als ik wat opknap zal ik 't u dadelyk meedeelen. Geheel word ik nooit weder wat
ik was. Die schelmen hebben my vermoord.
Hartelyk gegroet van Uwen vriend
Douwes Dekker
Dat gy my schryft, doet me genoegen. Doe het. Ik leg voor twee brieven port opzy
- frankeer niet. Dank voor Asmodee. Over de Vletter en Commune te Parys heeft
hy gelyk.
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[14 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
14 juni 1871 en volgende dagen
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 21-22. (M.M.)
Handschrift eerst van Mimi, verder van Multatuli: de nummering sluit aan bij die
van 12 juni.
De aan Van Helden gezonden kopij betreft Idee 889-912; zie V.W. IV, blz. 619-653.

14 Juni
8

die haar stempelt tot
spreekwoord

4

9

Boerhave

4

10

industrie der arme artiste

3¼

11

krank te maken...

2½

15 Juni savends (vuurwerk Paus)
12

prevelen van gebedjes iets 4
anders?

13

zoo'n kwajongen.

5½

14

de menschensoort welke
zich daartoe leent

3½

15

zendelingen van 1000 jaar 3
geleden

van Helden 17 Juni (Saterdagavend
16

des godvruchtigen
Lodewyks

4½

17

God en goden

3½

18

in den bybel zelf de ware
beteekenis

4

19

des ryken grooten
magtigen Jehovah

2

PARIS

5

18 Juni Zondag middag
20

19 Juni maandag laat
21

En van dien loggen klomp 4
zegt de dichter
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taalkunde ging verloren in 5
vroomheid

24

't zelfde Niets waarmêe
onze Genesis aanv.

25

zoodra 't eenmaal aankomt 4
op stiptheid

3½

20 Juni middags uur
25

onze bid- en vechtman

4

26

accessible pour les
transports

4¼

27

St Joris met den lintwurm 3¼
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[19 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
19 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal. blz. 26. (M.M.)
Citaten uit het blad Le Gaulois. Handschrift van Mimi.
Gaulois 19 Juin 71
M. Montigny vient de commander à Alex. Dumas fils une pièce en trois actes en
une petite en un acte.
Il a également traité avec M. Goudinet pour une comedie en trois petits actes.
(Rubriek: petit courrier des théatres signé: françois Oswald.)
Combien faut-il de plomb pour tuer un homme?
Le maréchal de Saxe disait qu'il fallait une quantité egale à son poids. Mais le fait
a été vérifié à Solferino, où les Autrichiens, qui ont tiré huit millions quatre cent mille
coupes de fusil n'ont tué que 2000 français et Piémontais et blessé dix mille.
Il y a donc eu un soldat frappé par 700 coups, un mort par 4200 coups. Or une
balle pesant au moins une once, il faut pour tuer un homme 272 livres de plomp.
A vérifier d'après les statistiques de la devise en guerre.
(Rubrique: Ce qui se passe. signé Paul de Garches)

[22 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
22 tot en met 28 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 22. (M.M.)
De ingezonden kopij betreft Idee 913-928; zie V.W. IV, blz. 653-675.

22 Juni middags savends laat
28

tweesnydend zwaard

5

29

allerfatsoenlykst-ellendig

4

noot Rochefort 5)

2½

Oordeel, kennis, yver,
moed, geduld

7

30

24 Juni smiddag
31

(half) heidensche Saksers

31

heksenbezweerders

32

God die geen geluk geeft 3
is geen god

33

De resultaten wyzen het uit 3

4
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24 Juni Saterdag nacht
5 blaadjes tot slot om later vel 26 aantevullen. verzoek spoed proef.

25 Juni smiddag
nog niet schoon vel 20.
nog niet proef 24
correctie Thorbecke, Lebe
28
revisie vel 24 & brief

[23 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
23 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 26. (M.M.) Handschrift van Mimi.
Liberté 23 Juin 71.
La société protectrice de l'enfance, informe les parents qu'ils peuvent, comme
par le passé, s'adresser à elle pour la surveillance de leurs enfants placés en nourice
en dehors de Paris, et que, chaque mois, elle leur transmettra des nouvelles de leur
état de santé, d'après les bulletins de ses medicins-inspecteurs.
o

Les bureaux, situés rue Magnan n 5, près la place du chateau d'eau, sont ouverts
de dix heures à quatre heures, les dimanches et fêtes, de dix heures à midi. Il n'y
a absolument rien à payer.

[24 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
24 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 27 (M.M.) Handschrift van Mimi.
Gaulois 24 Juin 71.
overgenomen Revue des deux Mondes van M. Larro.
On montrerait sans trop de peine que la complexion de l'avocat s'accommode
mal de connaissances spéciales, précises, approfondies et ne s'accommode pas
mieux d'un caractère individuel et bien tranché. Il lui convient d'avoir une certaine
étendue d'instruction, une provision toujours dispossible de notions gènérals propices
à s'adapter à tous les sujets, aisées à convertir en lieux communs oratoires et qui
ne le gênent pas dans l'a-peu-près perpetuel en se complait sa vague eloquence.
Ce qui importe surtout, c'est la souplesse d'un caractère pour ainsi
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dire artificiel, s' ajustant sans peine à tous les mouvements d'âme les plus
contradictoires qui peuvent entrer dans les exigences de la profession, calme ou
véhement, selon la popularité de la cause ou de la faiblesse du juge. A Paris ce
furent les doux qui régnèrent, en province ce furent les violents.
On peut dire, sans rien exagérer, que nous avons vu pendant cinq mois toute la
variété possible des hommes politiques que peut produire le barreau. Je ne sais
quel mauvais plaisant a prétendu que cette invasion des avocats fut la huitième
plaie de la Republique. Il est certain qu'on rien a jamais vu un aussi grand nombre
émergeant à la fois du Palais de Justice et s' élançant au pouvoir. On a dressé cette
statistique impertinante en la poursuivant partout, sur les sommets et dans les
régions moyennes de l'administration nouvelle.
Sans parler des grands emplois tenus par les coryphées, combien en a-t-on
comptés de ces secrétaires du gouvernement, de ces secrétaires de la Mairie de
Paris, sans parler de secrétaires géneraux des ministères! Il y en avait partout, dans
les commissions speciales et jusque dans la commission des barricades.
Assurément ceux qui ont du goût pour la rhétorique n'eurent pas le droit de se
plaindre: ce fut le gouvernement de la phrase en permanence. Les avocats au
pouvoir ne parlaient pas sans doute tous les jours, mais en revanche combien ils
écrivirent, disserterent, et proclamerent! Et dans le nombre que de phrases
malheureuse échappées à nos gouvernants, qui tous, s'ils n'étaient pas avocats,
etaitent deguis de l'être!

[26 juni 1871
Artikel in De Locomotief]
26 juni 1871
Artikel in De Locomotief, Semarang, nr. 147. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Dr. Bosch contra Multatuli.
Nog eens Vrije Arbeid.
Multatuli zich beklagende, dat men hem dood zwijgt, schrijft dit toe aan ‘opzet, aan
schroom’ om zijn naam te noemen, als men uit zijne geschriften citeert.
*
Dat wij zijne geschriften, waaronder zijn aanval op onze Maatschappij, dood
zwegen was ‘opzet’ en geen ‘schroom.’ Nu hij zich ech-

*

Dat is: de Maatschappij tot Nut van den Javaan met den Hr. Bosch tot president.
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ter tot driemaal toe dit zwijgen als eene ‘eer’ aanrekent, dienen we hem voor verdere
zelfmisleiding te bewaren, daar hij bladz. 4 ook nog zegt: ‘De stilte waarmeê mijne
geschriften ontvangen worden, mag niet worden toegeschreven aan dédain.’ Maar
ook dit is eene illusie, want juist om die reden hebben we gezwegen.
Ja wel uit dédain voor den man, die in zelfgenoegzaamheid en zelfverheerlijking
zich telkens als een deugdenbeeld verheft, zich op een piédestal plaatst en dan van
die hoogte de omstanders met ‘innige verachting’ overlaadt en hen met slijk werpt.
Ja wel uit dédain voor den man, in wiens binnenste zoo weinig ruimte is, om aan
zielenadel in den mensch te gelooven, dat hij al wat edel en goed is bij anderen,
verdacht maakt, en aan eigenbelang, huichelarij en baatzucht toeschrijft, wat niet
opwelt uit de reine Havelaarsbron.
Ja wel uit dédain voor hem, die zich een martelaarskroon op de slapen drukt en
daarmeê telkens als den held van opofferende grootmoedigheid en plichtsbetrachting,
voor lichtgeloovigen poseert, terwijl hij als ‘boerenbedrog’ stempelt, wat hij niet
begrijpen kan, omdat het in zijne egoïstische levensbeschouwing niet past, want
‘zoolang de Natie (bladz. 30) geen recht doet in de Havelaarszaak is alles ijdel!!’
Dit is zijn martelaarsschap, waarop hij roemt zonder er de minste aanspraak op te
hebben. Al wat hem sedert zijn komst te Lebak wedervoer, is een gevolg van zijn
eigen verkeerdheid. Immers hij, die zoo hoog opgeeft van het prestige, de macht
en den invloed der inlandsche hoofden, en voor hen zooveel ontzag en eerbied van
ons vordert, hij is de eerste, die daaraan een onherstelbaren slag wilde toebrengen
door den Regent van Lebak (en ook andere voorname hoofden) op het diepst te
krenken en te vernederen. Die Regent was schuldig, maar in plaats dat HAVELAAR
daarvoor de vereischte bewijzen bijeenbrengt, de acte van beschuldiging opmaakt
en aan den resident voorlegt, doet hij wat geen officier van Justitie ter wereld van
den rechter vergen, of zich veroorlooven zou. Vóór dat de regent nog in staat van
beschuldiging is gesteld, eischt HAVELAAR van den resident, dat deze den regent in
zijn ambtschorsen en uit de afdeeling verwijderen zal, waar hij het gezag voert. De
onder-regent (Demang) en nog andere voorname hoofden moeten in de gevangenis
geworpen worden, maar de bewijzen voor hun schuld, welke de resident onmisbaar
acht om de van hem gevorderde handeling te kunnen rechtvaardigen bij het
gouvernement, deze
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bewijzen wil HAVELAAR niet vertoonen; hij weigert ze volstandig! Wat is nu natuurlijker
dan dat de resident groot bezwaar heeft en de verantwoordelijkheid voor eene daad
van zoo veel gewicht niet op zich wil nemen, vóór dat hij de bewijzen van schuld
zelf gezien en gewogen heeft. Aan HAVELAARS eisch mag hij niet toegeven; om hem
tot beter inzicht te brengen en een onheil van hem af te weren, beproeft hij het
mogelijke, maar vergeefs; en daarom is de resident SLIJMERING, die hem en zijne
familie vriendschap en beleefdheid bewezen heeft, de bespottelijke persoon, die
MULTATULI van hem maakt.
De zaak wordt den Gouverneur-Generaal DUIJMAER VAN TWIST voorgelegd en
wat is natuurlijker, dan dat deze de handeling van den resident plichtmatig vond en
die van HAVELAAR zoo onberaden oordeelde, dat het gewaagd zou wezen hem
verder met het binnenlandsch bestuur in de afdeeling Lebak te belasten. Maar er
zijn verzachtende omstandigheden, hard wil hij den onbedachtzamen ambtenaar
niet doen boeten. Met goedheid en verschooning wil hij hem behandelen; hij geeft
hem wel eene vermanende terechtwijzing, maar benoemt hem tevens tot
waarnemend assistent-resident eener andere afdeeling, dus eene plaatsing even
eervol als zijne tegenwoordige betrekking. Ziedaar, volgens zijn eigen geschrift, al
het kwaad, al het onrecht dat HAVELAAR is aangedaan. Maar in zijn oog is dat een
onduldbare krenking, ondragelijk voor zijn hoog gestemd gevoel van eigen waarde;
zonder iets toe te geven aan eigen toekomst en die van vrouw en kind, zonder zich
den tijd te gunnen van ernstig beraad, geeft hij dat alles prijs en vraagt zijn ontslag
uit 's lands dienst. Is dat nu, zooals MULTATULI bladz. 4 zegt: ‘een wreed verbreken
zijner carrière, dat hem en de zijnen vaak op honger en gebrek komt te staan?’ Mag
hij daaruit een martelaarskroon vlechten? Had hij misschien verwacht, dat de
Gouverneur Generaal zoo'n ongeëvenaard grooten geest niet missen kon, hem
smeeken zou zich niet aan zulke hooge vaderlandsche belangen te onttrekken als
HAVELAAR in Lebak voorstond? Is het vreemd, dat de landvoogd, zijne zoo
welmeenende bedoeling aldus beantwoord ziende, van zulk een persoon ook verder
niets hooren wilde?
Meent MULTATULI slachtoffer te zijn, dan is hij het van eigen verkeerdheid en
moest hij althans zonder morren of klagen de gevolgen weten te dragen. Dit zou
het kenmerk wezen van waardigheid en
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eergevoel en dan zou men ten minste eerbied kunnen hebben voor een fierheid,
die tot overijling dreef.
En hoe bejegent hij sedert zijn waardigen weldoener, den Heer DUIJMAER VAN
TWIST, die hem zoo verschoonend, zoo welwillend en loyaal behandelde? Elke
gelegenheid grijpt hij aan, om dien staatsman met zijne invectiven te bekladden;
‘Werpt hem uit! Spuwt hem aan’ zegt hij nog in dit geschrift.
Reeds lang had de Havelaarszaak toegelicht en tot hare eenvoudigheid herleid
behooren te worden; dat zou ons misschien bevrijd hebben van al dat bazuingeschal
en de Turksche trom. We twijfelen niet of deze toelichting zal de reden billijken, die
ons bewoog MULTATULI'S aanvallen eerst nu, na herhaalde uittarting te beantwoorden.
‘Il l'a voulu.’
B.

[27 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal]
27 juni 1871
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 42. (M.M.)
Handschrift van Multatuli in potlood; de laatste notitie in inkt.
vroeger
divers kopy t.m. blaadje 36
27 juni.later gebleken te zyn 6 vel
5 vel

[27 juni 1871
Artikel in De Locomotief]
27 juni 1871
Hoofdartikel van Van Kesteren in De Locomotief, Semarang, nr. 148. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Multatuli en twee bestrijders.
Onze geachte confrater van het Nieuwe Bat. Handelsblad heeft in een tweetal met
zorgvuldige uitvoerigheid bewerkte artikelen de gedachte neergelegd, dat de schrijver
van Max Havelaar, blijkens diens jongste brochure, tot de conservatieven was
overgeloopen. Dr. W. BOSCH, oud-chef van den geneeskundigen dienst in
Neêrlandsch-Indië, heeft hetzelfde doel nagestreefd, door MULTATULI af te schilderen
als iemand die in de eerste plaats zich zelven zoekt, zoodat er voor onvermengde
waarheid in zijn hart al zeer weinig ruimte overblijft.
Over die beide bestrijders een enkel woord.
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Volgens den Heer VAN LIER dan is de brochure: ‘Nog eens vrije arbeid’ een
verloochening van MULTATULI'S vroeger geschriften. Mogen wij onzen confrater
verzoeken, het volgende met een onbevangen nauwkeurigheid te wegen?
In 1870 schreef MULTATULI:
Men wil vrijen arbeid, particuliere industrie... zeer wel! Elke dwaling heeft haar
recht van bestaan.
Wie den naam ‘vrije arbeid’ uitvond, heeft een slechte daad begaan. Ik stel
nogmaals voor, dien liever te veranderen in ‘presbaarheid van den Javaan door den
eersten den besten intrigant, in conniventie met de Hoofden.’
Welk shibboleth zal het uwe zijn, o vrij-arbeiders? Zult ge u beroepen op uw
wensch om spoedig uw rijkdom te realiseeren en in veiligheid te brengen?
Ligt er niet zekere brooddronkenheid in het streven van hen die aldus aanraden het
verkregene weg te werpen voor het onwaarschijnlijke, voor het onmogelijke? Ja,
het onmogelijke! Want al mocht men, met verkrachting der geschiedenis, het
Nederlandsche gezag op Java niet volstrekt eenig in zijn soort noemen, op Java is
geen andere wijze van bestuur dan de thans gevolgde denkbaar.
Afwijking van het kultuurstelsel, niet het stelsel zelf, draagt schuld aan de verwarring.
Het kultuurstelsel is niets anders dan: de Javaansche zeden overgezet in
staatsbladtermen.
In 1862 beweerde MULTATULI:
Er is van vrijheid, van vrijwilligheid geen spraak bij den arbeid dien de Javaan
verricht voor den particulier.
Als men den Javaan overlevert aan ‘particulieren in compliciteit met de hoofden,’
vooral met de lagere hoofden,... dan is er geen contrôle mogelijk, ook al vónd men
een gouverneur-generaal die zijn plicht deed.
De onderdanigheid des Javaans aan zijn hoofd, de behoefte van dat hoofd aan
weelde, de Europeesche hebzucht: het product van deze
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drie énorme factoren noemt men met leugenachtigen schoonklank: ‘vrijwilligen
arbeid.’
Ik moet betuigen, voor zoover ik heb kunnen nagaan, nooit in eenig land ter
wereld, noch op eenig blad van de geschiedenis dier wereld een zoo
kunstmatig-schoone organisatie te hebben aangetroffen als wij, Nederlanders,
hebben daargesteld in Indië. - - - - -En hoe is dat geschied? Niet dóór het
kultuurstelsel, wel is waar, maar toch door aanwending van 't hoofddenkbeeld des
kultuurstelsels; dat hoofdidée brengt voort: HET GEZAG.
Het stelsel blijve zooals 't is... Maar als ik zeg, zóó moet het blijven, beweer ik
daarmeê niet: de in dat stelsel door slijmerige residenten of onbekwame en luie
gouverneurs-generaal tusschengeschoven domheden. Die moeten niet blijven.
De wetgever heeft onder woorden gebracht, met name genoemd, en
gereglementeerd wat hij vond.
Wil de Hr. VAN LIER nu eenige zinnen uit den Max Havelaar rukken, om daarmee
zijn aanklacht tegen MULTATULI te steunen, 't is ons wel: gaarne wachten we in deze
quaestie op de dingen die komen zullen. Zijn eerlijkheid schenkt ons intusschen
een onbedriegelijk uitzicht op de belijdenis, dat ook zijns inziens het in 1870
gepubliceerde geschrift: ‘Nog eens vrije arbeid’ niets anders beoogt dan nog eens
de strekking der brochure ‘Vrije arbeid’, die in 1862 werd uitgegeven, en dat in
zoover MULTATULI'S woord: ‘Ik hoop steeds te gelijken op mij zelven’ tot heden alle
kans heeft vervuld te worden. Was het dus in 1870 noodig, het publiek tegen
MULTATULI'S afvalligheid te waarschuwen, het was des te meer in 1862: anders
handelende, laadt de Hr. VAN LIER thans tot ons leedwezen de schijn op zich, dat
hij zich acht jaren verslapen heeft.
Dezelfde aanmerking geldt den Heer BOSCH.
Zijn artikel werd gister door ons gepubliceerd. Het wordt daarin MULTATULI als
een groote grief aangerekend, dat hij ‘die zoo hoog opgeeft van het prestige, de
macht en den invloed der inlandsche hoofden en voor hen zooveel ontzag van ons
vordert’, een Regent van Lebak wilde schorsen, ‘voordat deze in staat van
beschuldiging was gesteld,’ en het harde lot van MULTATULI is in de oogen van Dr.
BOSCH het verdiende loon van ‘eigen verkeerdheid.’
Indien dat strenge oordeel in de waarheid zijn uitgangspunt vond,
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zou men het betreuren moeten dat het zoo lang na de verschijning van den Max
Havelaar uitgesproken werd: Dr. BOSCH heeft thans het publiek ruim elf jaren
onmeedoogend overgegeven aan hetgeen hem voorkomt een bedrog te zijn, en
van iemand, die bij elke gepaste gelegenheid, en somtijds ook nog bij andere, aan
de gemeente de woorden: ‘Wij strijden voor waarheid en recht’ als zijn leus
voorhoudt, van hem had men, dunkt ons, meer spoed mogen verwachten. Ook zou
het zijn zaak niet geschaad en de betamelijkheid bevorderd hebben, wanneer hij
de qualificatiën van ijdelheid, ondankbaarheid, hoogmoed, égoïsme ten laste van
MULTATULI vermeden had. Die doen hier niets ter zake. Maar de Hr. BOSCH dwaalt
bovendien in de opvatting van het eenige belangrijke feit, dat in zijn lange smaadrede
tegen MULTATULI wordt aangehaald. MULTATULI had in Lebak grove misbruiken
ontdekt, hij kende de schuldigen, maar het waren hooggeplaatste inlanders of
bloedverwanten van dezen, en zoolang die op hun post stonden, kon geen recht
geschieden, omdat door hun invloed alle getuigen zouden verstommen. Dus stelde
hij voor, den Regent van Lebak uit de afdeeling te verwijderen. Niets rationeeler.
De Resident had het kwetsende, voor den inlandschen hoofd-ambtenaar in een
verwijdering gelegen, zeer gevoegelijk op vele wijzen kunnen voorkomen - b.v. door
den Regent aan te moedigen tot een uitstapje naar de in de Preanger woonachtige
familieleden-: een Indisch ambtenaar is in den regel te bedreven in bewimpeling
dan dat men ooit dienaangaande bij hem radeloosheid behoefde te vreezen.
Trouwens de bevolking werd mishandeld, en daarvoor moest elke consideratie
wijken: ‘ik weet,’ zeide MULTATULI in 1862, ‘dat velen de onderworpenheid van den
Javaan aan den wil van zijn erfelijken heer aanvoeren als een bewijs voor het
gevaarlijke om een hoofd te straffen: hierin ligt een dwaling.’ En noch in dit denkbeeld
noch in MULTATULI'S toepassing te Lebak is het ons mogelijk iets berispelijks aan te
wijzen.
Wanneer men alles bij elkander neemt zonder de humaniteit los te laten, schijnt
het wenschelijk, om voor de HH. VAN LIER en BOSCH de toegevendheid van het
publiek interoepen. Daaraan wordt dan ook gereedelijk voldaan. Niemand verlangt,
dat een geslagene de deugden prijze van hem die de slagen heeft toegebracht: de
HH. BOSCH en VAN LIER worden daarom onmiddelijk vrijgesteld van de taak, om een
lofrede te houden op den man, die beider zwak-

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

592
lievelingskind, de Maatschappij tot Nut van den Javaan, herhaaldelijk duchtig heeft
gegeeseld. Waakzaamheid voor hun eigen goeden naam moest hen echter
terughouden van miskenning. Het algemeen belang staat boven het persoonlijke.
MULTATULI'S pleitredenen voor het kultuurstelsel geven aan de kritiek volop werk.
MULTATULI'S verbittering tegen het Nederlandsche regeeringsstelsel dat in Indië
vigeert heeft hij op het congres te Amsterdam ten aanhoore van vreemdelingen
zoodanig lucht gegeven, dat de vaderlandsliefde zich met recht beleedigd kon
gevoelen. MULTATULI'S houding in de Lebaksche zaak zelfs - en dit is onze grootste
grief! - wordt gekenmerkt door een raadselachtigheid, die den glans van zijn
heldendaad doet verbleeken, omdat hij destijds reeds zeventien jaren in verschillende
deelen van Indië den lande gediend had, waar hij overal, zij het ook in iets geringer
mate, dezelfde kwade practijken ten laste der weerlooze bevolking moet hebben
aanschouwd, die hem te Lebak bedroefden, en waar hij bijgevolg ook dezelfde
reden tot een verzoek om ontslag had moeten vinden, als Lebak hem, helaas!
leverde. De aanmerkingen echter, door de HH. BOSCH en VAN LIER geopperd,
verzwakken in geenen deele hoegenaamd MULTATULI'S aanspraken op bewondering,
dankbaarheid en vereering. Zij zijn meer omvangrijk, dan stevig geworteld. Wij voor
ons kunnen de vrees niet weren, dat beiden eenigzins misbruik hebben gemaakt
van hun kans op vergetelheid. Onze kinderen zullen waarschijnlijk over een dertigtal
jaren verbaasd staan, wanneer hun de goede openbare werken van MULTATULI'S
bestrijders worden gevraagd, maar ook de kinderen onzer kinderen zullen met
ontblooten hoofde nog den naam noemen van den man die zich zelven - meer dan
dat: die vrouw en kinderen overgaf aan honger, omdat hij vasthield aan zijn
plichtbesef als staatsdienaar, en die daarna, door de uitgifte van den Max Havelaar,
aan de letterkunde van zijn ontzenuwd land eene onvergankelijk en verheffend
gedenkteeken schonk.v. K.

[3 juli 1871
Artikel in Nieuw Bataviaasch Handelsblad]
3 juli 1871
Artikel in het Nieuw Bataviaasch Handelsblad, nr. 154 (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
v.L.: de in Batavia gevestigde journalist J.C. van Lier, tegen wie Multatuli zijn
brochure over de Maatschappij tot Nut van den Javaan had geschreven.
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Eene verdediging van Multatuli.
Onze geachte confrater van de Locomotief heeft het noodig geacht ons geheugen
te verfrissen door ons een paar zinsneden uit een vroeger geschrift van den heer
Douwes Dekker voor te leggen en daarnaast eenige phrases van de jongste brochure
te plaatsen, welke tot de gevolgtrekking moeten leiden, dat Multatuli Max Havelaar
niet heeft verloochend. Wij zouden wenschen dat we ons vergist hadden; maar als
men met ‘zorgvuldige uitvoerigheid’ een betoog levert, heeft men 't wel ietwat
overdacht. Men doodt dat niet met alle zinsneden.
Al dadelijk stellen wij op den voorgrond, dat onze geachte confrater een motief
voor onze opmerkingen over den heer Douwes Dekker zoekt, dat geheel en al
ontzinkt, wanneer wij in herinnering brengen, dat wij reeds in 1861, in Nederland,
toen daar nog geene Nutsjavanen-Maatschappij bestond, in geheel denzelfden
geest als in 1869 over den heer Douwes Dekker geschreven hebben. Wij toonden
destijds reeds aan dat het gezegde van Multatuli: ‘Ik hoop steeds te gelijken op mij
zelven’, in zooverre volkomen waar is en blijft, dat hij in onnavolgbaren stijl en met
meesterhand een boek of een opstel in de wereld zendt, maar niet weet wat hij wil
om tot eene wezenlijke verbetering te komen van kwalen, die hij met sterke kleuren
schetst. Wij hebben hem openlijk om nadere inlichten gevraagd en zuster Anna zag
niets komen. Wij hebben ons dus niet acht jaren ‘verslapen.’ Evenzoo waren wij
van meening, dat onze geachte confrater, - tot voor korten tijd althans nog de
Samarangsche hoofdcorrespondent van de Maatschappij tot Nut van den Javaan,
- vrij eenstemmig met ons over die vereeniging, hare werking en hare gebreken
dacht. Gaarne zouden wij ons onbepaald aan de zijde van de vereerders van Multatuli
scharen. Wij hebben met een pijnlijk gevoel onlangs de pen opgevat, toen wij in het
jongste geschrift van den bekwamen publicist reageeren tegen het gronddenkbeeld
van den Max Havelaar meenden te zien. Dat werk heeft alle aanspraak op de
bewondering, die onze geachte confrater daarover uitspreekt, daargelaten de
opmerkingen, die men over de handelingen van den voormaligen assistent-resident
van Lebak kan maken. Dr. Bosch zal zichzelf te verdedigen hebben. Maar dit
wenschen wij onzen Samarangschen confrater al dadelijk te doen opmerken, dat
zoo dr. Bosch in 1862 gezwegen heeft, hij dit veilig kon doen, omdat Lion in
Nederland en des
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Amorie van der Hoeven in Indie, - de eerste vooral met groote gestrengheid - destijds
in het strijdperk getreden waren, niet tegen de strekking van den Max Havelaar,
maar tegen den heer Douwes Dekker en zijne handelingen in Lebak en elders,
zooals dr. Bosch dit thans doet. De artikelen van genoemde Indische journalisten
zijn in de Amsterdamsche en Bataviasche Handelsbladen van dien tijd te vinden.
Waarom zagen wij echter zulk een scherp contrast in den Max Havelaar en in het
jongste boekske van Multatuli? Niet omdat in beiden tegen particuliere fortuinzoekers,
die den Javaan willen exploiteeren, te velde getrokken wordt. In dat opzicht scharen
wij ons onder de banier van hen, die in de Indische maatschappij in de eerste plaats
zien de milioenen inlanders, aan ons gezag toevertrouwd. Toen de heer Douwes
Dekker in 1862 tegen zoogenaamden vrijwilligen arbeid opkwam, tegen hen die
een vermomd dwangstelsel ten eigen bate zouden willen, zagen wij daarin den
weerslag van de openbaringen, die na het bestuur van den heer Duymaer van Twist
werden gedaan over hetgeen op Java hier en daar onder de schoonklinkende leus
van vrijen arbeid in het leven was geroepen. Dat de maatschappelijke toestand op
Java, met kultuur- en heerediensten, passenstelsel, contracten met de hoofden en
een gebrekkig rechtswezen, zooals destijds bestond en voor zoover ze nu nog
bestaat, geen waren vrijen veldarbeid gedoogde, is onder meer door Lion en na
hem door Fransen van de Putte genoeg uiteengezet. Voer Multatuli dan ook
eenerzijds tegen het kultuurstelsel uit, andererzijds tegen zoogenaamden vrijen
arbeid, dan lazen wij dat met levendig genoegen. Is dwang in Indie onvermijdelijk,
dan geven wij de voorkeur aan dien van het gouvernement boven dien van den
particulier. In zoover was het geschrift van 1862 niet in strijd met den Max Havelaar.
Het gronddenkbeeld van dat boek is immers: recht te vorderen voor den Javaan.
Nu zal wel in de eerste plaats daartoe behooren, dat hij een billijk loon voor arbeid
verkrijge. Intusschen komt Multatuli thans op ten behoeve van
gouvernements-cultures, geleid door de hoofden; hij kant zich tegen onderwijs van
den inlander en heeft in het Haagsche Dagblad het beginsel van scheiding van de
administratieve en rechterlijke macht fel bestreden. Het ‘gezag,’ zooals hij dat weder
in alles wil laten optreden, leidt onvermijdelijk tot willekeur. Zijn nu die denkbeelden
geschikt om den Javaan recht te doen ver-
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krijgen? Is dat al dan niet reageeren tegen het gronddenkbeeld van vroeger?
Onze geachte confrater herleze met onbevangen oog en met zijne gewone
scherpzinnigheid de beide geschriften en late zich niet medeslepen door een
verklaarbaar gevoel van sympathie voor een man, die werkelijk veel geleden heeft,
zij het veelal door eigene schuld. Met leedwezen zal dan een ieder, die al het verdere
ter zijde laat en alleen de geschriften naast elkander legt, moeten constateeren dat
de heer Douwes Dekker zijn eigen kind heeft verloochend. Is meer noodig om dat
te bewijzen dan het eigen woord van den schrijver, dat wij vroeger aanhaalden?
Niet op enkele losse zinsneden rustte nogtans ons oordeel. Wij geven toe dat drie
regels schrift ook in onzen tijd genoeg zijn om iemand somtijds te doen veroordeelen.
Maar toen wij ‘de toegevendheid van het publiek’ inriepen, was het omdat wij hier
eene afwijking van het verstand meenden te zien van een krachtig strijder, die recht
voor den Javaan heeft gevraagd.
Niets zal ons meer genoegen doen dan dat blijke, dat onze opvatting verkeerd
was. Met geniale mannen nemen we 't zoo nauw niet; daarom stelden we ook de
vraag: is dat boekje ernst of korstwijl? Ook wij zullen in deze kwestie ‘wachten op
de dingen, die komen zullen’; maar voor het oogenblik doen wij nogmaals een
beroep op elks onbevangen oordeel.
v. L.

[juli 1871
Multatuli voltooit Ideën III]
juli 1871
Multatuli voltooit de derde bundel Ideën blijkens de aantekening op blz. 416 van
de oorspronkelijke uitgave:
Wiesbaden, Juli 1871.

[19 juli 1871
Rekening-courant met Waltman]
19 juli 1871
Rekening-Courant van Multatuli en Waltman, door bemiddeling van A.L. Baron
van Plettenberg. Aantekeningen in het Memoriaal blz. 40-41. (M.M.)
Deze Rekening-Courant omvat in volledige vorm de periode van mei 1871 tot 19
oktober 1872. Er blijkt echter tussen 19 juli 1871 en 18 februari 1872 geen enkele
zending van kopij of van geld te hebben plaats gehad. In feite gaat het dus om twee
afzonderlijke perioden in twee opeenvolgende jaren. Voor de andere helft van deze
Rekening-Courant zie men 19 oktober 1872.
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A.L. van Plettenberg (Waltman)
1871
Mei 24 Aan divers kopy M.S. t/m blaadje 27 te zamen gerekend f160.op vier vel
Mei 31 kopy bl. 28-36 (± vel V)

f 40.-

Juni 27 kopy (± vel VI

f 40._____

1871

credit

Mei - te veel geremitteerd voor Specialiteiten

p.m.

- Present-Exempl. van Vrye Arb. en Special. f40.Mei 19 p. remise brief

17 mei

f40.-

Mei 25 p. remise brief

23 mei

f 40.-

Mei 27 p. remise brief

25 mei

f40.-

Juni 7 p. remise brief

6 Juni

f40.-

10 Juni

f25.-

30 Juni

f30.-

11 p. remise brief
Juli 1 p. remise brief

4? Juli niet ontvangen f20.Juli 16 p. remise brief
19 p. remise brief

16

f10.-

17

f25._____

[24 juli 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
24 juli 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Twee enkele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Daar er in deze tijd correspondentie tussen Multatuli en Van Helden is geweest
- waarvan niets is teruggevonden - zal Multatuli wel zijn ingelicht over de liquidatie
van diens uitgeverij.
Amsterdam 24 Juli 1871
Hoog EdelGestr. Heer!
Waarschijnlijk heeft de Heer van Helden U bericht dat hij aan mij de oplaag van
n
Uwen 3 . bundel Ideën bij de liquidatie zijner zaak heeft overgedaan. Bij de
voldoening der koopsom zie ik zoo even op Uwe kwitantie tot mijn genoegen dat
Ge bij herdrukken bereid zijt de proeven na te zien, en daarom veroorloof ik mij U
even met mijn geschrijf op te houden.
Allereerst moet ik U mijn spijt betuigen dat ik niet de moeite nam U bij den herdruk
Uwer beide eerste bundels Ideën te vragen of Ge
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mij wildet verplichten met de revisie der proeven. Ronduit gezegd heb ik dat echter
enkel dáárom nagelaten uit vrees dat Ge voor zulk een taak, als wat heel vervelend,
tóch zoudt bedanken. Ik merk nu dat ik mij deerlijk vergist heb en haast mij daarom
n

U beleefd te verzoeken mij voortaan niet enkel bij den herdruk van Uw 3 . bundel
Ideën maar ook bij andere herdrukken te willen helpen. Zeer gaarne is 't mij voor
ieder blad f5. - waard, indien Ge zulk werk tot dien prijs zoudt willen aanvaarden.
Jammer genoeg dat ik intusschen ook al van Uwe ‘Herdrukken’ op één blad na
een nieuwen druk gereed heb liggen en van den herdruk der ‘Minnebrieven’ ook al
2 vel afgedrukt zijn. Wel vlei ik mij dat Ge in die afgedrukte bladen geene fouten
zult vinden, maar toch ware ik geruster geweest wanneer door Uwe hand order tot
afdrukken gegeven ware. Intusschen zult Ge mij in dit geval misschien de vraag
niet euvel duiden: mag ik U de verdere revisie der Minnebrieven opdragen?
n

Van den 3 bundel Ideën wenschte ik tevens reeds nu eene uitgave in postformaat
te doen drukken ten vervolge op den herdruk der 2 eerste bundels, om die aan de
n

koopers van die editie te kunnen leveren. Mag ik den 3 bundel nu maar letterlijk
herdrukken of zal ik U ook daarvan de proeven zenden vóór 't afdrukken?
Zeer waarschijnlijk zal ik in den loop van dit jaar mijn herdruk Uwer eerste bundels
Ideën uitverkoopen en in staat zijn daarvan in 't begin van 72 een nieuwe oplage te
geven. Ik hoop zeer dat Ge mij dan veroorloven zult U ook van dien herdruk de
proeven te zenden, van lieverlede zal dan van Uwe werken eene volledige editie in
handig postformaat ontstaan, die geheel door U herzien is, want ook van Uw' ‘vrijen
arbeid’ en ‘Een en ander’ hoop ik in 72 in dat formaat nieuwe drukken uit te geven.
Lukt het mij bovendien de brochures, thans bij Waltman, van hem tot redelijken prijs
te koopen, dan zou ik ook die gaarne later in mijne editie willen opnemen.
Aangenaam zal 't mij zijn eenigszins spoedig van U te vernemen of ik bij 't een
en ander op Uwe hulp voor nu en later mag rekenen, waarop ik onmiddellijk de
proeven aan U ga zenden. Die welke nu ter perse liggen, houd ik zoolang op.
Hoogachtend
Uw dv. dienaar
GLfunke
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[25 juli 1871
Multatuli int de opbrengst van het auteursrecht]
25 juli 1871
Multatuli int de wissel inzake de verkoop van het auteursrecht door de erven-Van
Lennep. (Gemeente-archief Amsterdam; fotokopie M.M.)
Aan de rechterzijde is een strook van ongeveer vijf cm afgescheurd, waardoor
van Multatuli's handtekening enkel de eerste drie letters zijn overgebleven; voorzover
er op het gedrukte formulier enige tekst ontbreekt, laat deze zich met zekerheid
reconstrueren.
De namen en woonplaatsen van de bankiers boven en onder de nummering zijn
gestempeld.
Wiesbaden den 25 July 1871
Für f1086.56
Bei Vorzeigung zahlen Sie für diesen Prima-Wechsel an die Ordre des Herrn B.
Berlé.
die Summe von
Tausend Sechs und Achtzig Gulden 56 Cents
den Werth erhalten und stellen ihn auf Rechnung Ct des
r

Herrn M . Willem van Lennep
in Amsterdam
Douwes Dekker
B. Berlé
No. 39379
Wiesbaden
Wertheim & Gompertz
007.314
Amsterdam

[15 augustus 1871
Laatste aflevering Ideën III verschijnt]
15 augustus 1871
De laatste afleveringen van Ideën III verschijnen. Bericht in het Nieuwsblad voor
den boekhandel, jrg. 38, blz. 281. (K.B. 's-Gravenhage.)
o

Multatuli, Ideën - Nieuwe bundel. Afl. 4. en 5. Amsterdam, G.L. Funke. roij 8
(241-416 bladz).
f1.60

[16 augustus 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
16 augustus 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven,
het laatste gedeelte compres. (M.M.)
prévenieren: verwittigen (fr.).
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zyn bezoek: over Van Heldens bezoek aan Wiesbaden, waarschijnlijk begin
augustus, is verder niets bekend.
Het voorbygaan van een auteur: Funke had in 1870-71 Ideën I en II herdrukt
zonder Multatuli erin te kennen; juridisch was dit correct: hij had als de uitgever het
auteursrecht verworven.
exigentien: eisen, vorderingen (fr.).
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Wiesbaden 16 Augustus 1871
Zeer geachte heer Funke!
Ik moet beginnen met een verzoek om verschooning voor het lang uitstellen der
beantwoording uwer letteren van 24 Juli JL.
Toen ik dien brief ontving, was het my bekend dat ik niet terstond zou kunnen
beslissen, maar toch meende ik dat dit binnen een paar dagen het geval zoude zyn,
en daardoor verzuimde ik van dag tot dag U van die vertraging te prévenieren.
Sedert langen tyd namelyk had ik het vooruitzigt onzen besten van Helden te
ontmoeten, en daarop wachtte ik aanvankelyk daar ik hem om zyn fidele hartelyke
handelwyze te mywaarts ‘kennen’ wilde in alles wat de uitgevery aangaat. In de
eerste plaats nu stelde hy zyn bezoek langer uit dan ik gemeend had.
Toen hy eindelyk kwam, vernam ik Uw voornemen om de van hem overgenomen
Exx. van bundel III myner Ideën als't ware te supprimeren. Ik moet erkennen dat
zoo'n beschikking geheel aan U stond, maar my maakte die maatregel verdrietig,
omdat daardoor alweêr 'n bondgenoot werd geleverd in den fatalen zwyg-oorlog
dien 't schryvend Publiek my aandoet, den eenigen stryd dien die heeren met succes
weten te voeren.
van Helden deelde my tot myn groote vreugd mede dat Uwe plannen
dienaangaande gewyzigd zyn. Vóór ik daarvan kennis droeg, vreesde ik te zéer in
een beantwoording Uwer letteren my te laten verlokken tot uiting van verdriet over
eene zaak waarover Gy alleen te beschikken hebt, al zy het dan dat dit verdriet zeer
verklaarbaar is na zooveel andere fataliteiten waaraan de uitgaven myner werken
sedert 60 waren blootgesteld. Sedert 10 jaar ontmoet ik overal de hartelykste
pogingen tot niet-verspreiding.
Een derde oorzaak der vertraging van myn antwoord ligt in Uwe voorstellen zelf.
Als ik de relatie met den heer van Helden uitzonder, heb ik weinig reden van
ingenomenheid met Nederlandsche uitgevers. Wie eenigszins met het vak bekend
is zoo als dat in beschaafde landen wordt uitgeoefend, staat verbaasd over 't
standpunt dat onze éditeurs innemen, zoowel tegenover den schryver als uit 'n
oogpunt van hun eigen commercieel belang. (Van onze Drukkeryen heb ik niets
beters te zeggen. 't Is ellendig!)
Ik ga nu alle overige aanmerkingen voorby, om alleen dit aantevoe-

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

600
ren dat er tusschen auteur en uitgever, om 'n werk goed te doen marcheren, eene
verstandige welwillendheid moet bestaan.
Daar ik nu niet de eer heb U persoonlyk te kennen, kan ik niet beoordeelen in
hoeverre ik dáárop zou mogen staatmaken, en deze onzekerheid maakt my de
beantwoording van Uw schryven zoo moeielyk.
Het voorbygaan van een auteur by 'n herdruk van z'n werken - in 't buitenland
zou men 't ongehoord vinden - is een misslag.
Een schryver heeft altyd correcties te maken en die verhoogen de waarde van 'n
éditie. Ik zie er zeer tegen op, Uwe Uitgave myner Ideën te zien. Aangenomen dat
daarin weinig of geene eigenlyk gezegde drukfouten voorkomen, dan is toch het
machinaal nadrukken in 1870 & 1871, van een werk dat in 1862 geschreven werd
- op z'n zachtst gezegd, zonderling! Het spreekt van zelf dat ik fouten maakte in
styl, uitdrukking, in betoogtrant, fouten van commissie en omissie, en nu moet ik 't
aanzien dat die fouten door 'n herdruk voor goed worden geykt. De lezers die na
ons komen immers, zullen 't niet gelooven dat men in 'n land dat zich beschaafd
noemt, een schryver wiens werken 8 jaar na de eerste verschyning op nieuw worden
herdrukt, niet zou hebben verzocht zyn werk te herzien! Want al begreep men
eenigzins zoo'n verzuim uit 'n oogpunt van beleefdheid, van waardigheid, van iets
als eerbied voor wat men talent gelieft te noemen, men zou dan toch immer zoo'n
blunder dáárom onmogelyk achten wyl het belang van den editeur het inroepen van
des schryvers medewerking medebrengt.
In ons verlicht Holland schynt dit nu eenmaal usance te zyn. Ook van de nieuwe
Havelaars-éditie ontving ik de eerste en eenige tyding uit de courant!
Hoe dit alles zy, hoofdzaak voor 't oogenblik is dat de ondervonden handelwyze
my nu het beantwoorden Uwer missive van 24 Juli moeielyk maakt. Door inmenging
in de zaak zou ik nu als 't ware aansprakelyk worden voor de stukken die reeds
verschenen zyn. Ik ben verantwoordelyk voor wat ik in 62 schreef, zóó als dat in 62
gedrukt is. Over vergissingen, dwalingen, onjuiste beschouwingen enz. kan ik my
steeds ter staving van goede trouw beroepen op den datum, maar 't machinaal
nadrukken kán niet anders voortbrengen dan een onding. Ik ben in 't bezit van
bundels reclamatien, aanmerkingen, verzoeken om toelichting, opmerkingen &c &c
die sedert jaren op

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

601
afdoening wachtten. Zeer dikwyls heb ik in antwoord daarop ‘naar eventuele
herdrukken’ verwezen. Dat die herdruk buiten myn weten in de wereld komen zou,
ging myn bevattingsvermogen te boven. De loop die deze zaak heeft genomen,
heeft al weder het zyne toegebragt tot de bitterheid over de wyze waarop Publiek
myne pogingen om iets goeds tot stand te brengen, beantwoordt.
Ik weifel nu tusschen de keus om óf al myn verschenen werken geheel en al
overtewerken, toetelichten, te zuiveren &c of U te vragen of er nog mogelykheid
wezen zou - na 't reeds gebeurde - de zaak in orde te brengen? By het doen van
nieuwe voorstellen echter zou die zaakkundige welwillendheid noodig zyn waarvan
ik reeds sprak. Zyn Uwe afspraken met papierkooper, drukker en... Publiek, van
dien aard dat ik belemmerd zou zyn in mynen arbeid (ik zelf namelyk kán niet bepalen
of 'n Bundel lyviger of dunner worden zou, evenmin hoeveel Kopie ik vervangen
zou door nieuwe) dan mág ik my met Uwe onderneming niet inlaten. Er bestaat
geen belang ter wereld, waardoor ik my belemmeren laat in de uiting myner
gedachten. Ik laat nu daar dat het voor de waarde van Uw eigendom juist voordeelig
wezen zou, my geene belemmeringen in den weg te leggen. Ik geloof dat een boek,
door my geschreven of gecorrigeerd, zoo als ik verkies, meer waarde heeft dan 'n
werk dat uitgebreid, ingekrompen of gewyzigd is naar exigentien die niet tehuis
behooren op het terrein waarop ik my beweeg.
Het is, by begrippen als er in Nederland heerschen, niet mogelyk eene behoorlyke
overeenkomst te dezer zake te omschryven. Ik mag me niet blootstellen aan een
verzoek om eene noot wegtelaten, omdat de by prospectus bepaalde ruimte het
plaatsen niet toelaat. Evenmin aan de uitnoodiging om nog 'n paar blaadjes te vullen
omdat de inteekenaars aanspraak hebben op zóóveel vel. En nog minder aan den
eisch om, al 't overige onveranderd latende, my alleen te bemoeien met de eigenlyk
gezegde drukfouten. Dat is juist de arbeid dien ikzelf altyd aan anderen opdraag.
Myn oogen, tyd, stemming (en nog een en ander) vergunnen my niet my daarmeê
bezig te houden. Uw voorstel om my daarvoor te honoreren, is welgemeend, maar,
neem my niet kwalyk, 't komt my zonderling voor. Ik corrigeerde nooit de irreële
proeven zooals de Hollandsche drukkeryen zich permitteren die te leveren. Steeds
vond ik personen die 't jammer vonden dat ik my daarmee bezig hield, en die my
uit welwillendheid
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van zoo'n arbeid verlosten. Waar ik dezulken niet vond, zou ik 't door 'n jong mensch
tegen honorarium hebben laten doen, schoon ik dan f 5 p. vel te veel zou vinden.
Het is eigenlyk een werk voor letterzetters leerlingen.Zeer geachte Heer Funke, ik verzoek u uitdrukkelyk geen enkele zinsnede van deze
brief optevatten als geschreven met het doel U onaangenaam te zyn. Ik moest
o

o

opregt wezen 1 om myn traag antwoord te verontschuldigen. 2 Om zoo mogelyk
de verstandige, zaakkundige, welwillendheid optewekken die volstrekt noodig is
voor 't geval dat wy toch nog te zamen iets behandelen. Gy weet nu wat er by my
hapert. Ziet ge kans tot een accoord te geraken waarby ik myn volle vryheid als
schryver behoudt, ik ben bereid het in overweging te nemen. Denk niet dat
honorarium hoofdzaak is. Hoofdzaak is dat myn werk goed te voorschyn komt.
Na beleefde groete ben ik met achting
UWEDDWDienaar
Douwes Dekker

[20 augustus 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
20 augustus 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Twee dubbele velletjes postpapier met gedrukt
kopje Bureel van het Dagblad Het Nieuws van den Dag, tot het midden van blz. 8
beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 20 Aug. 1871
Hoog geachte Heer!
Ik dank U voor de ruiterlijke opsomming Uwer grieven tegen de Hollandsche
uitgevers in 't algemeen en tegen mij in 't bijzonder. Dat geeft mij gelegenheid even
rond tot U te spreken in de hangende kwestie. Verstaat Ge mij even weinig verkeerd
als ik U, dan vlei ik mij dat wij 't misschien ten slotte nog wel eens zullen worden.
Allereerst vraag ik verschooning U voorbij gegaan te zijn met den herdruk van de
twee eerste bundels Uwer Ideën. Ik zou onderscheidene redenen kunnen aanvoeren
om mijn gedrag te rechtvaardigen, maar ik voel wel dat ze voor U niet voldoende
steekhouden. De eigenlijke reden was deze: Ik kocht van de firma R.C. Meijer het
restant exemplaren en 't copyrecht Uwer werken tegen eene som, die mijn finantieele
krachten ver te boven ging. Ik moest dus geld slaan uit de voorhanden voorraad,
maar kon dit niet voldoende stellen met
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het geringe getal dat er over was. Om nu niet in te groote geldzorgen te komen,
was ik gedwongen snel over te gaan tot een herdruk der Ideën, die, naar mijne
meening, goedkoop geprijst, succès moest hebben. Daar nu met dien herdruk toch
al eenige maanden moesten verloopen en ik wist dat Gij in 't Buitenland waart,
durfde ik 't niet wagen U de revisie te vragen, omdat mij dit te lang zou ophouden.
Uit dien hoofde besloot ik tot een letterlijken herdruk. - De uitkomst heeft mij niet
teleurgesteld; ik kreeg het noodige geld door die manoeuvre. Evenwel ontbrak mij
later den moed U bij den herdruk der ‘Minnebrieven’ en ‘Herdrukken’ revisie te
vragen, omdat ik terecht bevroedde, dat Gij niet gesticht zoudt zijn over mijne
handelingen met de ‘Ideën’.
Al is 't nu niet tegen te spreken dat Gij als auteur niets te maken hebt met mijn
geldverlegenheid, en recht hadt te verwachten dat ik U vóór de uitvoering van mijn
voornemen tot herdrukken althans daarvan kennis had gegeven, toch hoop ik dat
Gij na bovenstaande inlichting mijn handelwijze minder scherp veroordeelen zult.
Vergun mij voorts nog even Uw beklag over de Nederl. boekhandel in 't algemeen,
in zooverre te refuteren, dat Gij m i. ietwat over 't hoofd ziet, dat een auteur hier te
lande onmogelijk eischen kan stellen, die hij in Frankrijk, Engeland en Duitschland
doen mag. De enge grenzen immers, die onze taal aan 't debiet der meeste boeken
stelt, zou dan 't bestaan van menig uitgever onmogelijk maken. Wel erken ik dat
over 't geheel de Nederl auteurs minder gunstig tegenover hunne geesteskinderen
staan dan in andere landen en dat zij aan onaangenaamheden blootgesteld zijn,
die elders minder voorkomen (als b.v. het willekeurig overdoen van copijrechten!);
maar als Ge U beklaagt over ‘de hartelijke pogingen tot niet-verspreiding’ die Uwe
werken sedert 10 jaar ondervonden, dan zult Ge toch wel alleen doelen op den
Havelaar. Immers zult Ge de HH Gunst en d'Ablaing daarvan niet verdenken?
Allerminst moogt Ge U over den jongsten tijd beklagen. Van Uw ‘Max Havelaar’
o

toch zijn sedert 1 . Febr. jl. circa 3500 à 4000 de wereld ingegaan, waarvan circa
250 naar Indie. Van Uw Ideën (mijne zoo gewraakte editie) verkocht ik ruim 600 ex.
zoodat de oplaag haast uitverkocht is. Al is 't dus helaas waar dat Ge U, en te recht!
- aan die nieuwe drukken geërgerd hebt, toch neemt dit niet weg dat én uitgevers
én publiek in de jongste maanden wakker zijn geweest.
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Niets zal mij aangenamer zijn dan door goedkoope en nette uitgaven Uwe
Geschriften meer en meer onder 't volk te brengen, doch niets ook wensch ik daarbij
liever dan met U te harmoniëren in de wijze van uitgave. Daar ik nu plan heb in den
loop van '72 nieuwe drukken te geven van Uwe reeks ‘Ideën’ en vermoedelijk ook
van al de andere geschriften van Uwe hand, die tot mijn fonds overgingen, zoo
verstout ik mij U, om kort te gaan, de volgende vragen te doen.
o

1 . Zoudt Ge de goedheid willen hebben om U reeds nu van tijd tot tijd bezig te
houden met het klaarmaken voor de pers van Uwe Ideën, alle drie bundels, zoodat
ik die successivelijk in 1872 ter perse kan leggen? Zoo ja, dan zal ik U daartoe een
met papier doorschoten exemplaar zenden om bij Uwe verbeteringen of
veranderingen te dienen. - Dat Ge volkomen vrij zijt te wijzigen, te schrappen of bij
te voegen naar Uw goeddunken, spreekt van zelf.
o

2 . Zou ik U voorts mogen zenden de drukproeven, vrij van zetfouten zooals
behoorlijk is? Aangezien er tijdruimte zal liggen tusschen de zending Uwer copij en
't ontvangen der drukproeven, geldt natuurlijk bij de correctie dezelfde vrijheid als
o

vermeld in sub 1 . aan 't Slot.
o

3 . Mag ik weten welk honorarium U vaststelt voor de revisie en correctie, of vindt
Ge 't beter dat te bepalen zoodra Uwe arbeid der revisie is afgeloopen? In 't laatste
geval vrees ik volstrekt niet dat wij in de schatting zullen verschillen.
o

4 . Keurt Ge goed dat ik U telkens na 't afdrukken van een half deel (circa 10 vel)
het verschuldigde voldoe?o

Versta svpl de vraag onder 1 . aldus, dat ik steeds van U ontvang minstens een
geheelen bundel tegelijk, om ter perse te leggen, ja, kan 't zijn, liever nog alle drie
bundels, om daaruit te kunnen opmaken of de volume druks meer of minder wordt.
U gevoelt, dat ik bij 't uitgeven van een nieuwe door U herziene uitgave, aan 't publiek
dien op te geven wát men ontvangen zal en welke de kosten zullen zijn. Zonder die
gewone ramingen koopt ‘men’ niet zoo licht.
Ik bid U nu, geachte Heer, stap over kleine bezwaren die bij U mochten oprijzen,
heen, en geloof dat ik van mijne zijde alles doen wil wat mij mogelijk is, om door de
door U geeischte verstandige welwillendheid, U den arbeid met mij aangenaam te
maken. Tracht het gebeurde te vergeten en ik geef U de verzekering dat Ge U
gansch niet over onbillijkheid mijnerzijds zult te beklagen hebben. Had ik
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U persoonlijk gekend of had ik vriend Van Helden maar over een en ander eens
gaan spreken, het misverstand ware misschien niet gebeurd en stellig ware ik niet
voortgegaan met zondigen. Lag Wiesbaden niet zoo ver weg, ik zou U verlof vragen
tot een persoonlijk onderhoud en was dan zeker dat wij elkaêr zouden begrijpen en
gelooven doch mijn gezin en zaak houden mij voor ditmaal terug en dwingen mij U
schriftelijk te antwoorden. Toch hoop ik nader ook persoonlijk U te leeren kennen!
Geloof mij inmiddels met ware toegenegenheid
Uw dv dienaar
GLfunke

[23 augustus 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
23 augustus 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 3 beschreven; uit deze bladzijde is een kleine strook met de handtekening
weggeknipt. (M.M.)
Alph. Karr: Jean-Baptiste-Alphonse Karr (1808-1890), succesrijk frans
romanschrijver, en oprichter-redacteur van het satirische blad Les Guêpes. Jean
Jacques: Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), invloedrijk kritisch-romantisch
denker inzake staatkunde, godsdienst en opvoeding.
s

Wiesbaden 23 Aug 1871
Zeer geachte Heer Funke, hartelyk dank voor Uwen aangenamen brief. Ik haast
my te antwoorden, om niet weêr in de fout te vervallen van onlangs.
Na Uwe zoo loyale toenadering wil ik met het grootste genoegen medewerken
om de zaak goed te doen marcheren.
Ik begryp dat Gy vis-à-vis Mr Publiek vooruit weten moet wat er zal geleverd
worden. Uw voorstel om een of meer bundels aftemaken - of zelfs ook andere
dingen, indien Gy daarvan eigenaar wordt, zooals ik nu hoop - is volkomen gegrond.
Met U ben ik dus in 's Reine. Maar met myzelf nog niet. Ik moet een schaal
vaststellen, om gelykmatig beknopt of uitvoerig te zyn. Er valt te kiezen tusschen
drie manieren:
1. Zeer korte nootjes met verwyzing naar later. Hoognoodige verandering van 'n
enkel woord of 'n enkele zinsnede.
2. Beknopt-voldoende toelichting van meening.
3. Uitvoerige commentaar.-
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Ik gis dat ik de eerste methode kies, en in dat geval komt er geen honorarium te-pas.
Ik zal 't doen voor myn genoegen, en in 't belang myner schryvery. Maar voor ik
beslis moet ik eerst het heele troepje nalezen. Een verdrietig werk! Want het ergert
me zoo, dat er zooveel klank verloren is gegaan in de woestynOok over de spelling moet ik een besluit nemen. Ik hecht niet aan ‘ogen’ en ‘mens’.
&c.
Alph. Karr werd in de groote Societeit te Antwerpen afgewezen omdat hy 'n pet
op 't hoofd had. Hy heeft zich daarover beklaagd - naar myn inzien ten-onregte,
even als Jean Jacques die met een Armenischen jurk in de opera kwam, 'tgeen
‘Natuur’ moest beduiden.
Welnu, toch schat ik Karr te hoog om te denken dat hy juist op die pet z'n
menschenwaarde baseerde. Hy zal wel weten dat men ook met 'n hoed op, verstand,
deugd & fatsoen bezitten kan. Wat nu m'n spelling aangaat, als ik tot de overtuiging
kom, dat het voordeelig werkt op den invloed myner Ideën, zet ik me misschien 'n
kachelpyp op... om niet te worden afgewezen in de Societeit.
Over dit alles moet ik een beetje nadenken.
Wees intusschen zeer vriendelyk gegroet van
Ik ben zoo vry U te verzoeken my zeer gemeenzaam te schryven. Ge ziet ik geef
het voorbeeld.

[26 augustus 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
26 augustus 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje
tot bovenaan blz. 3 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 26 Aug 1871
Zeer geachte Heer!
Zoo even van een reisje voor zaken terug komend, vind ik Uw briefjen van 23
dezer. Ik voel mij gedrongen U even door dezen mijn blijdschap te betuigen dat mijn
schrijven door U geheel naar mijn wensch is opgevat en 't vroeger misverstand dus
opgeheven is.
Zal ik U nu een doorschoten exemplaar Uwer ‘Ideën’ toezenden? Zoo ja, laat mij
dit dan svpl met een enkel woord weten.
Behoudens Uwe betere meening, geloof ik dat een vast stelsel van revisie eerst
dán door U kan aangenomen worden, als Ge de werke-
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lijk verdrietige taak hebt volbracht, om alles weder de revue te laten passeren. Mij
b.v. lacht Uw eerste ‘manier’, het maken van ‘zeer korte nootjes met verwijzing naar
later en hoogst noodige verandering van een enkel woord of zinsnede’ juist het
minst toe. Dit echter doet niets ter zake. Handel geheel naar Uw welgevallen in dit
en in alle andere opzichten. Ik ben zeker dat er dan wat goeds uit groeit en Uwe
Ideën nieuwe aantrekkelijkheid zullen krijgen.
Vriendelijk groetend noem ik mij zeer gaarne
Uw toegenegen
GLfunke
Eéne bede: zoudt Ge 't zóó kunnen schikken dat we reeds in 't begin van 1872
n

zouden kunnen gaan drukken? Zou ik dus reeds in Januari b v. den 1 . bundel
e

e

persklaar in huis kunnen hebben, met althans eenige raming hoeveel de 2 . en 3 .
bundels door 't revideren zullen uitzetten of inkrimpen?

[5 september 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
5 september 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven. (M.M.)
r

Wiesbaden 5 Sept 1871
Zeer geachte Heer Funke, Ik heb de laatste dagen veel bereddering en afleiding
gehad - en verdriet ook. Dit is de oorzaak van 't uitstellen der beantwoording Uwer
letteren van 26 Augustus.
Bovendien moest ik een besluit nemen omtrent de soort der correctie. Gy zegt
dat ‘het maken van zeer korte nootjes met verwyzing naar later en hoogstnoodige
verandering in woord of zinsnede’ U 't minst toelacht. Dit is vriendelyk van U, maar
ik moet te rade gaan met de behoefte aan stemming en arbeidsvermogen (fysiek
e

& moreel) die ik zal noodig hebben voor IV bundel en - ander werk.
Gy hebt regt op décisie. Welnu, ik mag niet anders op my nemen dan wat ik
zoo-even onderstreepte. Juist omdat ik met die zaak en andere dingen bezet zit,
geeft het my nu wat kalmte de knoop doortehakken.
En: of Gy reeds in 't begin van 1872 zoudt kunnen gaan drukken? Ja! Uw voorstel
my een doorschoten Exempl. te doen geworden neem ik gaarne aan.
Na vriendelyke groete met achting
tav
Douwes Dekker
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[16 september 1871
Brief van Roorda v Eysinga aan Multatuli]
16 september 1871
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
vel 16-26 der Idéen: het slotgedeelte van de derde bundel; zie V.W. IV, blz.
524-675.
Vaderl. Letteroef.: in een bespreking van De duivel op Java door F.C. Wilson
maakt v. O (= H.M.C. van Oosterzee) de opmerking: De ‘duivel op Java’ is niet
zonder talent geschreven, schoon het van deze zijde wel lager staat dan eene
andere nouvelle, als letterkundig product een der grootste meesterstukken in onze
taal, uit een maatschappelijk oogpunt het voor Nederland in strekking en gevolgen
verderfelijkste boek dat misschien ooit is uitgeschreven. (Nederlandsche
Letteroefeningen 1871, blz. 425).
Newton: de engelse wis- en natuurkundige Sir Isaac Newton (1542-1727).
Cuvier: de franse zoöloog en paleontoloog Georges Cuvier (1769-1872), sinds
1819 baron; invloedrijk hoogleraar en staatsman.
Louise: de weduwe van Multatuli's broer Jan Douwes Dekker.
Moens: de predikant Antony Moens (1827-1899), sinds 1866 liberaal kamerlid.
Bayle: de franse theoloog en filosoof Pierre Bayle (1647-1706), hoogleraar aan
de Illustre School te Rotterdam (1681-1693), auteur van de vermaarde, tien maal
herdrukte, vinnig bestreden Dictionnaire historique et critique, (twee dln. 1697).
Brussel, 16/9 71
Waarde Dekker! Hartelijk dank voor vel 16-26 der Idéen. Ik zal er winst meê doen
voor de opvoeding van mijne kinderen. Wie U leest, krijgt den droevigen indruk, dat
ij

hij sinds zijne jeugd verknoeid werd door ouders, onderwijzers en Maatsch . Als ik
een pensioen krijg, dat mij ontheft van de verplichting tot broodschrijverij, ga ik weder
van voren af aan leeren. Jammer, dat Uwe Idéen niet vertaald worden. Mocht dit
lang uitblijven, dan zullen mijne kinderen ze in 't Fransch overzetten. Gij hebt meer
verdienste en deugd dan Uwe tallooze verkleiners: Bosch, v Lier etc. Laatstgenoemde
is weêr bezig geweest. v Kesteren heeft hem geantwoord, dat hij misbruik maakt
van zekerheid, dat hij vergeten zal worden.
Een akelig recensent in de Vaderl. Leuteroef. Sept jl beweert, dat Max H. uit
k

maatsch oogpunt het gevaarlijkste aller boeken is.
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st

Meer en meer bekeert Ge mij. Als krijgsk eene wetenschap was, hoe komt het
e

dan, dat Condé, Nap. 1, Alex. de Gr. en anderen ze op hun 20 jaar beet hadden?
Dit was toch niet 't geval met de wetensch. van Newton, Cuvier enz.
Ook vaccinatie. Zij hebben mijn' kleinen jongen verknoeid. Vroeger een wolk, een
roos. Sinds de inenting wit en telkens geplaagd met uitslag. Ellendige geneesheer.
Er is een denker opgestaan, Feringa, schrijver van ‘Democratie en Wetenschap’.
Hij komt hier eene maand doorbrengen en zal een tijdschr. oprichten, waarin hij, op
mijn verzoek, een opstel aan U zal wijden, waarvoor ik hem Uwe laatste Idéen
leenen zal. De vóórlaatste zijn ook hier uitgeleend, waardoor ik niet met zekerheid
kan zeggen, gelijk ik gis, dat Vel 11-15 niet ontvangen zijn. Vóór een paar maanden
schreeft Ge mij, geloof ik: ‘Eerstdaags krijgt Ge vel XI-XV,’ maar ik kreeg niets.
Mijne nicht Mevr. v d Does, te Gendringen, had onlangs ruzie met den dominé F.
Ouwersloot over U. Hij beweerde, dat Gij geen eergevoel hebt!! In groot gezelschap
voegde zij hem toe: ‘Hij is mijn vriend, en ik duld niet, dat men van mijne vrienden
kwaad spreekt’. Het gezelschap juichte haar toe. Zij heeft eene prachtige novelle
in handschr.: ‘Hilda’, een meisje, dat verliefd is op een getrouwd ongeloovige, gelijk
zij. Om haren hartstocht te bedwingen, gaat zij, Hilda, onder 't Roode Kr. ten oorlog
en sterft.
Plettenb. sprak me van eene radicale courant, 1 Oct op te richten, waarvan ik
t

‘Onze Brusselsche corresp ’ zou zijn Sedert niets gehoord. Heeft hij voor de directie
denkvermogen, kennis, wakkerheid en onafhankelijkh. genoeg?
Loudon zei mij: ‘ik vind Uw streven zeer edel.’ Wat moet hij nu doen? Kan hij wel
r

l

in gemoede de betrekking van G . G . aannemen onder een v Bosse? 't Gaat mij te
hoog. Althans ik wil geen ambtenaar onder hem zijn, tenzij ik geene keus had.Wanneer spreek ik U? Krijg ik een pensioen, dan zoek ik U op. Maak mij weder
eens gelukkig met een' brief. Schrijf mij hoe het met uwe aardsche zaken gaat, met
Uwe uitgevers. Maar schrijf vooral over de Uwen, ook Uwe schoonzuster Louise en
hare kinderen. Ik ben naar, heb f1200 uit Indië te goed, waarvan 900 van v. Kesteren.
En die lui hebben altijd den mond vol van exploiteeren v. Java door 't moederl.!
Exploiteeren is vooral een Hollandsch gebrek.
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Ik geef ook lessen, maar zie uit Uwe Idéen, dat ik 't zeer slecht doe.
Wij groeten allen U hartelijk. Met een' handdruk
Uw vriend
Roorda
Ik zond u de geschiedenis van den betaalden moordaanslag, ook officiëel aan
Loudon. als bijlage tot het request om rechtsherstel. Stieltjes en Moens waren 26
Mei moediger in mijne zaak dan de rest. Enkele mijner familie-leden willen, dat ik
martelaar blijve, wat ik nooit heb willen zijn. Ik trachtte slechts mensch te wezen,
hart, medelijden voor de Javanen te hebben. En ik wendde mij om persoonlijk recht
tot de wettelijke rechters, zonder naar hun karakter te vragen. Slechts 2 waren mij
daarvoor te gemeen: vd Putte en vBosse. Hun, de eerloossten onder de eerloozen,
wou ik niets vragen, hoewel juist zij mijn eisch zouden hebben ingewilligd. Van den
eerste was dit althans zeker. Vale
l

Gener. Kroesen, oud-lid in den Raad v. Indië, zeî hier: ‘Roorda zal zijn recht wel
krijgen, als hij maar zwijgt.’ Hoe naïef!
Ga vooral voort met stumperts aan te wijzen, wat goede boeken zijn. Zoodra ik
geld heb, koop ik Bayle. Ik zou autocratisch koning van Holland willen zijn, om U
premier te maken.De clairvoyant van den magnetiseur Weteling te Amst. verricht wonderen van
genezing. Begrijpt Gij dit?

[24 september 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
24 september 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz.
3 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 24 Sept. 1871
Zeer waarde Heer!
e

e

Heden verzend ik aan U per Gend & Loos franco een ex Uwer Ideën 1 & 2
bundel, doorschoten met wit papier en in 4 Stukken ingenaaid. Hoewel ik mijn best
o

heb gedaan een compleet ex. der groot 8 . editie machtig te worden, om dat te
doorschieten, is mij dit niet gelukt en moet ik U daarom wel mijn editie zenden.
Vergun mij tevens U een paar ex aan te bieden van de nieuwe editie Uwer
Minnebrieven en kleinere stukken. Gaarne zend ik er meer indien U dit wenscht, of
verklaar ik mij bereid ze aan door U optegeven adressen te doen toekomen.
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Ontvang mijn welgemeende dank dat Ge mij zoo spoedig aan 't ter perse leggen
van de nieuwen druk der Ideën helpen wilt. Kan dat gevoegelijk, zend mij dan svpl.
e

steeds het voedsel voor de pers bij minstens één deeltje tegelijk, het 1 . liefst met
Januari e k. Bij nader inzien gevoel ik ten volle dat Ge verstandig doet met Uwe
keuze omtrent de soort der correctie. Het maken toch van uitvoerige commentaar
op een en ander, zou een zoo verbazend omvangrijk werk worden, dat Ge er het
eind niet van vinden zoudt. Behalve dat is er twijfel bij mij opgerezen of Uwe lezers
zoo veel commentaar wel aangenaam zouden vinden. De meesten toch verbeelden
zich dat zelf wel te kunnen.
Wordt niet boos op 't zien van mijn eigendunkelijke herdrukken: ik beloof U dat
voortaan geen blad meer zal herdrukt worden zonder Uwe revisie, zoo Ge die
wenscht. De twee bijgaande deeltjes zal ik binnen weinig maanden zóó ver
uitverkoopen, dat herdrukken dáárvan ook noodig zullen zijn. Dán kom ik tot U om
permissie en correctie.
Geloof mij dus na groete
Uw boetvaardige
GLfunke

[29 september 1871
Ideën III compleet]
29 september 1871
Aankondiging van Ideën III in volledige vorm. Bericht in het Nieuwsblad voor den
boekhandel, jrg. 38, blz. 335. (K.B. 's-Gravenhage.)
Multatuli - Ideën. Derde bundel. Amsterdam, G.L. Funke.
o

Roij. 8 . (416 bladz.).
f4,-

[15 oktober 1871
Artikel in Caecilia]
15 oktober 1871
Artikel over Multatuli in Caecilia, nr. 20. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Achter de naam Fantasio verbergt zich Mr. Jacob Nicolaas van Hall, letterkundige
en liberaal politicus, éen der oprichters van het Tooneelverbond.

Leekegedachten door Fantasio.
‘Waar blijven de knappe kinderen?’ heeft Multatuli eens gevraagd. Apropos van
Multatuli. Lezen onze toonkunstenaars en dilettanten
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zijne Ideën, hebben zij kennis gemaakt met zijn boekje over Specialiteiten? Ik vrees
neen, en ik heb voor die vrees goede redenen, die ik hier niet vermeld om niemand
boos te maken. Toch kan ik toonkunstenaars en dilettanten die lectuur in ernst
aanraden. Niet omdat zij er nieuwe beschouwingen over contrapunct, quintenverbod
of wat dies meer zij, in zullen vinden. Het zou mij zelfs niet verwonderen, wanneer
de man niet eens weet wat een verboden quint is en - al woont hij in 't hartje van
Duitschland - geen flauw begrip heeft van een quart-sext-accoord. Maar daar straalt
u uit alles wat hij schrijft een frischheid en een helderheid van gedachten tegen, die
tot zelf-denken nopen en waarmede ook de musicus zijn voordeel kan doen. Men
leze bijv. in den nieuwen bundel zijn ideën over vrije studie, over de roeping van
den kunstenaar, en vrage zich af of onze letterkunde van den dag veel zulke
bladzijden kan aanwijzen. Toch hoort men ter nauwernood over Multatuli spreken
en ziet men zijn werken schier nergens vermeld. Moet hier misschien aan een
systeem gedacht worden, - aan het systeem van doodzwijgen?
‘Waar blijven de knappe kinderen?’ heeft Multatuli gevraagd. Het antwoord zou
misschien stof leveren tot meer dan éen boeienden roman, tot meer dan éen
aangrijpend drama; ik zal mij dus wel wachten het hier te geven in weinige regels.
Maar met nadruk herhaal ik Multatuli's vraag. Mij dunkt, zij moet sommigen in de
ooren klinken als de stem uit Genesis, die tot Kaïn riep: Wat hebt Gij met Uw broeder
gedaan?’
Waar blijven de knappe, muzikale kinderen? Worden er ook op de manier van
de Engelsche baby-farmings in een of andere expresselijk daarvoor vervaardigde
instelling muzikale engeltjes van gemaakt, en ziet men er daarom zoo weinigen
terug? Worden ze soms op de Procrustesbedjes der conservatoriums zoo lang
uitgerekt en wordt hun overtollig talent zoo lang gekneld en geperst, tot zij in den
vooraf geprepareerden vorm passen? Wie zal het zeggen?

[27 oktober 1871
Brief van Multatuli aan Roorda v Eysinga]
*27 en 28 oktober 1871
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (RvE, blz. 73-81). Ulysses:
griekse held uit de Ilias en de Odyssee, wilde aanvankelijk niet deelnemen aan de
strijd tegen Troje, maar zijn list om vrijgesteld te worden werd door Palamedes
doorzien.
éreinteert: inspant, afmat; fr. éreinter.
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Mevrouw***: het supprimeren van de naam Van der Does is natuurlijk door Mimi
gedaan.
de novelle ‘Hilda’: zie de brief van Roorda van Eysinga d.d. 16 september. prêche
d'exemple: preekt voorbeeldig (fr.); voegt de daad bij het woord.
Wiesbaden, 27 Oct. 1871.
Beste Roorda, wat moet ge wel denken van myn lang zwygen! Sedert maanden
was ik suf, en nóg! Daarby komt dat ik my altyd voornam uitvoerig te schryven, en
de kwartiertjes verwaarloosde waarin ik 't kort had kunnen doen.
En dan...myn laatste woord van bundel III der Ideën is de zuivere waarheid. Ik
ben moe. Van arbeid niet zoozeer als van onvruchtbaren arbeid. Ook 't zydelingse
van myn werk hangt me de keel uit. Ik heb tegenzin in pen, papier en inkt:
Schreibmaterialiën zeggen ze hier. Met genoegen blyf ik staan kyken voor 'n
schoenmakerswinkel en bewonder 'n paar laarzen. Ik groet in gedachten den
werkman die zooiets maakt, maar van alles wat naar schryvery riekt ben ik misselyk.
‘Ideën regeren de wereld’ zei graaf Willem... nu ja, als ze geflankeerd zyn door
andere dingen.
Als ik baas was schafte ik alle - zegge alle - beperkingen der persvryheid af. Ik
zie hierin 't eenige middel om de frazenmakery te discrediteren. Ik kan niet zeggen
hoe'n hekel ik heb aan de pers.
‘Words, words’ om met den britschen dichtervorst te spreken... by monde van
den seurigen Hamlet, dien 't ook niet aan ‘words’ mankeerde.
En ik dan! Ach, wat al woorden zond ik de wereld in. Ook ik had iets te verrigten
als 't wreken van een vermoorden vader. Ook ik moest iets vuils afstooten van 'n
troon. En ik wreekte tot nog toe niets, en ik onttroonde niets. In plaats daarvan
tirades over zyn of niet zyn. Maar Hamlet is wel beschouwd schuldiger dan ik. Hy
had zakgeld genoeg om 'n paar honderd man te werven. Een klein troepje
doodverachters is meer waard dan alle (andere) ideën. Ik zeg: andere. Want
materiële magt is ook 'n idee, en wel 't beste!
Intusschen word ik oud. De tyd gaat met toenemende snelheid voorby. Ik ben
verdrietig.
Het schryven voor Publiek is me een ware marteling, en ik moet op straffe van
broodsgebrek. Ik had ná Lebak oogenblikkelyk soldaat moeten worden, en de moeite
die ik my nu gaf om invloed te krygen
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op de gemoederen, moeten besteden aan 't dresseren van 'n troepje vechtlui.
Daar liggen veel brieven van u voor my. Ik begin met den laatsten (16 Septr)
Gy zegt: een akelig recensent in de Leuteroefeningen noemt den Max Havelaar
een gevaarlyk boek. Die man is met weinig gevaar tevreden. Hoe drommel justificiëert
hy die meening? Of regtvaardigt hy ze niet? Och, voor ons publiek is dat niet noodig.
En vooral is 't niet noodig voor de behoefte der frazenmakers. Zoo'n stelling klinkt,
ze vult 'n paar regels druk, ze luistert 'n artikeltje op, ze geeft referent een anstrich
van 'n opinieman, en de laars is geleverd! Arme ambachtslui die werkelyke laarzen
te maken hebben! Zy zouden by geen baas teregt komen met zulk werk. En by
Publiek ook niet. Ik ben altyd in twyfel of ik in m'n leespatienten domheid of slechtheid
te bestryden heb. Toen Ulysses zich gek veinsde en zout zaaide, wierp men z'n
zoontje voor den ploeg. Hy ging den jongen óm, en werd daarop voor wys verklaard.
Nu blykt my dagelyks dat Holland zout zaait. Ik gooi naar m'n beste vermogen
allerlei kostbare dingen in den weg. Men ploegt er brutaal door heen. Eer, goede
trouw, gezond-verstand... Holland-Ulysses heeft zoontjes te veel naar 't schynt, en
is dus krankzinnig? Ei... gooi eens 'n dubbeltje in de voor, hy houdt zyn ploegpaard
in, en bukt zich, en zoekt z'n dubbeltje! Hoe verantwoordt hy nu al de gekorven
zoontjes?
Dus niet gek! Dus toerekenbaar!
Welnu, dan is dat aanvallen van den Havelaar een vruchtje van den zelfden struik
waarvan ze den verraderlyken lof plukten die over dat boek is uitgestrooid. Multatuli
moest gesmoord. Die letteroefenaar - misselyk misschien, als ikzelf, van de andere
methode - bestrydt Minnebrieven en Ideën door 't waarschuwen tegen den Havelaar.
My ware 't liever geweest als men begonnen ware op die manier. 't Had myn ander
werk minder geschaad dan 't pryzen. Het ophemelen der mooijigheden was een
kwaadaardig wapen. Én omdat daardoor de feiten werden verdonkeremaand, én
om 't vanzelfsprekend ‘maar’ dat de Ideën etc. voor niet mooi verklaarde. 't Is komiek
om te zien hoe men zich éreinteert om den Havelaar op den voorgrond te stellen.
Dit gaat zoover dat men my liefst niet Multatuli, maar ‘den schryver van M.H.’ noemt.
Dit moet dan beduiden
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dat men de rest ignoreert. In geen ander land zou die taktiek gelukken.
Ja, krygskunde! Maurits van Saksen en Richelieu (de maarschalk) konden niet
behoorlyk schryven. En Napoleon I ook niet. Van dezen bestaat een brief, dien hy
schreef na Brienne (hy was dus al officier, en wel by 'n wetenschappelyk wapen!)
waaruit blykt, dat hy zich aan studie niet had te buiten gegaan. Zie verder Suwarow,
Blücher en zeer velen. Er schynen in den oorlog heel andere hoedanigheden noodig
te zyn dan die door inspanning van den geest worden verkregen. Karakter en
temperament zullen wel hoofdzaak zyn, en: moed om conventionele regeltjes te
verwaarloozen. Misschien ook onschuld aan de kennis van die regeltjes, iets naïfs.
En dan moet er wat verandering komen in de aangenomen begrippen over militaire
eer. Troubadours en holl. natie-bezingers logen. Dat 's hun métier. Welnu, de
vechtmenschen moeten de frazen der praat- en rymlui tot waarheid maken. Dan is
de zaak in orde. ‘Sterven of overwinnen.’ Precies.
Ook moet er verandering komen in 't oorlogvoeren wat de ‘beschaving’ aangaat
De ware beschaving zou gediend zyn met het allerwreedste: gif, gehakte kogels,
vrouwen- en kinderen-moord, niet ontzien van particulier eigendom. Denk eens na.
Ik ben zeker dat ge tot de slotsom komt dat al deze veranderingen den oorlog
zeldzaam maken zouden. Gelooft ge byv. niet dat de duitsche kwajongens-duellen
zouden uitsterven, als men plastron en maske afschafte?
Plettenberg een courant oprigten? Ik weet er niets van. En ik zal hem er niet naar
vragen, omdat ik niet weet of hy 't weten wil. Ik kan niet beoordeelen of hy geschikt
is voor de directie. Ik zou gemeend hebben: neen. Maar die meening is oppervlakkig.
Bedank Mevrouw *** zeer hartelyk voor haar party trekken tegen ds. Ouwersloot.
Het verwondert my dat men niet moe is van zulke aanvallen. In den beginne dacht
ik dat het slyten zou, doch het schynt nog altyd niet genoeg afgezaagd te wezen
naar sommiger smaak. - Zeg aan Mevrouw *** dat ik een goed mensch ben, en zeer
gevoelig voor hare ridderlykheid. Is de novelle ‘Hilda’ waarvan gy spreekt, voor den
druk bestemd? Zoo ja, deel my mede in welk tydschrift. Of afzonderlyk? Ik verneem
weinig of niets van Holland. Couranten zelfs lees ik zelden. Wel liggen er hier in de
Kursaal, maar daar kom ik byna nooit.
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Ja, 't boek van Feringa interesseert ook my zeer. Er is een onafhankelyke toon in.
Hy blykt den moed te hebben iets te meenen, en dat is veel. Ik stelde my voor zyn
werk te behandelen (en dit is nog myn plan) maar dan moet ik over de meesten
zyner onderwerpen goed nadenken. Ik ben volstrekt niet vlug en denk moeielyk,
vooral tegenwoordig. Ik wacht op 'n pedanten bui om my te veroorloven iets voor
waar te houden. Voorloopig ben ik 't met Feringa niet eens over de basis der
zedelykheid. Maar ik heb wat inspanning noodig voor ik kans zie den klip der
woordvittery omtezeilen. Niet alleen dat ik 't medelyden een lageren rang toeken
dan hy en Schopenhauer, maar ik noem het een fout, iets onzedelyks. Om dit te
betoogen moet ik o.a. uiteenzetten welk onderscheid er is tusschen mede-lyden en
o

medelyden. 2 moet ik myn sustenu verdedigen dat deugd = genot, genot = deugd
is, enz. Ga eens na hoe daarby de puntjes op de i moeten gezet worden, om niet
te doen vervallen in de meening dat de kwestie slechts 'n vraag is van terminologie.
Dit laatste veronderstelt Feringa, met wien ik sedert de verschyning van zyn boek
een paar brieven gewisseld heb. Hy komt my voor een flinke kerel te zyn, die
waarheid zoekt.
28 October.
By 't doorbladeren uwer brieven drukt my myn zwygen. Gy schryft veel dat
antwoord verdiende. - 't Is een vervloekt werk die sufheid! Sedert langen tyd ben ik
hoogstens goed voor rentenier. De middelen die ik aanwendde om weer goed wakker
te worden zyn eindeloos. Alles te vergeefs. Wandelen, niet-wandelen, alleen zyn,
niet-alleen zyn, spreken, zwygen, lezen... dit laatste valt me hoe langer hoe
moeielyker. Heden morgen had ik iets van Heine. Er was 'n tyd dat ik my aan hem
verwant voelde. Nu niet meer. Ik vind hem... onwaar. Wat me vroeger humor scheen,
komt me nu hoogstens voor als koddigheid, en wel vaak van de laagste soort. t Is
niet de smart die uit hem lacht, hy verknypt z n gezicht tot 'n gryns. Hy bevalt me
niets meer! Maar... niemand behaagt me. Ik neem 't al kwalyk dat men schryft,
myzelf ook! En helaas, ik moet!
Vaccinatie? Ik durf niet oordeelen, maar vrees dat gy gelyk hebt. In de zaak zelf
ben ik incompetent, maar oordeelende by analogie en naar oppervlakkige
verschynsels, kan de zaak niet goed zyn. In onze jeugd waren de gevolgen van
niet-enten frequenter: men zag meer pokdaligen. Welnu, al de pokdaligen die ik
gekend heb, hadden een
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frissche gelaatskleur. Lang voor ik had nagedacht over vaccinatie, hoorde ik een
klakkeloos getuigenis tegen dat kunstje. Ik was 'n kind en had 'n woord opgevangen
dat ik niet verstond: kaarsmooi. Let wel: kaars. De burgerlui brandden nog geen
lampen. Zeker man werd door 'n oude meid: kaarsmooi genoemd, en - zei ze er by
- ‘dat zyn mottige mensen altyd.’ Bedoelde man was 'n toonbeeld van frissche
gezondheid, en by de kaars zag men de putjes der pokken niet, want... ‘mottig’
was-i. En sedert dien tyd lette ik op die schoonheid der pokdaligen by kaarslicht.
Ik weet zeer goed dat dit niets bewyst. Maar 't wekt op tot nadenken en tot het
zoeken van bewyzen.
En ook analogie bewyst niets. Doch ze zegt ons dat zeer dikwyls - altyd misschien
- de middelen waarmee men kwalen verdryft, kwalen zyn. Er zou 'n lange lyst te
maken zyn van akeligheden - en niet op 't gebied van lichamelyke ziekte alleen die, verdreven zynde, vervangen worden door andere ellende. Melaatschheid, lepra,
boazie, elefantiasis, roode loop, hoofdzeer, ridderschap en despotismus zyn
verdrongen, geremplaceerd althans, door zenuwzinkenkoorts, kinine-waanzin,
cholera, anevrismen, anginen, tering, publicisme en parlementery. Lood om oud
yzer!
Ik ben er zeer verdrietig om, want ik begin te vreezen dat al ons pogen ydel is. Is
er misschien een noodzakelyke maat van ellende die de menschheid slikken moet?
A quoi bon dan ons gewurm!
Maar: dat gewurm zelf is ons leven! Zeer wel! maar om 't dragelyk te maken hoort
er by: een beetje hoop op succes, een beetje illusie! Ik heb van m'n kindsheid af
Martinus van der Hoeven gekend, en liep niet hoog met z'n gezond verstand. Toch
erken ik eenmaal iets van hem geleerd te hebben. Hy bezocht my op 'n oogenblik
dat ik bezig was eene vrouwspersoon te... redden. Dat is de term. ‘Dat moet je niet
doen’ zei hy droog, en later begon ik te gissen dat-i gelyk had. Met de gegevens
onzer Maatschappy is er noodzakelyk behoefte aan zeker quantum prostitutie. Wie
'r Grietjen uithaalt, gooit Tryntje in de poel die gevuld blyven wil, zegge: moet.
Maar dergelyke onderwerpen vallen me op 't oogenblik moeielyk. Ik voel tot
slotsommen te geraken die ik niet aandurf, en over dat niet-durven ben ik beschaamd.
Hierin ligt dan ook de hoofdoorzaak van m'n tegenwoordige onmagt. Tot schryven,
spreken, oordeelen, verkondigen, is zekere verwaandheid noodig, die me echter voor
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hoelang? - verlaten heeft. Zoo zie je dat men niet kan staat maken op z'n trouwste
kameraden. By elke voorkomende kwestie zou ik tyd en loisir noodig hebben, en
daartoe is 't leven te kort, het aantal kwesties te groot. Hoe kan men dagbladschryver
zyn! Elken dag een opinie kant en klaar! Hm! Ik ben verwonderd over zooveel
vlugheid of verontwaardigd over zoo weinig conscientie.
Dezer dagen kwam my een boek ter-hand dat ik misschien behandelen zal, als
ik weer wakker ben. Het is geschreven door een Engelsman die zich doctor in de
medicynen noemt. Myn exemplaar is de duitsche vertaling. De titel is:
Grundzüge der Geselschaftswissenschaft
oder
Physische, geschlechtliche und natürliche Religion.
Eine Darstellung der wahren Ursache und der Heilung der drei Grundübel der
Geselschaft: der Armuth, der Prostitution und der Ehelosigkeit.
Excusez du peu! Hadt ge ooit van physische en geslechtliche religion gehoord?
Nu, de schryver justificieert die benamingen ten volle. Hy tast onzen zotten afkeer
aan van 't noemen en behandelen eeniger onderwerpen, en... prêche d'exemple,
door flink uit veel zaken by den naam te noemen. Het boek is vol waarheden. Of 't
de waarheid is, weet ik nog niet. In allen geval wraak ik z'n conclusiën. Maar voor
ik optreed met die zaken heb ik veel studie noodig.
Wees met de uwen zeer hartelyk gegroet van
Uwen liefhebbenden
Douwes Dekker.
Myn plan was eerst uw brieven allen geheel te beantwoorden, maar dan blyft m'n
epistel weer liggen. Schande genoeg dat ik zoo lang zweeg.
Myn gezondheid is schandelyk wel. Ik schaam me als ik dat vergelyk by m'n
denkvermogen.
Ik lees m'n geschryf niet na. Zet hier en daar wat komma's, en maak 'n zin in orde
waar ze niet correct is.

[3 november 1871
Minnebrieven vijfde oplaag verschijnt]
3 november 1871
De vijfde oplaag van Minnebrieven verschijnt. Bericht in het Nieuwsblad voor den
boekhandel, jrg. 38, blz. 382. (K.B. 's-Gravenhage).
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Multatuli, Minnebrieven. Vyfde oplaag - f1.25
o

Amsterdam, G.L. Funke. Post 8 . (160
blz.)

f1.25

Multatuli, Verspreide stukken.
o

Amsterdam, G.L. Funke. Post 8 . (158
blz.)
De beide bovenstaanden in één band.

f2.90

[3 november 1871
Brief van Tine aan Stéphanie]
*3 november 1871
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 91-93)
Padoue, le 3 Novembre 71.
Ma Stéphanie chère!
Ne me crois ni ingrate ni froide de coeur. Je pense à toi aussi affectueusement
que possible, mais écrire n'est plus mon fort. Je me sens trop abattue. Mon coeur
saigne. Je souffre trop cruellement et je n'ai plus d'illusions, hélas! Voilà pourquoi
que je suis comme morte. Le passé me torture et l'avenir me fait peur. Quand je
regarde ma Nonni, qui devient de plus en plus gentille, mon coeur se serre, car
alors je me souviens qu'il y avait un temps que j'étais jeune comme elle, et le monde
me paraissait si beau. J'avais comme elle des dispositions pour être heureuse, et
pourtant j'ai beaucoup souffert. Et à présent je suis très malheureuse et qui sait? Mais c'est assez. Je ne veux pas t'attrister. Vois-tu, je ne puis plus écrire, ne m'en
veux pas.
Chère amie, non, jamais je n'oublierai. ‘A friend in need is a friend indeed.’ Tu as
été toujours pour moi une amie fidèle. Comme tu as été gentille de dire à Carlo de
me fournir des choses nécessaires pour la cuisine. Merci, chère, merci, ma Loutjou
de Bruxelles! Oh, je sais très bien que je n'ai pas le droit de me plaindre. Mais,
vois-tu, moimême je suis changée; je suis comme une malade, qui a conscience
de ce qu'elle a été et qui se sent à présent paralysée. Tout me fait mal. Le pauvre
Edou, qui travaille si assiduement, mène la vie d'un vieillard, mais pas d'un jeune
homme. J'aimerais tant de pouvoir donner du bonheur et je suis incapable de faire
la moindre chose. Aujourd'hui Nonni est allée à l'école pour la première fois depuis
les vacances; plus que jamais elle est disposée à bien étudier.
Je suis engagée à l'école de Mad. Prosper 2 fois par semaine pour l'anglais. Voilà
une chose sûre. J'ai encore des promesses pour d'autres, mais je ne compte pas
là dessus. Pour le moment c'est misère, car je n'ai que Benatti pour toute leçon.
Edou ne reçoit que 105 fr., puisqu'il

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

620
ne voyage pas encore, mais je crois que cela ne tardera pas longtemps. Chère,
toute chère, il me semble que je te vois promener de long en large dans les rues
de Rome. Tu deviendras une savante. Toi qui écris si bien, publie tes impressions
de voyage. Fais cela! Oh, si j'avais ton talent d'écrire, depuis longtemps je m'aurais
lancée sur ce chemin là. Je serais à présent femme auteur. Mais je n'ai pas ce
talent, par conséquent je suis un grand zéro.
Chère, salue affectuensement la bonne dame Omboni de ma part, et crois moi
que je t'aime de tout coeur. Si tu me trouves plus froide, c'est, ma chère enfant, que
moi je ne suis plus la même personne d'autrefois. Le malheur a fait ses ravages.
On n'en peut rien.
Monsieur Massini m'a dit que tu ne reviendras pas à Noël, que tu iras après à
Naples. Est-ce vrai? Mais après tout, tu as raison, jouis de la vie autant que possible,
mais ne m'oublie pas. Chère Stéphanie, cette recommandation est superflue. Tu
as montré que tu es stable en amitié, dont je te rends grâce. Mon pauvre coeur a
encore besoin de sentir l'affection; je me dis quelquefois plus froide que je suis
réellement.
Adieu, ma toute chère, je t'embrasse tendrement.

[10 november 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
Omstreeks 10 november 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven; onderaan op blz. 3 is een strookje papier met de
handtekening uitgeknipt. (M.M.)
De drie regels over baron v. Verschuer, na het woord ingenomen, staan met een
verwijzingsteken onderaan op blz. 3.
Wiesbaden
Novr 1871.
Waarde heer Funke! Denk niet dat ik lui ben omdat ik niet schryf. Juist andersom,
ik ben druk aan 't werk.
Vriendelyk dank voor al 't gezondene, boeken en geld. Ook de f100 namelyk heb
ik door v. Helden richtig ontvangen.De reden dat ik heden op eens myn stilzwygen afbreek, is deze:
o

Ik ben aan 't corrigeren, commenteren &c van de Ideën. Er komt op blz 96 1
deeltje, na ‘Zedelykheidsbegrippen’ de volgende noot
*) De verandering der begrippen over dit onderwerp, sedert ik in 1862
deze woorden schreef, is enorm, ook de voorspelling in den aanhef van
203... &c.
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Hoe dit zy, er komt verandering in de begrippen over deugd, en men
begint intezien dat het geslachtsleven daarin een verkeerde rol heeft
gespeeld. Ik stel my voor, dit onderwerp zoodra mogelyk uitvoerig te
behandelen, vooral naar aanleiding van een werk dat onlangs in Engeland
uitgekomen is, en zeer teregt grooten opgang heeft gemaakt. De titel is:
‘Elements of social science, or physical, sexual and natural Religion.
(vervolg in de duitsche vertaling omdat ik 't Engelsche niet heb): eine
Darstellung der wahren Ursache, und der Heilung der drei Grund Uebel
der Geselschaft: der Armuth, der Prostitution und der Ehelosigkeit.(Die Duitsche vertaling is naar den negenden Engelschen druk!) Ikzelf
heb vele aanmerkingen op dat boek, doch durf het niettemin een der
nuttigste werken noemen die ooit verschenen. Holland heeft behoefte
aan de vertaling. Ik verzoek mynen Uitgever daarvan werk te maken. Het
is een pligt. Als ik vertalen kon, deed ik 't zelf.
Tot dusver myn Noot. Maar ik vond goed U dat verzoek te doen, vóór ge myn
gecorrigeerd exemplaar onder de oogen krygt. Hoe spoediger hoe beter! Ik noem
't een pligt. Ja, maar tevens zal t een goede zaak zyn, denk ik. Het boek moet opgang
maken.Gy zult natuurlyk beginnen met het te willen zien. Daar ik U den Engelschen
uitgever niet weet te noemen, ziehier den Duitschen titel:
Die Grundzüge der Geselschafts-Wissenschaft, oder Physische geschlechtliche
und natürliche Religion. Eine Darstellung enz.
Berlin bei Elwin Staude
De prys is 25 S. groschen = 1½ gl.Indien ge, na inzage, lust in de zaak hebt, verzoek ik u my dat meetedeelen, daar
ik in dat geval misschien een geschikte vertaler weet. Een jong mensch die zeer
t

met dat boek is ingenomen. baron v. Verschuer, Luit by de Artill. Zn hollandsch is
goed. Ik zal hem over de zaak schryven, en hem - als gy wilt - met u in aanraking
brengen. Ik zou hem echter in dat geval aanraden zich te associeren met 'n vakman
voor de technisch-geneeskundige uitdrukkingen.
Wees met van Helden (die me wel eens schryven mogt hoe z'n vrouw en kind
varen) hartelyk gegroet van
tav.
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[15 november 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
15 november 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje;
de eigenlijke brief staat op blz. 1 en 2, de berekening op de onderste helft van blz.
3. (M.M.)
Sgr.: Silbergroschen; duitse munt, destijds ter waarde van ong. zes cent.
Rm.: riem, hoeveelheid papier, ong. 500 vel.
Amsterdam, 15 Nov. 1871.
Waarde Heer Dekker!
Ik heb dadelijk de duitsche vertaling van 't zoo genoemde werk (die pas, althans
dit jaar verschenen was) eens doorgeloopen en ook ik geloof dat de bewerker van
de oorspronkelijke uitgaaf een zeer kundig en vooral zeer menschkundig
Engelschman moet zijn, en dat zijne denkbeelden zeer verdienen alom gewaardeerd
te worden. Was 't nu een boek van minder' omvang, ik zou dadelijk de uitgave in
onze taal ondernemen, maar ik bid U, hoe zal ik debiet vinden voor een werk dat in
't Hollandsch 7 à 800 pag. compressen druk uitloopt, dat dus minstens f4. - à f5. zal moeten kosten, terwijl men de duitsche uitgaven voor 25 Sgr koopen kan? De
ontwikkelde man, die zoo'n boek verstaan kan, koopt stellig geen Holl. vertaling
voor f4. - als hij een Duitsche voor f1.50 kan krijgen en daar de Fransche vertaling
ook maar f 1.75 kost, is ieder die een der drie talen machtig is, in staat het nú reeds
aan te schaffen en voor veel minder geld dan eene Holl. uitgave later ooit kan
gegeven worden.
Betrof het nu een minder lijvig werk, zoodat ik rekenen mocht er tenslotte niet
meer dan een honderdtal Guldens bij in te schieten, als 't debiet tegenviel, dan zou
ik het ter wille van het goede doel graag proberen; maar nu 't een zaak geldt die mij
al heel gauw vijf tot achthonderd Gulden zou kunnen kosten, nu moet de
menschenliefde voor de huiszorg wijken, want... mijn zaak is in zijn prille jeugd en
ik ben eene vrouw en alvast drie kinderen rijk!
v Helden bracht ik Uwe groete over. Hij zal U binnen kort eens schrijven.
Wees hartelijk gegroet van Uw
GLfunke
Zie even hiernevens!
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Raming v Kosten
45 vel druks vertaalloon f8. - per vel

f 360.-

45

zet- en drukloon 500 ex.

720.-

45

48 Rm papier à.. f5.-

240.-

Innaaien, Omslag drukken en papier, Expeditie en
Advertentie

300._____

f 1620.Zeg me bij gelegenheid eens Uw opinie over het kleed, waarin ik Uwe Ideën etc.
gestoken heb. Vindt Ge het leelijk, passable of mooi? Ronduit svpl. Bij voorkomende
gelegenheid raadpleeg ik U voortaan.

[18 november 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
18 november 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
De tussen haakjes geplaatste woorden zijn in het handschrift kennelijk in een
later stadium en zonder haakjes bóven de desbetreffende woorden toegevoegd.
De drie zinnen over het debiet van Ideën III staan met een verwijzingsteken
onderaan blz. 3.
twee verhandelingen: Idee 451, V.W. III, blz. 74-148, en Idee 452, idem blz.
148-184.
Zaalbergery: Idee 453-454, V.W. III, blz. 185-221.
sustenu: bewering, mening (fr.).
DV & T.W.: De Vries en Te Winkel, de taalkundigen die terwille van hun
Woordenboek der Nederlandsche Taal een spelling hadden ontworpen, welke aan
het eind van de jaren '60 allengs algemeen in gebruik kwam.
r

Wiesbaden 18 Nov 1871.
Waarde heer Funke, Daar ontvang ik het pakje met die allerliefste drie bundeltjes.
Ze zyn zoo elegant als ik maar zelden zag. Eene dame zou zeggen: snoeperig of
snoepig. Ik bedank u wel voor dat lief geschenk.
Geheel buiten Uwe schuld is er in die allernetste bandjes iets dat my hindert. De
inhoud bevalt me hier-en-daar maar sobertjes.
Ik las natuurlyk m'n schryvery nooit. Soms sloeg ik 't op, om 'n nummer aantehalen.
En ziedaar, nu bezig zynde met de correctie
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voor uw nieuwe uitgaaf, vind ik veel dat me tegenstaat. Dit is zeer verdrietig. Begryp
wel dat ik niet spreek van Uw uitgaaf, neen helaas, myn werk valt me tegen!
Met den I Bundel schikte 't nogal. Maar in die twee verhandelingen over den
toestand van 't Volk en over Mr J.R.Th. komt veel voor, dat ik anders hebben woû.
Hoe de Zaalbergery me zal aanstaan, weet ik nog niet. Wat ik reeds zag over
Woutertje, en ook 'n deel van de losse Ideën, is vry goed.
By bundel I maakte ik eenige noten. Niet zooveel dat het 'n nieuw werk wordt,
maar genoeg om te annonceren: ‘herzien door den auteur, en met aan- of
opmerkingen van dat sujet.’ of zoo-iets.
Die twee verhandelingen echter zouden ieder voor zich wel 'n bundel kommentaar
vereischen. Ik voel telkens dat ik gevaar loopen zou te breed te worden, en vooral
in noten is dat onsmakelyk. Ik weet nog niet hoe ik dat schipperen zal.
Er is op staatk. gebied zooveel veranderd sedert 62 & 63! Ik zag byv. dezer dagen
dat Wintgens een speech heeft gehouden die vry-wel met myn sustenu van jaren
geleden, overeenkomt. Hy, de behouder, dringt aan op 't vormen eener derde party.
Juist wat ik in m'n (eersten) Vry-Arbeid zeide en trouwens overal! Ook is 't de
conclusie van die twee nummers 451 & 452.Voor ik nu nog weet in welken vorm ik verlossen zal van al de aanmerkingen (of
toelichtingen) die ik te maken heb op en over die nummers, houd ik me, wat dien II
Bundel aangaat, bezig met de ee's en oo's en ch's. En ook daarover ben ik in twyfel.
Ikzelf namelyk heb geen spelling. Waar ik ooit 'n o meer of minder schreef dan
'n ander, was dit niet omdat ik beweerde dat dit zóó en niet anders wezen moest,
maar om te toonen dat ik er geen gewigt aan hechtte.
(Soms ook, omdat ik de voorgeschreven manier afkeurde juist op de
schoolmeesterlyke gronden van de letterzifters zelf. 't woordeke: zoo bijv.
mág maar één o hebben, en eigenlyk is elke verdubbeling 'n fout. Men
verlengt geen klank door hem tweemaal te noemen.
venire venire fixus scandale, niet van schande
Avontuur, avond, fiksch schandaal,
winkel=hoek schuilevinkje &c &c &c &
zyn verkeerd gespelde woorden, tenzy men, als ik, zegge dat het er niet
toe doet. En-
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Maar als ik nu 'n verhandeling dáárover schryf, zou ik niet gereed komen.
En zie, dát had ik reeds sedert jaren willen doen. Ik heb over de taalkennis van
DV & T.W. curieuse opmerkingen te maken.
Als ik nu tyd had, schreef ik vóór de nieuwe uitgaaf der drie bundels eene
spelregeling ter-handleiding van myzelf, en - misschien - van anderen. Maar daar
ik nu geen tyd heb, ben ik byna besloten, in die nieuwe Uitgaaf wat minder bar
aftewyken. Ik zal dan in 't ‘Voorberigt voor deze Uitgaaf’ uitleggen hoe ik zoo braaf
ben geworden.
Hoe weinig grond er is voor de gewone spelmanier, het oog gewent zich daaraan,
en ik zou 't jammer vinden als 'n idee geen ingang vond omdat er 'n o aan ontbrak.
Ik erken dat nu m'n eigen schryvery my soms onaangenaam aandoet, door de
ongewone spelling.Hoe ik denk over Uwe uitgaaf? Zeer gunstig. Ze is net en handig. En ook de
correctie is, op niet noemenswaardige uitzondering na, veel beter dan de slordige
correctie van de vorige uitgaven verdiende. Gedurig herinner ik me nu de stemmingen
waarin ik dat werk verrigtte - schryven en corrigeren beide - en al verwondert het
me niet dat ik veel aanmerkingen heb, ik voel er toch verdriet van. Ik arbeidde
zwervend. Nooit was ik na 't verlaten van Lebak, zoo lang op ééne plaats als nu
hier. 13 maanden reeds!
Hoe dit zy, uwe editie is zeer goed. En toch moet ik zeggen dat ik - omdat m'n
e

oogen niet best zyn - verliefd ben op vorige druk en papier. Vooral de III Bundel
van v Helden is zeer mooi, vind ik. - Ik begryp volkomen de onmogelykheid om die
Elements of Science in't holl. aan den man te brengen. Ik had dit zelf moeten inzien,
temeer omdat ik my zoo dikwyls verwonderde over 't vertalen van werken welker
vermoedelyke lezers geacht konden worden 't oorspronkelyke wel te kunnen
verstaan. (byv op't terrein van Geneeskunde)
Uwe opmerking dat ge by te groote risico uw gezin zoudt benadeelen, is zeer
gegrond. Zoo-iets mág niet. Ik zou de eerste zyn die dat afraadde. Ik oordeel in
zulke dingen veel ouwerwetscher dan ‘men’ van me denkt. Wat ik te Lebak deed,
moest ik doen om nog heel andere redenen dan ik goedvond aan Publiek te
openbaren. Bovendien ik meende dat van Twist my hooren zou!
Ik ben zeer gesteld op dienst- en pligt doen. Nooit byv. heb ik Stieltjes
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gelyk gegeven die als ondergeschikte van den G.G., dezen passeerde en by de
Kamer klaagde. Ook keur ik de verbanning van Roorda - van wien ik zeer veel houd,
een beste brave kerel! - goed. Z'n vloekzang is mooi, waarachtig, maar zulke
mooihedens zyn gevaarlyk voor een bestuur dat met geringe middelen een groot
Ryk onder den duim moet houden. En dit te doen, heeft n G.G. aan de natie beloofd!
Er is niets liberaals in woordbreuk.
Het doet my zoo leed dat men my, die 'n stipte dienstdoener was, zoo aanhoudend
voorstelt als 'n oproerling. Men wil maar niet inzien dat ik handelde naar m'n
bezworen instructie, en dat van Twist dit niet deed. Enfin!
En nu weer aan m'n correcties. Er is een goede zyde aan. Sedert maanden had
ik iets in 't gemoed dat me onrustig maakte. Dat corrigeren went me weer aan de
schryvery. Ik kom nu al sedert vele dagen niet buiten 's huis. Voor m'n voorberigt
n

heb ik noodig te weten of by ‘deze uitgave’ ook herdruk van den III Bundel bedoeld
wordt. Wilt ge zoo goed zyn me dat te zeggen? Hoe gaat het met het debiet van
bundel III? Die bundel is, geloof ik, goed. Helaas, misschien vind ik hem minder,
als ik weer 'n paar jaar ouder ben. Zoo gaat het!
Na vriendelyke groete tav
Douwes Dekker
Nog eens bedankt voor die snoepige boekjes.

[23 november 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
23 november 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
geheel beschreven. (M.M.)
Thor: Thorbecke; zie Idee 452, V.W. III, blz. 148-184.
e.t.q.: et tutti quanti, en zoveel méer (lat.)
Amsterdam, 23 Nov 1871.
Waarde Heer Dekker!
Dat Ge niet in alle opzichten tevreden kunt zijn over Uwen Arbeid van 8 à 10 jaar
geleden, bevreemdt mij niet. Welk verstandig man wenscht niet het verledene met
de ondervinding van 't latere nog eens te doorleven, om alles beter en volmaakter
te kunnen doen? Doch dat is nu eenmaal niet anders en 't gaat gelukkig den meesten
zwaar van de hand om, net als zekeren theol. doctor, om de 12 maanden een
gewijzigd dogma te preêken, neen! te laten drukken. Ik heb
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er altijd voor gevreesd dat het herzien Uwer boeken voor de pers, U in grooten
tweestrijd zou brengen, maar niettemin geloof ik dat Gij, zoowel als Uw papieren
kinderen, de harde kuur moet doorstaan, ook al wordt Uw smaak hier of daar geweld
aangedaan of Uwen kinderen ergens een tronk weggekapt en een nieuwe spruit
op den ouden stam geplant. Zoo b.v. vallen U stellig doode takken in 't oog in de
ideën over Zaalbergerij. In deze dagen zoudt ge onmogelijk over Thor en Zaalberg
dát kunnen zeggen wat Ge onder velerlei invloeden 10 jaar geleden hebt uitgestort.
Die denkbeelden worden echter door publiek beoordeeld in 't licht van hun tijd. Voor
het nageslacht, dat b.v. die belachelijke historie van Zaalberg's op- en ondergang
niet meê doorleefd heeft, hebben Uwe kritieken slechts een historische en
letterkundige waarde; hetzelfde, maar in veel minder opzicht, geldt van Uwe kritiek
van Thorbecke's Schetsen, voor den toestand van 't Volk, e.t.q. - Dat Wouter U blijft
bevallen, is geen wonder. Over 100 jaren zal zijn beeld met het grootste deel zijner
omgeving even waar zijn als nu. Jammer, dat Ge die portretten niet wat langer liet
leven, en dat ze zoo verstrooid staan onder de massa andere denkbeelden!
Ik gevoel heel goed dat wijzigen naar de behoeften en toestanden van onzen tijd,
een reuzenwerk, en U onmogelijk zou zijn. Mij komt het daarom 't best voor om
behalve verbeteringen in de redactie hier en daar, nu en dan een noot te planten
met Uw gewijzigde gedachten over minder belangrijke punten of zaken die heel
korte bespreking behoeven. Daar, waar Ge veel bij te voegen hebt, zoudt Ge Uwen
n

lezers kunnen verwijzen naar den 4 . bundel, waarin Ge dan naar hartelust een
interessant thema op nieuw kunt bekijken. Bij zoo'n gelegenheid kunt Ge er ook
eens op wijzen welk een verbazende ommekeer er kwam in de ideën van sommigen,
r

zooals b.v. M . Wintgens, en hoe men geregeld ploegt op Uwen akker, die men
vergeten waant, (maar die ik wel met telkens nieuwe ruikers onder 't publiek hoop
te brengen). Men erkent U nu reeds voor den vader der thans heerschende
denkbeelden over indische zaken en er zal een tijd komen dat men U het vaderschap
van nog heel wat meer ideën zal toekennen, al is de vooruitgang ook niet zoo als
Gij met recht had gewenscht.
Wat de spelling betreft, ben ik blijde dat Ge een ‘stelsel’ aanneemt, al is er op dat
‘stelsel’ ook veel aan te merken. Verklaar ronduit dat
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Ge meedoet omdat het oog van 't publiek in die woorden met één o of één e een
ergernis neemt en Ge te hoog staat om ook de kleinsten door zoo'n bagatel te willen
mishagen. Men zal U begrijpen, en vrij wat geleerden, die lachen om De Vries en
te Winkel, volgen hun spelling om dezelfde reden. Wilt Ge dan in Uw nieuwen bundel
Ideën nog wat curiosa over de taalkennis van die HH. ten beste geven, dan doet
Ge wél en ‘men’ zal die wenken zeker behartigen, als weêr eens onze spelling
gewijzigd wordt, iets, dat stellig naar veler meening gebeuren zal, lang vóór 't
compleet worden van 't Groote Woordenboek onzer taal.
e

Zeer waar is het dat mijn editie minder mooi van letter is dan vHelden's 3 bundel,
maar Gij gevoelt dat kan niet anders. Om Uwe geschriften algemeen gelezen te
krijgen, moet ik ze goedkoop uitgeven. Toch heb ik plan den nieuwen druk Uwer
Ideën zonder prijsverhooging op beter papier te geven dan de vorige, opdat de letter
e

fraaier uitkome. Ook zal ik Uw 4 . bundel zoowel in groot 8. als in postformaat geven,
dan kunnen de liefhebbers van 't schoone in den uitwendigen vorm Uwe boeken in
bibliotheekformaat en de luî met goede oogen maar met weinig geld de editie in
e

kleiner formaat nemen. Hoewel de 3 bundel (die nu algemeen in Commissie is
gezonden en waarvan ik omtrent het succès nog niets bepalen kan) in elk geval
n

lang niet uitverkocht zal zijn, wenschte ik tegelijk met den herdruk van den 1 . en
n

n

2 . ook dien van den 3 . bundel aan te kondigen. Spreek daarvan dus gerust in Uw
voorbericht. Dit voorbericht behoeft evenwel niet dadelijk gezet te worden zoo Ge
soms bij 't begin van den herdruk nog niet precies weet wat er in te zeggen of te
zwijgen.
Hartelijk groetend
Uw toegenegen
GLfunke

[24 november 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
24 november 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel blaadje postpapier, dubbel gevouwen,
waarvan twee bladzijden geheel en twee bladzijden gedeeltelijk beschreven. (M.M.)
Wbaden 24 Novr 1871
Waarde Heer Funke, Zoudt gy zoo goed willen zyn my optegeven de voorletters
der naam van Mr Wintgens, oud Minister van Justitie,
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nu lid der Kamer? Ik denk gy zult wel raad weten dit in Amsterdam teweten te komen.
Vroeger was ik met hem in correspondentie en ik kan z'n brieven niet vinden.
Daar ik nu niet gaarne blyken laat dat m'n archief zoo indewar is - helaas, 't kan niet
anders - en ik hem schryven moet, wenschte ik z'n initialen te weten.
Verschooning vragend voor de moeite en vriendelyk groetend
tav
Douwes Dekker
Vergeet niet my te zeggen of bundel III ook herdrukt wordt? Ik moet dit weten voor
't voorberigt.
By uw deeltje 1 & 2 zyn nogäl noten. Maar met de stukken over Volkstoestand &
Thorbecke zit ik in den brand. Of ik word te breed of ik moet niets zeggen. Misschien
alleen dit: dat ik niets zeg óm niet te breed te worden.
De beschouwing van onzen socialen toestand vereischt telkens toelichting. En
m'n afkeuring daarvan ook. De Internationale is sedert dien tyd in't spel gekomen
en 't vereischt zorg te voorkomen dat men myn pogingen niet verwart met de dingen
die tegenwoordig aan de orde zyn. ‘Democr. Vereenigingen’ clubs &c.
Al die zaken zouden eigenlyk een geheel nieuwen arbeid vorderen, van de meet
af.
Hebt ge opgemerkt dat Wintgens de Specialiteiten gelezen heeft? Ook hy schynt
misselyk van onze regeer- en parlementeer-methode.

[29 november 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
29 november 1871
Brief, van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 4 beschreven. (M.M.)
het Friesche Handschrift: de befaamde historische mystificatie uit het laatst van
de jaren '60, door de classicus J.G. Ottema voor echt gehouden en in 1872
gepubliceerd: Thet Oera Linda Bok.
Philarète Chasles: frans criticus, bibliograaf en vertaler (geb. 1799) die de teksten
vaak zó herschreef, dat de oorspronkelijke auteur ze niet herkende.
supercherie: bedrog, list (fr.)
Nehalennia: waarschijnlijk keltische godin, op Walcheren in de tweede en derde
eeuw vereerd; in 1647 werden bij Domburg Nehalennia-altaren gevonden; later ook
elders in Zeeland.
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Sanchoniaton: fenicisch priester, een paar eeuwen vóor onze jaartelling, schrijver
van een slechts in uittreksel bewaard gebleven werk over de godsdienst van de
Kanaänieten.
Frederik Muller: boekhandelaar, bibliograaf en verzamelaar (1817-1881), een der
oprichters van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.
Wiesbaden 29 Novr. 1871
Waarde Heer Funke, Dank voor uw briefje van eergister (naam Wintgens) en ook
n

voor Uwen brief van den 23 . Ja, onze brieven hadden elkaêr gekruist.
De ‘doodetakken’ historie... gy hebt het ware woord genoemd! Nu, 1871, komt
my Bundel III nog goed voor. Ook Specialiteiten en N.E. Vrye Arbeid. Zal dat zoodje
my na 'n paar jaren denzelfden indruk geven als ik nu ontvang van I & II? Dat
denkbeeld is om moedeloos te worden! Ik ben al m'n verwaandheid kwyt.Toen ik begon met nazien, dacht ik in 'n paar dagen klaar te komen, maar 't lykt
er niets naar. Ik zit er mee bezet.
En, zonder die dooie takken, ook de correctie van lager orde is veel lastiger dan
ik my had voorgesteld. Ik heb nu deeltje 1 & 2 reeds driemaal nagezien (en daarby
nootjes gegeven) doch 3 en 4 maar ééns, en nog altyd zonder noten. Daaraan begin
ik straks.
Wat het wegkappen aangaat, het lykt op 't gelykscheren van een baard. Dan gaat
men links te ver, dan weer regts, gedurig hapert er wat. Wie ondervinding van een
baard heeft, is bang er aan te beginnenIk zal grootendeels uwen raad opvolgen, en naar IV verwyzen.
De zaak is niet dat ik onwaarheid gezegd heb, en iets behoef intetrekken, maar
maar... veel beschouwingen komen my zoo verouderd voor, zoo common place,
en als ik aan't scheren ga... ge weet de rest. - By spelling-correctie kwam 't gedurig
voor, dat ik inzag: ja als ik dát verander, dan moet ik ook in al 't vorige gelyksoortige
correcties maken om te kloppen. En dan weêr van voren af aan!Dít is zeker dat 'n verbeterde uitgaaf hoognoodig is! Als ik geld had, zou ik alle
Exx. van vorige édities laten opkoopen, en vernietigen. Ook in Uw uitgaaf zyn
blunders (nieuwe) maar... absolvo! Want als ik de vorige zie, moet ik erkennen dat
de Uwe mooi is.
Ik verzeker u dat ik m'n uiterste best zal doen voor de tegenwoordige editie. Ik
wist niet dat de vorigen zóó slecht waren!
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Maak asjeblieft met den drukker 't accoord dat hy niet pruttele tegen: ‘nogeens
revisie, nog eens pers revisie’ &c. Als daarop kosten loopen, laat my er in meedragen.
Liever dan dat ik later weer zoo misselyk word van m'n eigen werk!
(By-gelegenheid 'n paar opmerkingen over de plichten van de drukkery.
Een drukker in Holland levert aan uitgevers en schryvers niet wat hy
eigenlyk leveren moet. Soit! Mits ze dan niet terstond klagen over ‘nog
eens revisie!’ Dat is voor 'n groot deel hun eigen schuld.)
Ja, 't Voorbericht schryf ik liefst na afloop van 't andere. Hoe later dat stuk gedateerd
is, hoe beter.Ik ben zoo vry U te verzoeken voor my te bestellen by H. Kuipers te Leeuwarden:
‘het Friesche Handschrift
met de vertaling van Dr Ottema.’
Ik lees dat het zal worden uitgegeven, als er ‘genoegzame deelneming’ is.
En als 't niet teveel gevergd is, kunt ge my op de hoogte helpen van wat er in de
geleerde wereld over dat ding gezegd is? Of van 't voornaamste daarvan?
De heele zaak komt my voor een énorme Schwindel te zyn. Me dunkt dit kán niet
anders. Maar ik wil onderzoeken uit welke fabriek het ding afkomstig is. Belangryk
is 't altyd. De tafel danst niet, maar ik wilde in dit geval nagaan hoe men 't aanlegt
om de luî in de meening te brengen dát ze danst.
Ik gis dat het door my verondersteld bedrog met dat H.S. zeer grof is. Fyne
bedriegerytjes gaan niet op. 't Onmogelyke is gangbaarder dan 't onwaarschynlyke.
Na de historie met Philarète Chasles, is elk supercherie van die soort 'n kleinigheid.
Ik denk dan ook dat de met dien geleerde gelukte foppery de middelyke aanleiding
was tot het vervaardigen van de fenisisch-friesche zeldzaamheid. 'n studentengrap?
Dát echter de feniciers 'n rol hebben gespeeld op onze kusten, is waarschynlyk.
Ze hadden er factoryen, denk ik, schoon 't vreemd is dat Tacitus daarvan niets
schynt gehoord te hebben. Want al ware 't in zyn tyd reeds een zaak van eeuwen
geleden, de Germanen moesten daarvan herinnering gehad hebben. Ook zou 't
gebleken zyn in zeden, goddienery en taal. Die Zeeuwsche Nehalennia zegt niet
veel.
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Hoe dit zy, ik ben zeer nieuwsgierig naar dat stuk, en naar de controverse daarover.
Wilt ge my daaraan helpen?
Nu ga ik aan m'n 3 deeltje. Waarom splitst gy de bundels? Dit heeft 'n nadeel by
't aanhalen. Men moet nu letten op 't onderscheid tusschen ‘bundel’ of ‘deeltje’.
Bovendien de ‘bundels’ hebben iets als 'n slot.
Wees vriendelyk gegroet van t.a.v.
Douwes Dekker
Bestaat er eene Holl. vertaling van Sanchoniaton? Of liever welke vertaling in 'n
moderne taal wordt gebruikt?Maar ik zie in dat ik onbescheiden word. Ge hebt zeker druk werk om Uw zaak
als zaak te doen marcheren. Ik weet wel dat het zoo makkelyk niet is den ‘kost’ te
verdienen.
Nu geef u dan geen moeite. Maar 't kon zyn dat ge 't wist uit Bibliografische
Verzeichnisse, of zoo iets, byv: van Frederik Muller.

[30 november 1871
Brief van Multatuli aan Wintgens]
30 november 1871
Brief van Multatuli aan W. Wintgens. Twee dubbele velletjes postpapier, tot
bovenaan blz. 7 beschreven. (M.M.)
delenda: wat vernietigd moet worden (lat.). De romeinse staatsman Cato de
Oudere (234-149 v.C.) beëindigde een tijdlang iedere redevoering met de woorden:
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam - Overigens vind ik dat Carthago
moet worden verwoest.
Jhr. Sypestein: zie Multatuli's brief d.d. 13 januari 1871.
à pure perte: zonder enig gevolg, tevergeefs (fr.).
Hoogedelgestr Heer
r

M W. Wintgens
Oud-minister van Justitie
Lid der Tweede-Kamer van de Staten-Generaal
Wiesbaden 30 November 1871
Hoogedelgestrenge Heer!
Sedert twaalf dagen las ik in de N. Rott. Courant, het compte rendu Uwer in de
Kamerzitting van 13 dezer gehouden Redevoering, een stuk dat waarschynlyk geen
genade heeft gevonden in de oogen der party-mannen, waaruit ik concludeer dat
het meer dan tyd is die partymannen op-zy te zetten. Ik heb dit dan ook sedert lang
beweerd. Myn eerste indruk na 't lezen Uwer woorden, was U terstond te
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schryven. Maar ik stelde het uit, ten gevolge van zekeren schroom. Ik weet by
treurige ondervinding hoe weinig men gelooft aan zuivere belangstelling in de
publieke zaak, en wenschte my niet bloottestellen aan eene verdenking die ik
kortheidshalve ‘Haagsch’ noem. Ik gebruik die kwalificatie te liever, omdat daarin
eene bevestiging ligt opgesloten van 't zeer ongunstig oordeel dat - na my! - door
allerlei personen over onze politieke atmosfeer is uitgesproken. ‘Haagsch’ is
synoniem geworden met iets zeer leelyks.Gedurig stelde ik dus myn schryven uit. Maar de indrukken die ik opvang van
myne tegenwoordige bezigheid, leidden my telkens terug naar wat Gy in die zitting
van 13 dezer gezegd hebt. My waren uwe beweringen niet nieuw, doch wel was 't
me iets nieuws dat eindelyk die beweringen - tintelend van waarheid! - op die plaats
werden geuit. De Volksvertegenwoordiging is er niet aan gewoon!
Het trof my zoo, omdat ik bezig ben met de correctie van de - 'k weet niet
hoeveelste - nieuwe uitgaaf myner Ideën. In 't begin van den II bundel komen twee
stukken voor:
Beschouwing van den toestand des Volks
m

I . van den geest onzer Staats instellingen, blykbaar uit - enfin: Thorbeckery!Ik vind die stukken, als geschryf, vry sobertjes. Ze bevallen my zóó weinig, dat ik
wel verre van die opnieuw uit tegeven, ze liever supprimeerde. Maar dit kan nu
eenmaal niet, daar zy in 't bezit zyn van een uitgever.
Hoe ongunstig ik oordeel over myn werk uit 'n oogpunt van schryvery, de waarheid
van wat ik zeide in 1864, is me duidelyker dan ooit. En zie nu, veel van wat ik toen
- vry alleen staande! - beweerde, wordt thans door velen beaamd en door U
bevestigd. Gy hebt haar verkondigd op de regte plaats!
Myn hart sprong op by 't lezen uwer Philippica - de zeer oneerlyke N.
Rotterdammer zal er misschien nog wel wat aan geknoeid hebben! - en ik kán niet
gelooven dat de zaak nu daarmeê uit is. 't Zou al te jammer zyn.
In zekeren zin doet het my leed dat Gy in latere discussien weder het woord hebt
gevoerd over speciale kwestien. Ik had zoo gaarne uwe Redevoering tot 'n puntig
delenda! gestempeld gezien. Nu verzinkt ze onder 't geredekavel over de
tractementen der veldpolitie, e.d. - Hoe dit zy, ik ben zoo vry U te vragen, of 't U
aangenaam wezen
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zoude zeer ernstig werk te maken van radicale verandering in den geest die ons
regeert, en zoo ja, of ik daaraan kan meêhelpen?
Onder de vele moeielykheden die in den weg staan, is er slechts ééne waarmede
ik geen raad weet. Zekere persoonlykheid levert niet de noodige waarborgen voor
flink doorzetten van 't aangevangene. Doch ook dát bezwaar moet te overkomen
zyn, indien men ernstig wil. 't Zou toch wel zonderling wezen als de invloed waarvan
de heer Th. zich weet meester te maken ten kwade, niet ook zou kunnen worden
uitgeoefend ten goede.
Ik behoef U niet te zeggen, dat ik zoo even 't woord ‘radicaal’ niet bezigde in den
zin die daaraan door hoofdartikelschryvers gemakshalve gehecht wordt. Ik bedoel
radicaal in letterlyke beteekenis, en niet als zoogenaamde kwalificatie eener
zoogenaamde party.Na zeer beleefde groete heb ik de eer met de meeste hoogachting te zyn
Uwhoogedelgestr. Dienstvaardige Dienaar
Douwes Dekker
Schillerplatz 4
Hoe is 't mogelyk dat men by 't behandelen van koloniën, niet gevraagd heeft hoe
de armee voltallig wordt gehouden? De zeer liberale heer v. Twist heeft de infamie
der zielverkoopery die door hemzelf was afgeschaft: ‘omdat ze niet was
overeentebrengen met de voorschriften der zedelykheid’ weder ingevoerd.
Ik schreef daarover aan Jhr. Sypestein, maar 't bleek my niet dat hy de zaak
ter-tafel heeft gebragt. Men zal achter de coulissen ‘chut’ geroepen hebben.
In den N. Rotterdammer had men my beschuldigd van onwaarheid in die zaak
(N.E. Vrye-Arbeid blz 28
r

Welnu, ik had niet eens ál de waarheid gezegd. Ik meende dat de h v Twist de
zaak niet kende, en juist uit het my aangeboden démenti bleek dat hy wist hoe dat
werven toeging. Maar... de weder-invoering van die schandelykheid geschiedde by
geheim besluit. De deugd van 't intrekken was publiek geweest. Dit is zeer
karakteristiek.
Ook het zwygen van den heer Sypestein levert 'n bydrage tot de physionomie
onzer Vertegenwoordigers. Nog liever zelfs 'n politieken tegenstander gespaard
dan my te noemen!
Capabel is dat zwygen niet. Ieder let er op, en juist dit verhoogt myne populariteit.
De laatste druk myner Ideën is van dit jaar, en de uitgaaf
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die ik nu corrigeer, zal in 't begin van 72 in dubbele éditie ter-pers gelegd worden.
(duur en halfduur) Het schynt dus niet te baten dat men zich houdt alsof ik nooit iets
gezegd had. 't Is oneerlykheid à pure perte.

[3 december 1871
Brief van Wintgens aan Multatuli]
3 december 1871
Brief van W. Wintgens aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met monogram,
vrijwel geheel beschreven. (M.M.)
atonie: verslapping, krachteloosheid (fr.); misschien bedoelt Wintgens de letterlijke
betekenis: toonloosheid, en dus in dit geval: gebrek aan weerklank.
'sHage 3 Dec. 1871
Zeer geachte heer:
Ik heb met bijzonder veel genoegen Uw brief van 30 nov l.l. ontvangen en gemeend
reeds dadelijk UEg de ontvangst daarvan te moeten toonen door U een exemplaar
van het officieele verslag te zenden. Die redevoeringen worden door de dagbladen
zoo slecht weêrgegeven en dikwijls door partijschap verkeerd voorgesteld. - Ik weet
zeer goed dat er tusschen UEg en my vele punten - byzonder ten opzigte van den
persoon van den heer Thorbecke - en van de zaak van den Vryen Arbeid - eene
groote affiniteit bestaat in onze denkwijze. Met groot genoegen las ik Uw ‘nog eens
vrye arbeid’ van het vorig jaar, - en zou UEg gaarne een exemplaar geven mijner
Redevoeringen over koloniale onderwerpen, waar uit U zou blijken van onze
gelijkheid van inzigt. Kan ik dit hier telande aan enig adres zenden - dan zal ik dit
gaarne doen. - Op uwe vraag of er iets te doen valt om radicaal herstel te krijgen dan moet ik bekennen zulks niet te weten. Ik doe wat ik vermag om te zeggen wat
ik houd voor de waarheid: dat zeggen blijft intusschen (sedert lang reeds) zonder
veel weêrklank of ook weêrspraak te vinden. Er is atonie: dit zult UEg ook weleens
hebben gemeend te bespeuren. Ik weet dus eigenlijk niet wat er verder zou te doen
zijn dan voortgaan te zeggen wat men denkt en te schrijven waar het pas geeft.
UEg zult hebben opgemerkt dat mijn rede eigenlijk geheel tegen T. was gerigt: welnu
hij heeft er geen woord op geantwoord.
Met de meeste achting heb ik de eer te zijn
UEg dw dr.
Wintgens
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[5 december 1871
Brief van Multatuli aan Wintgens]
5 december 1871
Brief van Multatuli aan W. Wintgens. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan
bladzijde 3 beschreven. (M.M.)
Het Hillegat: in de zomer van 1871 ontstond nabij Willemstad een ‘onrustbarende
ondiepte’; het voorstel daar de vaargeul uit te baggeren werd op 2 december
verworpen.
Cassandra: dochter van Priamus, de legendarische koning van Troje; het was
haar noodlot rampen te voorspellen en niet te worden geloofd.
Wiesbaden 5 December 1871
HoogedelgestrHeer
de Heere Mr W. Wintgens
Oud-Minister van Justitie
Lid van de Tweede Kamer S.G.
Hoogedelgestrenge Heer!
n

Ik ben U zeer verpligt voor Uw minzaam schryven van den 3 dezer. Indien Gy
de goedheid hebben wilt my Uwe redevoeringen over Koloniale aangelegenheden
te doen geworden, ben ik zoo vry U te verzoeken die te adresseeren aan:
den Heer G.L. Funke
boekh-uitgever
Amsterdam,
die ze my by eerste gelegenheid zal toezenden.
Ik kan niet gelooven dat er aan dezen bedorven toestand niets zou te doen zyn,
al erken ik dan dat het moeielyk is. Juist, de heer Th. heeft niet geantwoord, men
bestrydt U op de in Holland gebruikelyke wys: met 'n poging tot smoren. Misschien
ook heeft men de strekking Uwer rede niet eens begrepen, en haar onpraktisch
gevonden. Er kwam geen motie in, er werd geen voorstel gedaan, er viel niet over
te stemmen. 't Was slechts eene vermaning om terug te keeren tot waarheid, tot
intégriteit. Zulke disiderata zyn te abstract voor de Heeren. Het Hillegat had meer
succès!Of er iets aan onzen toestand te doen is? Nog altyd blyf ik hopen. In allen geval
houd ik niet op met pogen, al erken ik dan dat de moed my somwylen ontzinkt. De
toekomst is zeer donker, vooral na 1870. Ik blyf er by dat de hoofdkwaal waaraan
wy lyden, Leugen heet. Onze politiek - zegge parlementery, want politiek komt voor
ons landje niet meer te pas - ons Geloof, onze letterkunde, de Zeden, de

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

637
Dagbladen, onze speculatie-beurs, alles is conventioneel, verwrongen, onwaar.
Nog altyd betreur ik de aftreding van het Ministerie Heemskerk-Wintgens,
Hasselman! Waarlyk toen ware er iets te doen geweest, iets rationeels te pogen
althans, mits, mits - ja, er zyn mitsen die ik niet beoordeelen kan. De Koning had
moeten meêhelpen. Ik was in die dagen gereed met een beroep op het Volk, om U
een andere Kamer te bezorgen!
Myn ‘Een en Ander over Pruissen en Nederland’ is nog altyd van volle toepassing.
Ik ben zoo vry U dat stukje aantebieden. Reeds in 61 of 62 trouwens heb ik in myn
eerst pleidooi tegen Vryen-Arbeid de hoofdkwaal die ons teistert, Leugen genoemd,
en aangedrongen op het vormen eener derde party. Cassandra!Uit de eenigzins gemoderniseerde beschouwing van de Examens, meen ik te
r

bespeuren dat M Thorbecke myne Specialiteiten gelezen heeft. Hy spreekt ditmaal
daarover minder schoolmeesterig dan hy vroeger zou gedaan hebben. ‘Algemeene
ontwikkeling’ afkeer van vakgeleerdheid - ei, de ‘auteur’ van 'n ‘staatkunstigen
levensgang’ - waarlyk, we gaan vooruit!
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zyn
Uw hoogedelgestrengen Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker

[5 december 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
5 december 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel blaadje postpapier, dubbel gevouwen
en geheel beschreven. (M.M.)
pikanterie: Rudolf Charles d'Ablaing van Giessenburg was bij zijn geboorte in
1826 aangegeven als Rudolf Carel Meijer, zoon van een ongehuwde dienstbode;
in 1861 werd hij erkend als zoon van de eveneens ongehuwde Johanna Maria
d'Ablaing van Giessenburg; zie V.W. XI, blz. 786. De drukfout onrecht i.p.v. oprecht
kon dus worden opgevat als een toespeling op deze onwettige afkomst.
Wiesbaden 5 Decr 1871
Waarde Heer Funke, Wilt gy zoo goed zyn een
d

‘Een en ander over P. & Ned ’ te adresseren aan:
Hoogedgestr Heer W. Wintgens
Oud-minster van Justitie
Lid der Tweede Kamer
s'Hage
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En, gy zult van hem ontvangen (ik denk:) 'n pakketje met z'n redevoeringen over
indische zaken.
Hy vraagt my daartoe een adres in Holland. Waarom, weet ik niet. Het kan niet
zyn om de meerdere briefport. Misschien denkt hy dat de verzending - enfin, ik heb
hem Uw adres opgegeven.
Dat ik nog geen antw. heb op myn laatsten, schryf ik toe aan Uw onderzoek naar
't verhandelde over 't Friesche M.S.e

Ik ben nu met m'n noten tot ⅓ van Uw 4 deeltje. Het is een afmattend werk, 't
geen U blyken zal uit al de doorhalingen en veranderingen. Gedurig moet ik passen
en meten om niet van zoo'n noot hoofdzaak te maken. En daar ik telkens van
onderwerp verander, kan er geen gang in komen zoo als by gewone kopy. 't Maakt
duizelig. - Ik heb Uwen raad noodig voor de inrichting.
By Ideën die op 'n pagina afloopen, staat de noot goed.
Maar by langere stukken zouden ze onder de bladzy komen en dat is onsmakelyk
als er meer dan één noot is, en vooral wanneer ze lang zyn. Ik gis dat gy myn werk
nu zult moeten zien voor ge dat beoordeelen kunt.
Ik ben bevreesd dat die inrichting niet makkelyk is. Ook al die kleine letter bezwaart
me (niet om kopy berekening o neen!) 't Krygt zoo'n bont aanzien. Ik neem nu deze
uitgaaf zeer à coeur.
Sakkerloot, daar hebben ze d'Abl. tot 'n ONrechte d'Ablaing gemaakt. Dit spyt my
wel! Als hy maar niet denkt dat het een (in dat geval zeer lage) pikanterie van my
is. Ik weet juist van zeer naby dat hy een rechte d'Ablaing is.
Hartelyk gegroet
tav
Douwes Dekker
Als v H. my niet schryft, geef ik hem 3 dagen arrest.
Nog iets, Al wat ge my zondt heb ik behoorlyk ontvangen. Hier te WB. werd ik
geroepen om een pakket aftehalen dat ongeopend de grens gepasseerd was, en
dus hier werd nagezien. Zyt gy verzekerd dat dit omgekeerd ook het geval is? Ik
hoop U de gecorrigeerde 4 deeltjes binnen weinig dagen te zenden, en al scheur
ik de witgebleven bladen er uit, dan blyft het toch wat zwaar als Drucksachen,
correctur.
Bovendien, dan snuffelen ze er op de post in. Wilt ge my zeggen of ik een pak
kan zenden zooals ge my gedaan hebt? Het aannemen hier helpt my niet, als 't dan
blyft liggen aan de grens.
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[6 december 1871
Aanbiedingscirculaire Max Havelaar]
6 december 1871
Aanbiedingscirculaire van de uitgever K.H. Schadd betreffende exemplaren van
Max Havelaar op bijzonder papier. (Bibliotheek Vereeniging ter Bevordering van de
Belangen des Boekhandels; fotokopie M.M.)
AMSTERDAM,

6 December 1871.
M.
Het is vrij algemeen bekend dat ik van ‘MAX HAVELAAR’, behalve de in den handel
gebrachte klein-octavo uitgaaf, ook eenige exemplaren gedrukt heb op zeer zwaar
Hollandsch papier, in groot (super-royaal) formaat; eene (zooals onze fransche
kollega's zeggen) EDITION D'AMATEUR, SUR PAPIER DE HOLLANDE.
Ik meen niet langer te moeten weigeren de exemplaren dezer editie af te staan.
Ik wil ze (ten getale van 50) in den handel brengen, tegen f5. - netto voor den
boekhandel en f7.50 voor partikulieren.
Mocht onverhoopt dit getal niet geheel besteld worden, dan behoud ik mij het
recht voor deze offerte als niet gedaan te beschouwen. Indien daarentegen meer
dan vijftig exemplaren gevraagd worden, lever ik natuurlijk de 50 eerstaangevraagde
af en geef daarvan kennis in het Nieuwsblad.
Geloof mij, hoogachtend,
Uw Dw. Dienaar,
K.H. SCHADD.
De ondergeteekende wenscht, ingevolge circulaire van 6 December j.l., van den
uitgever K.H. SCHADD te Amsterdam, te ontvangen:
Ex., ‘MAX HAVELAAR’, op zwaar super-royaal Hollandsch papier.
December 1871.

[7 december 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
7 december 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
't Friesch Hs.: het befaamde Oera Linda Bok.
leelijke fout: zie Multatuli's brief d.d. 5 december.
Vriend vHelden: het is opmerkelijk met hoeveel sympathie zowel Multatuli als
Funke over Van Helden spreken. Blijkbaar was de wanhopige periode van het gebrek
aan communicatie geheel vergeven en vergeten.
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Amst. 7 Dec. 71.
Waarde Heer Dekker!
De verzending naar Duitschland is nogal omslachtig wegens de verpakking,
r

daarom stuurt M . Wintgens zeker zijn boek liever aan een adres in Holland. Uw Pr.
en Ned. zond ik hem. Zoodra ik zijn stukken heb, zal ik ze U zenden.
De uitgaaf van Ottema van 't Friesch Hs. heb ik besteld. Eer 't uitkomt, zullen er
echter nog wel eenige maanden verloopen en daarna eerst zal de litteratuur er over
verschijnen, acht ik. Ik zal intusschen opletten of er iets van te voorschijn komt en
U op de hoogte trachten te houden.
Van ‘Sanchoniaton’ bestaat geen Holl vertaling, althans kan ik die niet vinden. In
't Duitsch vind ik er twee van den nieuweren tijd en wel: Urgeschichten der Phönizier,
Hannover 1836,⅚ thaler, en Phoenizische Geschichte. Lübeck 1837. 8 gr. Kan dit
U helpen?
De bundels uwer Ideën te behouden, wou ook ik gaarne, maar om de luî den
aankoop gemakkelijker te maken, gaf ik ze in stukjes, hoewel men ze toch meest
nu ze compleet zijn in gebonden bundels vraagt. Geloof mij, de lieden koopen
veeleer als ze van tijd tot tijd eenige stuivers behooren te betalen, dan wanneer ze
in eens enkele guldens moeten besteden. Het koopen van boeken is voor velen
een gruwel, maar aan vervolgwerken of tijdschriften is men gewend en dáárvan
wordt heel wat verkocht. Van daar dat ik de nieuwe druk zeer waarschijnlijk óok
weder in aflev. of in dunne deeltjes zal uitgeven hoewel ik ze later toch weêr in
bundels als vroeger vereenig. Uwe verwyzing naar bundels is trouwens onnoodig:
noem enkel de nummers der Ideën, dan hebt Ge U niet met aflev. of deeltjes in te
laten.
Jammer van die leelijke fout! d'Ablaing weet echter wel, áls hij ze opmerkt, dat
de schuld aan mij ligt. Maak U dus niet bezorgd! T is dom van mij, want ook ik weet
dat hij een echte d'Abl. is.
Wat te doen omtrent de inrichting der noten? Ja dat geeft altijd bezwaar; maar
toch zal wel 't eenige redmiddel zijn, ze onder de pag. te geven. Het staat leelijk,
maar is ontegenzeggelijk 't gemakkelijkst voor den lezer en dát toch moet men in
de eerste plaats in 't oog houden. Kunt Ge niet vele noten vermijden door eenige
wijziging van den tekst, of mag dat niet?
Betreffende de verzending van Wiesbaden uit, geloof ik dat Ge 't best doet de
bundels in een stuk katoen te laten naaien en ze dan van

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

641
adres voorzien, en met aanduiding van wat het paket behelst, mij per post te zenden.
Hoewel men altijd het recht heeft, het paket aan de post los te snijden om te
verifieeren wat er in zit, doet men dat zoo zelden dat die wijze van expedieeren toch
altijd den voorkeur verdient. Durft Ge het bepaald niet te vertrouwen, zend dan het
paket eenvoudig per spoor, dat is dan wel wat duur, maar enfin! Toch blijft het gevaar
van opening aan de grenzen 't geen echter ook maar zeer zelden plaats heeft. Bij
postverzending is 't raadzaam de massa in 2 à 4 tempo's te zenden, anders maakt
men allicht bezwaar tegen den omvang van 't pak. Vergis ik mij niet, dan mag een
paket Drucksachen niet meer wegen dan 3 kilogr. en geen grootere oppervlakte
hebben dan 45 centimetersVriend vHelden baggert door de sneeuw in de Geldersche streken om daar mijn
krant aan den man te brengen. A.s. zaterdag zal ik hem eens herinneren om U te
schrijven. Hij is helaas niet gelukkig in zijn werk. Zoo 'n baantje deugt dan ook
trouwens niet voor een man van zijn ontwikkeling. Hij is er te fatsoenlijk toe en heeft
daarom minder succès dan een ander, die meer durft indringen. Wist ik maar wat
beters voor hem!
Hartelijk groetend
Uw
GLfunke

[10 december 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
10 december 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot boven aan blz.
4 beschreven. (M.M.)
De brief heeft geen afsluiting en ondertekening. Misschien is het ontbrekende
deel vanwege de handtekening aan een verzamelaar ten geschenke gegeven.
Hofdyk: de romantische dichter en historieschrijver Willem Jacobsz. Hofdijk
(1816-1888) publiceerde in 1858-64 de verschillende delen van Ons voorgeslacht;
daarin noemt hij als oudste bewoners van de lage landen de Kweenen.
r

Wiesbaden 10 Dec 1871
Waarde Heer Funke, Dank voor Uw mededeelingen over Sanchoniaton. Die
duitsche boekjes kan ik hier bestellen.
In de aankondiging werd dat Friesche H.S. ‘veel besproken’ genoemd. En de toon
van 't Handelsblad gaf te kennen dat de zaak niet terstond als 'n uitgemaakte farce
werd beschouwd (dat het toch zyn
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moet.) Zoo'n blad is te industrieel voorzichtig om - n.b. op z'n eerste bladzy nogäl!
- iets te bespreken als serieuze zaak, dat misschien of byna zeker windmakery is.
Dit bewyst niets voor de zuiverheid van de historie, maar 't bewyst dat sommigen
haar voor zuiver houden. Juist om de énormitiet van de zaak moet ze aanhangers
hebben, daar ze anders terstond zou geplaatste zyn in de klasse der zeeslangen.
Ge zult my zeer verplichten my op de hoogte te houden. Sedert 30 jaren zoek ik
naar voor-Romeinsche notie over ons landje. De feniciers moeten hier een rol
gespeeld hebben.
Als het eens te-pas komt - ge zyt toch in aanraking met lettermannen? - wilt ge
dan eens vragen hoe Hofdyk aan z'n Kueven of Kweenen komt of god weet hoe hy
ze noemt? Hy spreekt over die bewoners van ons land, of hy ze gezien heeft. Daar
r

hoort aplomb toe. Wat het H.S. aangaat, ik denk aan D Ottema te schryven.Wat ge my schryft over v. Helden's werkkring doet my zeer leed. Hy is een beste
kerel. Maar ik begryp zeer goed, wat ge schryft. Als 't niet om die dagelyks
weerkeerende port was zou ik u vragen om Uw N.v.d. Dag, maar 365 stuivers in 't
jaar is veel. Toch zal ik er u om vragen zoodra ik goed aan 't werk ben.
Goed aan't werk, namelyk voor geheel nieuwe kopy, want gewerkt heb ik den
laatsten tyd wél. Zelfs tot afmattens toe. Toen ik u den eersten keer over die nieuwe
uitgaaf schreef, wist ik niet wat het was. Ik kende de vorige editien niet, en heb me
geërgerd. Als ik ryk was, kocht ik alle Exempll. op!
Ik zal u de vier boekjes in een pakket zenden met de Güterpost, en de noodige
declaratien er byvoegen.
Ik geloof en hoop er spoedig meê klaar te zyn, maar zie alles nog eens - nu voor
de 4e keer! - na. Dit is voor nacorrectie van kleinigheden, want m'n klaar zyn slaat
op de noten.
Ge zegt dat ‘onder de bladzy’ 't best zal zyn. Dit geloof ik ook, het best, maar mooi
is 't niet. Ik heb 't nu zoo geregeld dat een noot die by 'n IDEE behoort dat op de
bladzy eindigt, onder dat Idee zelf haar plaats krygt. De noten op niét-afloopende
Ideën, moeten dan onder de bladzyde. Altans zoo komt het my nu voor. Maar er
zyn lange onder! Nu, gy zult kunnen oordeelen by 't zien. Al de noten achteraan te
plaatsen, is ook niet goed. En toch - ik weet waarachtig niet wat het best is. t Is wel
jammer, dat ik na al de inspanning nu nog niet tevreden kan zyn met het effect. Als
ge aandachtig leest zult ge
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begrypen dat het telkens veranderen van onderwerp, my duizelig maken moest. En
dit nu, vrees ik ook voor den (gewonen) lezer. Ik zal daarvan dan ook iets zeggen
in 't Voorbericht. Wie de Ideën als gewone lectuur beschouwt, kan z'n geld sparen.Precies! Ze koopen niet gaarne boeken! Dit is een ellendig verschynsel. Maar 't
is zoo! Een boek willen ze geleend, of hoogstens gehuurd hebben. Wyn betalen
ze.Ge zegt dat ik 't aanhalen van bladzyden en bundels of deeltjes vermyden kan
door 't nummer der IDEEN te noemen. Dit doe ik ook, waar 't Idee kort is. Maar er
zyn nummers die vele bladzyden beslaan. Waar ik nu 'n blz. aanhaal, voeg ik er
telkens by: ‘veranderen naar 't uitkomt.’
Maar, nog iets. Hoe kan ik 't Voorbericht later schryven, als de Uitgaaf by gedeelten
e

geschiedt? Dan immers zou 't toch wel by de 1 Aflevering behooren te verschynen.
Ziehier 't lystje van onderwerpen voor 't Voorbericht. Begryp maar wat die agenda
beduidt:
1. rehabilitatie Funke over een klacht dat de uitgaaf buiten my om ging.
2. Spelling conform de mode gemaakt niet omdat het zoo goed is, maar om niet
daaraan m'n Ideën opteofferen.
3. Materiële bezwaren: inrichting der noten. Gebrek aan nummers voor elk Idee
dat voorkomt in langer stukken.
4. Verzoek om al myn werken te lezen in verband met elkander.
En nog wat byzaken.

[13 december 1871
Aantekening van Potgieter]
13 december 1871
Aantekening van E.J. Potgieter inzake geld voor Tine. Klein strookje papier, met
bovenaan in ander handschrift het jaartal 1871. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
de

Den 13 Dec aan den Heer J.D. Fischer verzocht weder in L 100 uittebetalen en
Mw Dekker geschreven om eenige inlichtingen over haren toestand.

[14 december 1871
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
14 december 1871
Brief van de firma Joh. Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 54, Museum Enschedé
Haarlem; fotokopie M.M.)
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Den Heer Douwes Dekker.
Wiesbaden. Schillersplatz 4.
Haarlem, 14 Dec. /71.
WelEd. Heer.
Verschoon de vertraging van de beantwoording uwer letteren van 6. dezer. Wij
wenschten u nog iets meer te geven dan Gij gevraagd hebt; namelijk een in 1868
door den Heer Hoola van Nooten uitgegeven geschriftje over de H.C., waarin Gij,
behalve den tijd der oprigting, nog andere bijzonderheden vermeld zult vinden, die
u welligt zullen interesséren, voor zoo veel ze betrekking hebben op een gedeelte
der geschiedenis van de Nederl. Journalistiek. Voor 't overige is dat boekje een prul,
& wij protesteren tegen den uitbundigen lof, dien de schrijver aan de Haarl. C. en
aan onze firma toezwaait - Indien Gij het boekje wilt behouden, staan we 't gaarne
aan U af. Het spijt ons maar, dat we U geen zindelijker Ex. kunnen aanbieden.
Met de meeste achting
r

Uwe dv D
Joh. Enschedé & zonen
Wij zenden het u per post onder kruisband.

[15 december 1871
Brief van Multatuli aan Wintgens]
15 december 1871
Brief van Multatuli aan W. Wintgens. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
conateert: blijkt; (fr.).
kassi api: vuur geven (mal.)
focus: brandpunt, centrum.
Hoogedelgestrengen Heer
Mr W. Wintgens
Oud-minister van Justitie
Lid der Tweede-Kamer St. Gen.
s'Hage.
Wiesbaden 15 December 1871
Hoogedelgestrenge Heer!
Gister ontving ik de beide bundels, inhoudende Uwe Redevoeringen over Koloniale
Onderwerpen voor welk geschenk ik U myn welgemeenden dank betuig.
Gelezen heb ik die stukken nog niet, omdat ik daaraan meer aandacht wyden wil
dan my gister en heden mogelyk was. Ik heb 't zeer druk,
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en werk tot laat in den nacht, ja tot den morgenstond, zoodat my de oogen
schemeren.Heden morgen las ik 't resumé der zitting van 9 dezer. Ik zie daarin dat de heer
F. v d Putte zich 'n lauwerkrans op 't hoofd zet. Hy tooit zich met het hem door den
heer W. ‘gulhartig’ uitgereikt specialiteitsdiploom.
Ja, wel gulhartig! Al te généreus!
Het doet my waarlyk leed dat Gy hem behandeld hebt naar z'n wensch. Want ik
zie duidelyk dat hy 't met al de ‘byzondere onderwerpen’ die hy voorop zond, dáárop
aanlegde. Uit het resumé van den N.R. blykt dat hy zeer ingenomen is met z'n tin,
koffi, zout, onteigening spoorwegen, consignatiekas, tractementverhoging inl.
hoofden, heeredienst, Javaansche Taal en domicilie der Wetenschap, altemaal
speciale zaken.
Le premier venu had met weinig inspanning het lystje van speciale onderwerpen
nog veel langer kunnen maken, en 't komt my zeer jammer voor, dat nu die man
met een certificaat pronkt dat juist aan hem het allerminst besteed is. De heer
Fransen van de Putte is eene zeer speciale specialiteit van volstrekte onbevoegdheid.
Hy heeft veel minder recht tot meespreken dan iemand die - overigens
onbevooroordeeld en intègre - niets van Indie weet. Zoo zyn er meer!
Ik moet het nu zeer betreuren dat ik in myn stuk over Specialiteiten, die Duizend
Hoofdstukken gesupprimeerd heb. In ééne daarvan zou de heer vdPutte gevoegelyk
thuis hooren.
Zyne specialiteit is die van den matroos, die in noodgeval in den scheepsraad
geroepen om te delibereeren over den te volgen koers, z'n superieuren tracht mat
te zetten met 'n praatje over pik, teer, knoopen leggen en verdere matrozen-wysheid.
Hieruit conateert juist het gebrek aan de specialiteit die in casu noodig is:
navigatie-kennis.
De ‘byzonderheden’ die de heer F.v.d.P. aanhaalt, zyn er met de haren bygesleept.
Er mankeert maar aan, dat hy Kassi api riep, of 'n kabaai aantrok om er Indisch
uittezien.
Hy zegt dat het kultuurstelsel nooit is toegepast. Waarom bestrydt men het dan?
Zullen de nu gemaakte wetten wél worden opgevolgd? Welke grond is er tot die
verwachting, nadat de ambtenaren in my een voorbeeld voor oogen hebben, hoe
't handhaven van de wet gestraft wordt? Het is van zeer immoreel effect dat een
man als van de Putte meespreekt, terwyl men my ignoreert.
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Het eenig middel om - áls 't nog mogelyk is! - iets te herstellen, is terugkeer tot
waarheid. Zal dit kunnen geschieden met eene Kamer als de tegenwoordige? Ik
geloof het niet.
De heer Fr. v. de Putte had in-plaats van z'n tin, zout, consignatiekas en ‘de
wetenschap’ liever moeten aantonen hoe 't Gezag zal gehandhaafd worden na
afbreking van 't Kultuurstelsel? Dáárin ligt de kern van 't vraagstuk. Hy, de particuliere
industrieel, had waarlyk geen millioenen uit de ‘Javaantjes’ getrokken, indien hy niet
gewerkt had onder de bescherming van 't Gezag dat hy nu ondermynt.
Onbeschaamd is 't dat hy durft zeggen dat het gezag moet gehandhaafd worden.
Waarom geeft hy dan niet tevens op, uit welken focus dat gezag zal moeten uitgaan?
Ik ben zeer verdrietig over den loop dien deze debatten nu genomen hebben. Het
Volk zal in Uwe erkentenis niet zien wat het is: eene ironische verwyzing naar die
Duizend Hoofdstukken. En attendant is 't koloniale Fritsje gecoiffeerd met de zaak.
Na zeer beleefde groete heb ik de eer met hoogachting te zyn
UwhoogEdgestrenge DienstwilligeDienaar
Douwes Dekker
Eigenlyk komt het my voor, dat Gy in de Kamer vry alleen staat. Dit is vereerend,
maar met het oog op succes zeer treurig. Ik gloei van lust om naast u te staan,
maar... niet in die Kamer. Dat zou ik niet kunnen.

[15 december 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
15 december 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz.
3 beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 15 December 1871
Waarde Heer Funke!
Heden verzond ik 't pakket. De Heere zy geloofd, het is op reis. Ik kan U niet
zeggen hoe ik er mee getobd heb. Ik hoop dat het U blyken zal, en dat m'n inspanning
wel besteed is. Tevreden over m'n werk ben ik nooit. Ik kan U verzekeren dat ik niet gedrongen om er een eind dan te maken - alles weêr op-nieuw overdeed. De
meeste noten heb ik 3, 4, 5 maal omgewerkt. Juist die waarvan het 't minst blykt.
Ge zult uit de vele doorhalingen der anderen zien hoe moeielyk ik werk. Dit komt
van myne zeer lastige opvatting van juistheid. (Idee 13!) Daarby komt dat m'n oogen
slecht worden: ik zie scheef. Als
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ik dóórschryf aan een stuk is dit minder maar by die nootjes en 't gedurig opzoeken
van nummers en bladzyden zag ik niets meer. Dit zal U herhaaldelyk in 't oog vallen.
Ik heb my echter veel moeite gegeven om alles drukbaar te maken al ziet het er
dan hier-en-daar onsmakelyk uit.
Dank voor 't pakketje van den heer W. Ik schreef hem reeds dat ik 't behoorlyk
ontv. maar wegens drukte nog niet gelezen had.
n

Nu Uw brief van 7 dezer. Ik geef U hierby een brief van den 10 dien ik liggen liet,
omdat ik begreep dat gy er niets aan hadt voor t pakketje zelf gearriveerd was. Daar
't nu verzonden is, hoop ik dat gy 't spoedig ontvangt, al weet ik dan dat zoo iets
altyd later aankomt dan de brieven. Waarom?
Ik heb getracht het te recommandeeren maar dat wilden ze niet. Ik zou 'n
vreesselyk bankroet lyden als 't niet terecht kwam. Wees dus zoo goed my met den
meesten spoed de ontvangst te melden.
En - nu heb ik geld noodig. Dat had ik al lang, maar ik wou 't U niet vragen voor
gy dat pakket hadt. Myn vriendelyk verzoek is nu dat ge my zooveel zendt als U
mogelyk is, al ware het dat ge nog niet kondet bepalen welke berekening van 't
gezondene U gelegen komt. Ik neem genoegen met uwe taxatie. Dat ik my zeer
groote moeite heb gegeven is waar, doch ik begryp dat gy moet terade gaan met
kas en debiet. Uwe berekening zal my altyd wél zyn. Zie hier waarom. Indien het u
slechts schikt my minder te betalen dan ik myn werk schatte, breng ik myn eigen
satisfactie in rekening. Gesteld gy betaaldet my niets, dan heb ik immers toch liever
dat m'n werk zóó dan anders in de wereld komt, en ik zou toch tevreden zyn.
Maar wel heb ik haast met geld. Want ik zit sedert lang al zeer schraal en ik had
gedurig te worstelen met den drang om de hand te lichten met myn werk. Dit nu
heb ik niet gedaan. Ik dwong my tot 'n nauwkeurigheid alsof ik den tyd had. Maar
maak gy nu svp. spoed.
Ik wil nu binnen weinig dagen aan bundel IV beginnen. (Sedert 3 weken wacht
Millioenen studie by Waltman)
Wees intusschen vriendelyk gegroet
tav
Douwes Dekker
Of 't nu is omdat myn oogen slecht zyn weet ik niet, maar 't spyt my zoo dat de
noØten (door 't gecorrigeer van vrolyk in vroolyk zet ik nu telkens twee o's) nu 't spyt
me zoo dat de noten met kleine letter
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gedrukt worden. Er zyn daaronder velen die ik liever als 'n Idee nummer gedrukt
zag. Maar dat kan niet. Als ik geld had werkte ik al de Ideën over.

[16 december 1871
Brief van Multatuli aan Wintgens]
16 december 1871
Brief van Multatuli aan W. Wintgens. Twee dubbele bladjes postpapier, tot
onderaan blz. 7 beschreven. (M.M.)
prôneeren: ophemelen, zich laten voorstaan (fr. prôner).
relegeeren: verbannen (fr. reléguer).
dénigrement: beschimping, bekladding (fr.).
veel lager soort: toespeling op het verhaal van minister Hasselman, dat de Regent
van Lebak aan de resident van Bantam ‘meiden leverde’; zie V.W. XII., blz. 751, en
Henri A. Ett in De Vlaamse Gids, april 1950.
pépinière: boomkwekerij, oefenschool (fr.).
susceptible: lichtgeraakt (fr.).
t.d.z.: toets der zedelykheid.
pandeling: iemand die wegens schuld zichzelf in pand geeft en voor zijn
schuldeiser arbeidt.
Hoogedelgestr. Heer
r

M . W. Wintgens
Oud-Minister van Justitie
Lid der Tw. Kam. St. Gener.
r

Wiesbaden 16 Dec 1871
Hoogedelgestrenge Heer!
Gister was ik zoo vry U te schryven, na het lezen van den N.R.C van - (over de
zitting van Zaterdag) en heden las ik 't Verslag der zitting van Maandag. Och, ik ben
er zoo bly mede! Dát was een verdiende oorveeg! De heer Franssen vdPutte, die
toch wel weten zal dat het hém aangaat als de N.R.C. wordt aangeklaagd van
déloyauteit, heeft naar 't schynt, ditmaal de specialiteit van zwygen beoefend. Ik
begryp niet dat de leden der Kamer - van welke party dan ook - zich niet vereenigen
om zoo'n handelwyze te brandmerken. Men moest het lid dat misbruik maakte van
zyn aandeelhoudersinvloed op een blad, dood verklaren. Maar - vergaderingen
hebben geen karakter. Dit is nu eenmaal zoo.
Ik heb U een verzoek of liever een voorstel te doen, maar het zou my hinderen
als Gy dit toeschreeft aan verkeerde beweegredenen. Uwe erkentenis dat de heer
F.v.d. Putte... spreken kon over sommige
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speciale zaken van de-n-Oost - zoo zouden de matrozen 't noemen - zal
kwaadstichten. Niemand zal daarin zien noch eene ironie, noch eene rhetorische
wending om daarop een maar te doen volgen. Uit het eigenfabriekswerk-verslag
over de zitting van Zaterdag, kan blyken hoe de heer vdP. met uwe testimonium is
ingenomen. Hy bluft er op, en zál daarop blyven prôneeren tot het einde der
parlementen. Zelfs verheft hy zich op de fameuse handigheid, waarmeê hy Uwe
erkenning geprovoceerd heeft. Er staat - voor iemand die lezen kan - dat hy
voorbedachtelyk al die tin, koffi, zout, consignatie en Wetenschap by elkaêr heeft
geharkt om daarmede U te overstelpen. Styl en schryfmanier zyn verraderlyk, vooral
indien de ydelheid daarby komt. Hy is nog grootscher op de taktiek waarmede hy
U in z'n val gelokt heeft, dan op 't diploom zelf.
Myn voorstel nu is, hem dat diploom te ontnemen. En - wat forsch! Waarlyk hy
zou er kwaad meê stichten.
En hoe? Door hem openlyk te relegeeren onder Specialiteiten die ik bedoelde in
de niet gedrukte 1000 Hoofdstukken. Dát zal zyn verdiende loon zyn!
Waarom ik beschroomd was, U dit verzoek te doen? Wel, omdat het op reclame
gelykt. En die heb ik niet noodig. Te Leiden zyn jongeluî die m'n Specialiteiten van
buiten kennen, naar ik hoor.
De zaak is, dat het my grieft, zoo immoreel te zien goochelen met: bevoegdheid.
De heer F.v. de Putte kocht zich, na de Havelaarsagitatie, den invloed die
allernoodlottigst werkte op de publieke zaak. Voor vele jaren hebt Gy het eerst
gezegd, dat de ergste Droogstoppels niet aan de behoudende zyde zaten. Dat was
de waarheid! Sedert 10 jaren heerscht in de indische zaak, de leugen met groote
onbeschaamdheid. Och, reeds veel langer, doch ik bedoel nu de byzondere leugen
dat de liberalen 't monopolie zouden hebben van middelen ter herstel. De ‘behouders’
hebben in 60 een fout gemaakt, dat ze my als vyand beschouwden. Het ware hun
belang geweest party te trekken voor iemand die handelen wilde gelyk geschreven
stond. De wet was verstandig, gematigd, menschelyk, goed. De zeer liberale van
Twist, bedorven door de Waal, zyn boozen geest, myn aangehuwden neef, en vyand
sedert dertig jaren - van Twist handelde - basta voor heden. Ik zou U veel inlichtingen
over Indische zaken kunnen geven, die U maken zouden tot een Specialiteit van
algemeen overzicht - iets waartoe een suikerfabrikant niet geraken kan! - maar ik
zou moeten weten of myn schryven U aangenaam is.
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Dit is zeker, ik zoek myzelf niet. Ik meen dit bewezen te hebben. De Waal zou
waarlyk zoo'n rol niet gespeeld hebben, als ik in dienst gebleven was, 'tgeen hy dan
ook zeer goed weet, en waaraan ik 't dénigrement te wyten heb, waarmeê hy, v.
Twist en de hunnen my trachten te smoren. Het is dan ook waar, dat ik van den
eersten officiëlen invloed die my te beurt vallen mocht, gebruik maken zou den den
Heer D. v. Twist in staat van beschuldiging te stellen.
Ik zoek myzelf niet. Waar dit anders schynt, gelieve men te bedenken dat ik in de
oogen van indische ambtenaren het principe representeer: dat men doen moet wat
geschreven staat, en niet om den wille van carrière mag toegeven in ontzag voor
een onbeschreven ‘Geest des Gouvernements’, d.i. geven en nemen, schipperen,
van-pas praten, knoeien.
En, zeer lang na 't nemen van myn ontslag, zeer lang na 't schryven van dat boek,
is my door een achtenswaardige persoon die U van naby bekend is, medegedeeld
dat de oorzaken die my te Lebak tegenwerkten, van nog veel lager soort waren dan
ik meende, te vies om te noemen. Aan zoo-iets had ik niet gedacht.
De heer Rochussen heeft het, lang na z'n vertrek uit Indie zeer betreurd, dat ook
hy te veel aan de leiband had geloopen van de Buitenzorgsche Secretarie, een
pépinière van ondeugd, waarin dan ook de Waal is uitgebroeid. De principe-stryd
die in den Havelaar onder 't Volk kwam, broeide sedert jaren, en 't schynt dat ‘men’
(die slecht leest) nog niet recht weet waarom 't eigenlyk te doen is. De geheele zaak
komt neer op eerlykheid, goede trouw, waarheid. Dat, na den Havelaar, een indische
fortuinmaker zich geheel alleen door z'n geld - wat immers had F.v.d.P. gepresteerd?
- maken kon tot Volksvertegenwoordiger en zelfs tot Minister, legde een jammerlyk
getuigenis af van onze publieke moraliteit.Na uwe klacht over 't verdraaien en verminken Uwer woorden, zie ik alweder niet
dat de heeren verontwaardigd waren. Misschien zelfs heeft men U susceptible
gevonden. Ik heb ook niet gezien dat er gevraagd is naar de wyze van werving: ‘die
den toets der Zedelykheid niet kon doorstaan. ‘Ik beweer dat dit zwygen den t.d.z.
niet kan doorstaan. Mag van Twist niet worden aangevallen? Is die man
onschendbaar? 't gaat myn begrip te boven.
Maar wat niet boven myn begrip gaat, is dat schipperen, knoeien, vervalschen,
onrecht in één woord, naar 'n afgrond leidt. Me dunkt
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dat het peil waartoe onze Kamers gezonken zyn, zoowel feitelyk als in de openbare
meening, dit duidelyk voorspelt. Ik vrees dat Gy u nog eenmaal genoopt zult zien
Uw mandaat neer te leggen.
Er is behoefte aan radicale verandering. Als de Koning maar wilde, en als men
maar rekenen kon op zyn wil!
Na zeer beleefde groete heb ik de eer met byzondere hoogachting te zyn
UwHoogedelgestrenge Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker.
Nog eens, ik verzoek U vriendelyk niet te meenen dat het my om reclame te doen
is. Reclame voor my is 't zeer opvallend verzwygen van myn naam. Dat maakt my
populairder dan ik anders wezen zou. Ik ontving dezer dagen twee brieven beide
beginnende met ‘hebt gy gezien dat men weder de indische zaken behandeld heeft
zonder u te noemen? of zoo iets.
Zou 't U wellicht gelegen komen den Minister te vragen hoe 't na de afschaffing
der slaverny geschapen staat met de pandelingschap? Ik gis namelyk dat de slaverny
nog altyd factisch bestaat, (niet op Java) en betwyfel zeer of de heer F. v.d. Putte
daarover inlichting zal kunnen geven, daar hy nooit iets van Indie gezien heeft dan
Java's Oosthoek, en daar slechts de zeer speciale bezigheid van geldmaker heeft
uitgeoefend.
Indien 't u aangenaam is, zal ik U mededeelen wat my van dat pandelingstelsel
bekend is. Er is iets goeds in, mits er gewaakt worde tegen misbruik. In allen geval
heeft de Vertegenwoordiger er recht op, te weten hoe 't nu met die zaak staat?
De Minister zal waarschynlyk niet terstond kunnen antwoorden - wat hem niet
euvel te duiden is - welnu dan is het tyd voor de Specialiteiten hem te-hulp te komen.
De heer vdP. kan zich dan vertoonen in al zyn heerlykheid. Ik zou lust hebben U
elken dag een vraag aan de hand te doen waarop 't antwoord niet geleerd wordt in
een suikerkokery.

[16 december 1871
Brief van Tine aan Potgieter]
16 december 1871
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Padua 16 December 1871
Waarde Heer Potgieter
Wel was t' mij eene groote teleurstelling mijn plan om met mijne kinderen zamen
te zijn te moeten opgeven, maar ik oefen me steeds in geduld, en voor t' oogenblik
ben ik heel dankbaar dat ik veel lessen heb, ik klaag dus niet. Eduard is zeer te
vreden met zijne betrekking en de Heer Bloementhal zeide mij van daag, dat hij zoo
bijzonder goed werkte. Nonni gaat nog op school zij is door iedereen bemind en
hare vorderingen op de school laten niets te wenschen over.
Alles laat zich een weinig beter aanzien, doch bezwaren zijn er altijd, op t'
oogenblik heb ik waarlijk groote behoefte aan warme kleeren en daar ik niet in staat
ben, ze mij nu aan te schaffen, kom ik weder bij u om hulp vragen, Als de kleine
kas t' gedoogde mij voor dat but te helpen zoude ik regt dankbaar zijn. de vrees
voor mijne gezondheid te risqueren, geeft me moed U dit te vragen, want ik moet
mij voor kou wachten en daar ik nu bij de eerste familles in Padua kom, moet ik mij
ook een weinig goed gekleed zijn. Waarde Heer Potgieter, nogmaals verzoek ik U
mij niet voor onbescheiden te houden, U weet niet hoe moeijelijk t' mij valt U dit
weder te vragen, maar ik geloof dat t' mijn pligt is en dan doe ik het.
Van harte hoop ik dat het aanstaande jaar U veel geluk zal aanbrengen, en dat
U gespaard zult worden van moeijelijkheden waar t' leven vol van is. Weest steeds
overtuigd dat ik U zeer dankbaar ben en geloof mij met de meeste achting en
vriendschap
E.H. Douwes Dekker
geb. van Wijnbergen

[16 december 1871
Brief van Tine aan Stéphanie]
*16 december 1871
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 93)
Padoue, le 16 Décembre 71.
Ma Stéphanie chère, toute chère,
Quel bonheur que le temps de ton retour approche! Comme je serai contente de
te voir et de te parler. Je suis égoïste, car toi tu quittes un lieu charmant pour
retomber dans la vie monotone. Un de ces jours ci j'ai été très malade; à présent
je me porte bien, un peu faible tout naturellement, car j'ai eu des douleurs affreuses.
On ne rit pas d'une colique. Je pensais vraiment que ma dernière heure avait sonné.
Mais
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non, heureusement je me trouve encore parmi les vivants, et quoique la vie ait
beaucoup d'amertume, on n'aime pas de la quitter, si peu même, que j'aimerais de
voir la fille de ma fille. Mes enfants te saluent de coeur.

[17 december 1871
Brief van Multatuli aan Roorda v Eysinga]
*17 december 1871
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (RvE, blz. 81-85). kibbelary
in de javabode: zie de artikelen d.d. 13-14 februari of 2-3 maart. de wensch van
Archimedes: de legendarische uitspraak van de grootste griekse wiskundige (287-212
v.C.): ‘Geef mij een vast punt en ik zal de aarde bewegen.’
impudent: onbeschaamd, bar (fr.).
Constantyn: schuilnaam van Mevrouw Van der Does-Scheltema, de schrijfster
van de novelle Hilda; zie de brief van Roorda van Esyinga d.d. 16 september.
coutumier du fait: gewoonte-speler.
Wiesbaden 17 December 1871.
Beste Roorda! Grooten dank voor ‘Hilda’, waarover ik u afzonderlyk schryven zal.
Gy zult wel denken dat alles by my in een put valt. Ik heb uwen brief van 14 Nov.
nog niet eens beantwoord, en in al de vorigen is nog zooveel dat antwoord of althans
weerklank verdiende. Dat gaat zóó. Uw brieven zyn my zeer lief, en juist omdat ik
my dan telkens voorneem u veel te antwoorden, maak ik geen gebruik van een
oogenblikje. Stipt gezegd is dan myn zwygen een bewys van belangstelling. Er is
zooveel waarvoor ik u nog danken moet. De toezending van die kibbelary in de
javabode. En uw voor my zoo hartelyk stuk over Feringa's boek. (Uw boekje over
den stryd met Sloet Droogstoppel & Co. bevalt my niet. Maar laat ons daarover niet
stryden. Myn hoofdaanmerking is dat ge uwe zaak op een lager terrein brengt dan
ik ze hebben wou. Ik wou 't wel supprimeren. Telkens denk ik: wat moet 'n
hollandsche lezer een hoog idee van zoo'n Dorrepaal krygen! Dat nu juist hierin de
kwaal ligt dat zoo'n épicier indedaad invloed had, is waar. Maar ik ben beschaamd
over die waarheid. Het geeft poids aan die soort van volk. Ik ben zeker dat Dorrepaal
niet ontevreden is met uwe brochure. Hy wordt er in tentoongesteld, zegt ge? Ja,
als 'n man van gewicht. Dát zal hem streelen. 't Schynt dat ik meer
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hekel heb aan particuliere rykworders en meepraters dan gy. Meen toch in godsnaam
niet dat de morele smet dien gy op hem werpt, hem benadeelt. Dit is noch 't geval
in z'n eigen oog, noch in dat van den lezer. De hoofdindruk is en blyft: sakkerloot,
wat is zoo'n landhuurder, zoo'n particuliere industrieel een Piet! Hy kan de menschen
doen verbannen!)
Kyk, nu schryf ik er toch over.
‘Domheid en bekrompenheid niet hetzelfde?’ Precies! Nog weet ik niets van
Plettenbergs Courant. Het schynt dat hy er niet gaarne voor uitkomt. Dat ge met
hem sprekende geen voortgang kondet bewerken, begryp ik. Ook ik had dikwyls
eenige moeite met hem. Hy schynt in voorzichtighedens te doen. Dat is eene petite
qualité die vaak de grootere uitsluit. Ik heb evenwel redenen om Plet voor een eerlyk
man te houden.
Komiek, ik denk daar onwillekeurig aan d'Ablaing v. G. (Meyer) die in liberalismus
doet, niet waar? Welnu, ik heb van dien liberaal een brief in handen waarin hy aan
den besten goeden Nahuys (den vertaler van Havelaar) een soort van broederschap
opdringt wegens gelykheid van ras. (Nahuys is baron of zoo iets). Wy, edellieden,
begrypen elkaer! En die rasverwantschap moet strekken om Nahuys van my
aftetrekken. Ook gaf die d'Ablaing aan velen te kennen dat hy eigenlyk de man was
die de Ideën schreef, of althans in de pen gaf. Allons-donc! Maar basta, ik verval in
de fout die ik u jegens dien vent van Samarang verwyt. Dit verzeker ik u, als ik wat
te zeggen kreeg, hoop ik bar te kunnen wezen voor zulke êtres. Als ik keizer was,
zou ik in m'n kabinet een écriteau hangen: Weet te weigeren! Dat toegeven in 't laf
genoegen iemand plezier te doen, is 'n ware uitspatting. De natuur is ongevoelig,
en haar moeten wy tot voorbeeld nemen. In brute wreedheid is de afwyking van 't
ware minder groot dan in sensiblerie.
Als ik keizer was! Ge kent den wensch van Archimedes. Ja, ja, dat ééne punt!
Dat het ‘Vaderland’ u heeft afgewezen is... vaderlandsch. Het verwondert my niet.
Niet omdat ik juist dat blad ken, maar omdat het een blad is. Abonnenten is
hoofdzaak. Die heele kranten-uitgevery is eene gemeene industrie.
By 't nalezen van uwen brief 14 Nov. meen ik my nu te herinneren dat ik toch
reeds op een en ander geantwoord had. Och, maar daarin
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zit het hem niet. Ook ik zou u gaarne eens spreken. Maar niet een uur. Neen, een
paar weken.
Een voorstel! Zou uwe gezondheid het toelaten - 't is zoo koud - eens hier te
komen? Maar s.v.p. niet korter dan 8 dagen. Ik kan my niet uiten in een uur, vooral
niet in een bepaald uur. En nu de kosten. Heb je net precies geld genoeg voor de
reis? Dat is niet veel. En hebt ge 't niet, en was dat het eenige bezwaar, dan zal ik
trachten het u te zenden. Hier zult gy niets noodig hebben. Ik wacht eenig geld van
Funke. Sakkerloot, dat is een goed idee. Als de kou u niet weerhoudt, doe 't dan.
Ik ben zeker dat ge u uw reis niet beklagen zult. Ja, daar ben ik zeker van. Ik zal u
hartelyke confidences doen.
Waarom ik niet by u kom? Wel, omdat ik in Brussel schulden heb die my vreeselyk
drukken.
Nu heb ik geen lust u over iets anders te schryven. Dus antwoord zeer spoedig.
't Kon zyn dat anders het verwachte geld van Funke op was. Als ik nu maar wist of
uw gezondheid het reizen toelaat. Ik ben impudent wél.
Myn vriendelyke groet aan uw gezin, en aan Constantyn dien een pedant stuk
over Hilda te wachten staat. Wilt gy de quintessens van myn oordeel weten ('t werd
je niet gevraagd, zult ge zeggen) nu ongevraagd dan: ‘Hilda’ is zoo schoon, dat het
verdiende beter geschreven te zyn. - Precies 't omgekeerde van Lidewyde die zoo
leelyk is dat het jammer is van de goeie bladzyden.
Nu, zonder paradoksen, ‘Hilda’ is een stuk van groote waarde als conceptie. Maar
juist daarom is 't jammer dat sommige byzaken niet op de hoogte zyn van 't geheel.
Gy deelt my de woorden mee van Vissering: gebreken in de techniek (ja!) maar de
schaal sloeg over door klemmend dramatisch effect. (Dit is niet genoeg gezegd).
Er is meer in dan dat. Nu dit alles bewaar ik voor 't pedante stuk. Kom maar hier.
Ik zal een kamer voor je hebben, eten, drinken, sigaren, en zelfs als je voor N.-jaar
komt - want dan houdt de bank op - f 3 duitsch courant om te verspelen of om
prachtige Nieuwjaarsgeschenken voor je kinderen te winnen. Denk niet dat ik speel...
ik deed het wel, maar coutumier du fait ben ik niet. Ook kan ik te goed rekenen om
te winnen. Daartoe moet men stommer zyn dan gy en ik. Soit! Ik zal je dat alles
vertellen als je hier komt. Gut, doe het! Hartelyk gegroet. Zorg dat ik van je komst
onderricht ben, dan haal ik je af van de spoor. 't Zal heel nuttig zyn dat we elkaar
eens spreken.
Dek.
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[18 december 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
18 december 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan alleen
blz. 1 beschreven. (M.M.)
Waarde Heer Dekker!
Gaarne hierbij al vast f100. -, meer heb ik momenteel niet te missen van wege
de laatste dagen des jaars die indenregel by mij schraalte medebrengenDruk in allerlei werk zittende, vraag ik verlof morgen of overmorgen de Uwe te
mogen beantwoorden.
Groetend Uw
GLfunke
A 18 Dec. 71
Het paket nog niet ontvangen. Zoodra ik 't heb, bericht ik U.

[18 december 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
18 december 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier waarvan alleen blz.
1 beschreven. (M.M.)
Waarde Heer!
Zoo even, maandag avond het paket met de 4 deelen ontvangen. Hartelijk dank
er voor.
Van morgen onder couvert f100. - per aanget. brief gezonden, die hoop ik door
U ontvangen is.
Vliegend! Uw
GLfunke
A. 18 Dec.
Spoedig meer! Momenteel word ik mal van allerlei zorg.

[21 december 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
21 december 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en tot bovenaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
r

Wbaden 21 Dec 1871
WaardeHeer Funke, Gister ontving ik de f100. Waarvoor ik U zeer vriendelyk
dank zeg.
En - ik ontving reeds vier nummers van 't Nieuws van den dag. Dit is my
alleraangenaamst, en ik zie daarin eene welwillendheid waaraan ik hoop te
beantwoorden. Nu moet ik U verzekeren dat ik waarlyk met myn spreken daarover
niet bedoelde U tot een geschenk uitte-
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lokken. Het dagelyks uitgeven van 5 ct is indedaad bezwarend. Als Uwe zaken goed
gaan en als ik flink doorgaande aan 't werk ben, komt het er voor ons beiden niet
op aan. Nu laat ons dit hopen. Ik zal myn best doen.
Wanneer denkt ge met drukken te beginnen?
Wees zeer vriendelyk gegroet van
tav.
Douwes Dekker

[21 december 1871
Brief van Multatuli aan Roorda v Eysinga]
*21 december 1871
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (RvE, blz. 85-88). Er moet
tussen Multatuli's brief van 17 december en deze van 21 december een brief van
Roorda zijn geweest die niet bewaard is gebleven.
Gy spreekt veel over uzelf: Idee 22-28a; zie V.W. II, blz. 314-315.
Ce moi haïssable: dat gehate ik (fr.); het gevoel van weerzin tegen het feit van al
te vaak ik en mij te zeggen.
lle

M Dosne: de franse filantrope Felicie Dosne (1823-1906), schoonzuster van
Thiers.
Huxley: de engelse bioloog Thomas Henry Huxley (1825-95).
Wiesbaden 21 Dec. 1871
Beste Roorda, uw brief deed my geen pleizier want ik had my veel voorgesteld
van uwe komst., ‘Wacht nog 'n paar maanden, dan heb ik pensioen’, zegt ge. Nu
goed! Ik geloof dat het zeer nuttig wezen zal elkaar eens te spreken. Voor alles wat
ik van u ontwaar heb ik veel sympathie, en ook by u voel ik hart jegens my. Behalve
de hieruit voortvloeiende aandrang tot meedeelen, houd ik het voor taktisch gepast,
waar 't te pas komt in één rigting te arbeiden. Ik wilde daarom myn streven aan u
duidelyk maken. Uit myn publieke schryvery blykt het niet. Wat ik zeide hield ik voor
waarheid, maar ik ontken aan publiek de geheele waarheid schuldig te zyn. Die wou
ik u openbaren, en 't zal dan aan u staan dat program aantenemen of aftewyzen.
In allen geval heb ik my dan 't plezier gegund u een bewys van vertrouwen te geven.
Dat ik telkens een nieuwen uitgever heb is toeval. D'Ablaing had my, misbruik
makende van nood, doen chanteren. En meenende dat ik óp was en niet zou kunnen
voortwerken... och, een lange historie. Van Helden, de welwillendste kerel van de
wereld, een beste jongen, schynt wat slordig in z'n zaken geweest te zyn. Hy ging
failliet en
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deed z'n boeltje - voor zoover myn geschryf aangaat - aan Funke over. Deze komt
me tot nog toe zeer goed voor. Het uitgeven van een paar stukken by Waltman was
noodhulp gedurende den tyd van gêne van van Helden. Intusschen ben ik nu met
Waltman nog altyd in accoord over Mill. Studiën, (waarmee ik vreeselyk bezet zit.
Als ik eens gestoord ben kan ik niet weer aanknoopen. Zoo is 't ook met myn
Vorstenschool, een drama dat vyf acten worden moet. Ik werd gestoord na afwerking
den

drie acten, en nu is 't als uitgeblazen. En 't word tyd dat ik het afmaak voor den IV
bundel Ideën.)
Ik heb nu de twee eerste bundels gecorrigeerd en geannoteerd voor 'n nieuwen
druk. Dat is een heel werk.
Ik, Ik, Ik! Ce moi haïssable, zegt ge. Och, ik - alweer ‘ik’ - geef er niet om. 't Is
natuur, en wie 't wegstopt liegt. Zie myne (haïssable) Ideën over: ‘Gy spreekt veel
over u zelf.’ Welzeker!
Pensioen? Gy? Ik wou liever dat ge tractement kreegt! Wie weet? Thiers een
nieteling? ja! Met zulke carrières is de laagheid onzer eeuw te bewyzen. Ik geloof
lle

dat de kerel niet eens slecht is. Pas même cela! En M Dosne... de Franschen zyn
apen. Ik zie dat ze in de loge impériale heeft gezeten. Ryst Napoleon niet in uwe
schatting by zulke opvolgers? 't Zou me niet verwonderen als de heele verheffing
van de dynastie Thiers eene manoeuvre was van de Bonapartisten om 't verschil
te doen in 't oog vallen.
Zoo, Darwin's leer geen afbreuk aan kerk en bybel? Nu, die bybel en die kerk zyn
taai. Ik ben juist bezig met Darwin. Hy zelf is naar myne opvatting geen dóórdenker.
Hy geeft Huxley hier en daar schyn van grond tot de bewering dat darwinisme en
god kunnen zamengaan. Ge zegt: echt engelsch. Ja, maar dat is Darwin in zekeren
zin ook.
Hoe kunt ge zeggen schraalte in denkbeelden te voelen? Wees gerust op dat
punt. Misschien lyden wy aan 't qui trop embrasse etc., maar dat is geen schraalte.
't Is hoogstens gebrek aan économie en regel. Ik ben bezig met een stuk over Hilda,
maar tot nog toe bevalt het my niet. Ik heb, geloof ik, te breed opgezet. De
hoofdinhoud is of moet worden: Hilda is zóó schoon dat de lezer recht van klacht
heeft over de Hilda die niet genoeg van haar te zien geeft. De heldin staat ver boven
de novelle. Daar toch de waarde der kunstfiguur daaraan door 't boekje gegeven
werd, moet dat boekje allerbelangrykst zyn. Dat is het ook. Er is een studie over te
maken, maar als altyd ik werk
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zeer moeilyk. En dat wordt hoe langer hoe erger omdat ik zoo lastig word op t punt
van juistheid van uitdrukking.
Wees met de uwen hartelyk van my gegroet, uw vriend
Douwes Dekker.
Ik ben tegenwoordig in correspondentie met Mr. Wintgens. Ik wou hem namelyk te
hulp komen in z'n stryd tegen Fr. v.d. Putte, die hem dooden wil met byeengeharkte
specialiteits-dingen. 't Is komiek dat men my in de Kamer niet wil noemen. In de
zittingen van 8 en 9 december heeft men my driemaal ‘aangeduid’. Uit de couranten
kunt ge dat niet weten, want die slaan ook die aanduiding over. Dat is een parti-pris:
doodzwygen. Over 't kultuurstelsel halen ze 't getuigenis van oostenrykers aan. Van
my niet.

[23 december 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
23 december 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Kweenen: zie Multatuli's brief d.d. 10 december.
onder zeil gaan: vertrekken, de reis beginnen (oorspr. betekenis van deze
uitdrukking).
Amsterdam 23 Dec. 71.
Waarde Heer Dekker!
Vergeef mij dat ik U wat langer dan gewoonlijk op beantwoording Uwer brieven
moest laten wachten. Ik heb echter met het einde des jaars én aan mijn blad én aan
mijn uitgevers- en assortimentszaak zóóveel na te loopen en na te cijferen, dat ik
ook met den besten wil geen tijd kan vinden om een half uur aan ééne zaak te
wijden.
Nu ter zake! - Met veel belangstelling heb ik Uwe correctiën nagegaan en thans
is 't mij helder hoe Ge er aan getobt moet hebben, vóór Ge kondet besluiten het mij
te zenden. Goede hemel, welk een arbeid is dat geweest! Gij vroegt mij taxatie,
maar hoe durf ik dat taxeren! Ik weet er niets beters op dan U te verzoeken mij
voorloopig voor een onbepaalde som Uw debiteur te achten en, al naar gelang van
den gang van den nieuwen druk, later een honorarium voor elke herziening te
bepalen. Dunkt U dat ook niet 't best? Van zelf spreekt het dat natuurlijk f400, - voor
de herziening en correctie der proeven het minimum moet zijn. Kan 't slechts even,
vergun mij dan in termijnen te betalen, want ik heb veel noodig voor 't huishouden
en de zaak,
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terwijl ik met een zeer klein bedrijfkapitaal rond moet komen. Mijn plan van uitgave
is nu als volgt
Daar de jongste herdruk toch in de eerste 6 maanden niet zal uitverkocht zijn, wil
ik zooveel mogelijk van den nieuwen druk klaar zien liggen vóór de uitgave plaats
heeft. Ergo, we beginnen in Januari met proeven te leveren en gaan daarmeê voort
tot b.v. in Juli, als wanneer ik hoop dat alles, denkelijk wel 50 vel druks, klaar zal
liggen. Eerst dán schrijft Ge Uwe voorrede en ik geef die 50 vel in snel op elkaar
volgende aflev. of deeltjes uit, terwijl we inmiddels voortgaan met den herdruk van
n

den 3 bundel, waarvan de herziening (zoo noodig) dus eerst in den nazomer behoeft
te geschieden. Acht Ge die manier niet het best?e

De 4 bundel kan intusschen uitgegeven worden in den loop van 't jaar, te beginnen
als er voldoende kopij is voor een vel of zes.
Wat betreft de uitvoering van 't zetwerk moet Ik U nog vragen of niet Uw bedoeling
e

is dat Uw bijvoegingen tot de verschillende ideën dáár, waar zulks b.v. in het 1
deeltje niet uitdrukkelijk als noot door U wordt aangeduid, eenvoudig als uitbreiding
van 't vroeger gegeven idee moet beschouwd worden en dus niet als noot, maar
met dezelfde letter, maar de regels ietwat inspringend onder zoo'n idee kan gezet
worden? Daardoor vermijden we een massa noten en maken wij 't den lezer heel
wat gemakkelijker.
Voorts geef ik U in de bedenking om overal, waar Ge 1871 hebt gedateerd, 1872
te mogen zetten?
Anders weet ik niets te vragen voor 't oogenblik. Bij een vluchtige doorzage scheen
't mij dat Ge 't den zetter duidelijk genoeg hebt gemaakt. Ik geef vooreerst enkel het
e

1 deeltje uit mijn handen; valt U dus nog iets betreffende de volgenden te binnen,
dan is er gelegenheid de correctie niet in de proeven maar in de kopij te maken.Ik heb de redactie van mijn courant verzocht mij op de hoogte te houden van alles
wat soms in eenig blad of tijdschrift over ‘het Friesche Hs.’ vermeld word, omdat ik
zelf lang niet alles onder oogen krijg. Omtrent de Kweenen zal ik Hofdijk zelf eens
interpelleren. Ja, de courant, - ik vind het wel aardig U mijn blaadje geregeld te
zenden. Gij zult er zeker nu en dan wel iets in vinden dat U behaagt. Kunt Ge mij
bij tijd en wijlen als Ge er eens lust toe hebt eens in een ‘correspondentie’ b.v. Uw
opmerkingen geven over de tegenwoor-
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dige Duitsche toestanden, den volksgeest of zoo iets, dan acht ik mij ruim beloond
voor de kleine opoffering van dat present ex. Versta mij wel, ik maak hoegenaamd
niets tot conditie, maar geef U dit enkel in bedenking als Ge soms het blaadje
geschikt acht om tot voertuig van zulke beschouwingen te dienen.
Antwoord mij nu svpl spoedig met een enkel woord hoe Ge denkt over het zetten
Uwer bijvoegsels onder elk idee inspringend met dezelfde letter, altijd voor zoover
Ge zelf geen noot onder de pagina geproclameerd hebt. We gaan dan spoedig
onder zeil!
Hartelijk groetend
tt
GLfunke

[24 december 1871
Brief van Wintgens aan Multatuli]
24 december 1871
Brief van W. Wintgens aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
penetreert weinig: dringt weinig door.
grandes utilités: grote ondergeschikten; bruikbare figuren van de tweede rang.
sGravenhage 24 Dec. 71.
WelEdelgeboren heer:
Ik moet U verschooning vragen dat ik niet vroeger Uwe brieven van 15 & 16 dezer
beantwoord en UEG alleen teken van leven heb gegeven door U ook mijne laatste
speeches van 8/9 Dec. te zenden (in originali) die ik hoop dat evenals die van 13
nov. door de post zullen zijn tot U gekomen en waaruit men ziet hoe de dagbladen
mishandelen en karikaturen maken van tgeen in hun kraam niet te pas komt.
Uwe definitie van het Kultuur stelsel - Javaansche zeden in staatsbladtermen is zooals U zal blijken de tekst geweest van mijn betoog van 8 Dec en voorts zal
het U niet ontgaan dat ik op parlementaire wijs getracht heb toen den heer fransen
vdPutte de waarheid te zeggen even als op 13 Nov. aan den hr Thorbecke.
Waarschijnlijk zal (zooals mij ook uit Uwe brieven blijkt) die parlementaire manier
(dat is: de pil in een ouwel) bij U niet veel goedkeuring vinden - maar dat is nu
eenmaal de regel op dat terrein waar men dan ook ‘un chat un chat’ noemende tot
meer dan een woordenstrijd zou geraken - en misschien ook minder uitwerking zou
doen. Van dat laatste maak ik mij overigens weinig illusie: ons volk - ook onze Kamer
- penetreert
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weinig in dergelijke schermutselingen die misschien een paar dagen worden
opgemerkt en dan weêr vervliegen met alle andere ephemère wereldsche zaken.
Het voornaamste genoegen dat men er van heeft is als men bij enkelen weerklank
en sympathie vinden mag en wel bij degenen waarop men zulks waardeert en dat
dit voor mij bij U het geval is zult UEg. wel willen aannemen.
De Kamer is nu uiteen tot half februarij: komt er dan wêer een nieuwe strijd dan
hoop ik UEg te toonen dat ik van de denkbeelden in Uwe brieven aan mij gerigt
gebruik weettemaken. UEg. zult echter daarbij en in het algemeen wel willen
observeren dat ik op dat terrein toch niet meer ben dan een dilettant en dat mijn
eigenlijk terrein van beweging elders ligt: maar in een Kamer waar de Indie-mannen
aan onze zijde geheel ontbreken moeten de ‘grandes utilités’ zich soms belasten
met hoe dan ook een ‘premier rôle’ te beproeven
Hoogachtend
e

UEg dw
Wintgens

[28 december 1871
Brief van Multatuli aan Funke]
28 en 29 december 1871
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De laatste regel staat op blz. 4 verticaal in de marge.
Veth's vertaling: het werk van Alfred Russel Wallace: The Mulay Archipel (London
1869) werd in vertaling uitgegeven als: Insulinde. Het land van den orang-oetang
en den paradijsvogel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien
door P.J. Veth. (2 delen; Amsterdam, 1869-1871).
cause célèbre: beroemde rechtzaak (fr.); bedoeld is de kwestie waarnaar Roorda
van Eysinga onderzoek wilde doen.
Idee 86: zie V.W. II, blz. 328.
Wiesbaden 28 Decr 1871
Waarde Heer Funke, Reeds sedert drie dagen ligt Uw vriendelyk schryven van
23 dezer voor my, en telkens stelde ik het antwoord om een verdrietige reden uit.
Uw voorstel omtrent het honoreren van die correctie en noten is allerfatsoenlykst,
en ik kan niet anders dan het dankbaar aannemen. Maar - ik zit op hooge lasten en
dat wilde ik U niet gaarne zeggen. Ik begryp zoo dat gy in een jonge zaak gegêneerd
kunt zyn, en het drukt my vreesselyk dat ik het myne daartoe

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

663
zou bydragen. Doch aan den anderen kant, ik heb niets dan den opbrengst van
myn arbeid waarover zeer dikwyls reeds lang vooruit is beschikt. Ook behalve de
hieruit voortspruitende bekommering, zyn er nog andere zaken die myn gemoed
bezwaren, zoodat ik vaak uit verdriet niet werken kan. Als nu 't een by 't ander komt,
word ik machteloos gemaakt. (Op die wyze zyn er in 't jaar 69 misschien 2, 3 bundels
Ideën ongeschreven gebleven, een bankroet aan arbeid dat nooit intehalen is!)
o

Ook ik had behoefte aan geld, en liefst voor Ult. Ik zag er tegen op, U dat te
zeggen, en daarom antwoordde ik niét, al peinzende hoe ik 't zou uithouden. Ik
geloof dat weinig schryvers met zúlke bezwaren te kampen hebben! Gedurig had
ik 't een of ander boek te bestellen, (zoo als nu byv. Wallace, the Malay Archipelago
en Veth's vertaling om de noten) of wel andere dingen te doen (een reis naar Keulen
waar ik een cause célèbre naspoor die in 1818 heeft plaatsgehad) en dan ontbreekt
me telkens het eerst noodige: geld! En niet alsof zoo iets later weer terecht komt!
Hoe zal ik dit uitleggen. Als ik gestoord word in myn arbeid, is myn stemming weg,
en dikwyls volgt daaruit maanden machteloosheid. Er gaan voor my duizenden
verloren, als ik op honderden wacht. Sedert ik Uwen brief ontving, was 't my letterlyk
onmogelyk iets te doen! Daar ligt een br. van den heer Wintgens van denzelfden
datum als de Uwe, waarop ook antwoord gevraagd wordt, en 't is me onmogelyk
hem te schryven. Na 't gebeurde in 69 met v. Helden - buiten zyn schuld, dát weet
ik wel - ben ik zoo zenuwachtig dat de minste stoornis van dien aard, my onbekwaam
maakt. De gevolgen van dat jaar zyn voor my dan ook al te erg! Ik klaag niet over
't hongerlyden dat ik gedaan heb - letterlyk! ik had zelfs geen droog zwart brood
meer! - maar over de werkeloosheid die voortvloeide uit de ergernis daarover. Op
dit oogenblik byv. is 't my onmogelyk iets te doen. Dat is toch hard. En meen nu in
godsnaam niet dat ik my alleen erger voor my zelf. Neen, juist dat ik nu verplicht
ben by U aantekomen met dat geseur, maakt het nog erger. Myn aard zou
meebrengen U te antwoorden: o geld komt er niet op aan, dat is byzaak!
Dit zou nu vooral het geval wezen, omdat ik Uwe voorstellen over 't nu gezondene
zoo flink en mooi vind. Ik zou er dan ook niets tegen hebben om later, als U bleek
dat f400, - (waarvan ik reeds f200, - ontving) te hoog getaxeerd was, dat cyfer te
verminderen,
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o

n

- maar ik had graag voor Ult. geld gehad! Nu zit ik in angst voor den 1 January en
moet allerlei kunsten bedenken om alles te schipperen. Intusschen ligt myn werk!
Dát is me nooit te vergoeden. Hierin ligt dan ook de oorzaak dat ik tot nog toe zoo
weinig heb geproduceerd. Waarlyk, ik zou verder geweest zyn, als ik niet altyd over
zulke dingen gestruikeld was! Het is de vraag of ik Millioenen Studien en
Vorstenschool - nadat ik daarin eenmaal gestoord werd - ooit zal kunnen afmaken!
Is dit niet jammer? Men kan een geldman compleet schadeloos stellen door rente,
maar wat ik verlies door uitstel, is niet te vergoeden. Voor 8 dagen wist ik wat en
hoe ik werken moest, na m'n oogen wat rust te hebben gegeven. Nu alweer niet! Ik
ben er zoo bedroefd over.Wat ik U nu eigenlyk vragen wilde, weet ik niet. Want ik wìl U niet bezwaren, en
toch zie ik er nu geen licht in. Als ik met geldzaken sukkel, is 't me onmogelyk iets
te doen. Zoodra ik maar denk aan iemand die my komt manen, is al myn kracht
gebroken, en dat is reeds dagen vooruit het geval. Op die wys heeft Nederland my
tot nog toe gesmoord!
Begryp wel dat ik nu niet eens doel op die correctie en noten. Indien ge my gezegd
hadt, daarvoor niet meer dan f200 te kunnen geven (die ik alzoo reeds zou ontvangen
hebben) dan had ik geantwoord: ‘goed, maar zend my een paarhonderd gulden,
om my aan 't werk te houden.’ Dat ware my voordeeliger geweest! En nu 't verdriet
dat ik U dezen brief moet schryven. Ge ziet dan ook dat ik het drie volle dagen heb
uitgesteld.
En hoe dan voor 't vervolg? Ik moet my zeer zéér inspannen om, terstond f40, voor 't vel ontvangende, my staande te houden. Ik arbeid zeer moeielyk. Hoe nu,
als ik met alle inspanning daarop niet rekenen kan? Gedurig komt my daarby Idee
86 voor den geest: dát hoort er niet by!
r

29 Dec
Gister avend liet ik weer het vorige blaadje liggen, en lag van nacht te peinzen
hoe ik 't maken zou om U niet lastig te vallen. Ik zie er geen kans toe. En intusschen
ben ik onbekwaam voor myn werk. Meen in godsnaam niet dat het my 'tzelfde is of
ik een gelyke som later ontvang! Eén week tobben kan my maanden lang impotent
maken. Ik heb nu sedert den ontvangst van Uw brief aan niets kunnen denken. Ik
deed niet dan worstelen met den tegenzin U dat te
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zeggen, want de rol van maner past me niet. Het maakt my ziek. Ik tref het dan ook
ongelukkig zoo telkens te stuiten op dat ééne dat my machteloos maakt. Voor acht
dagen had ik werk voor maanden gereed in myn hoofd - nu is alles uitgeblazen, en
ik weet niet wanneer ik weer helder word.
Meen toch niet dat ik U iets kwalyk neem. Ik vind het zeer natuurlyk dat gy niet
doen kunt wat ge wilt, maar geloof gy dan van Uw kant dat ik niet werken kan als
ik bedorven wordt door bittere aanraking met het dagelyksche. 't Is geen praatje,
geen fraze, als ik zeg dat ik moê ben. Ik ben gedurig genoodzaakt my met
bovenmenschelyke inspanning tot werken bekwaam te maken. Om één ding te
noemen zoodra ik door geldzaken geagiteerd ben, kan ik niet zién. Hoe moet dit
nu? Och ik had voor 6 dagen nog zoo'n goeden moed in 72 veel te doen; en nu lig
ik weer omver. Geloof me in godsnaam, 't is geen hebzucht, geen caprice, maar ik
kan niet werken als ik aan geldzorg moet denken. Ik heb al zooveel andere zorg te
overwinnen. Het jaar 69 heeft me voor altyd myn kinderen afgenomen! En als ik
niet op zoo'n wyze word gesmoord, kan ik best 10 vellen 'smaands leveren. Nogeens,
ik weet niet wat ik U vraag, want het denkbeeld U te bezwaren is my vreesselyk.
Maar ik moet U zeggen dat ik niet arbeiden kan, als ik aan geld moet denken. Uwe
taxatie van die noten en correctie is zeer royaal, en hooger dan ik my voorstelde.
Maar my was't voordeeliger geweest als gy die slechts op byv. f 200 hadt geschat,
en my dan f200 hadt kunnen voorschieten om my aan 't werk te houden. Indien ge
my byv. f100. voor 't vel nieuwe kopy boodt, te betalen over een jaar of ½ jaar dan
zou ik moeten bedanken. Zoudt ge nu wel gelooven dat ik beef van zenuwachtigheid
omdat ik dezen brief moet schryven! Uwe welwillendheid heb ik ondervonden. Ge
zondt me onlangs die f100. nog vóór die correctie ontvangen was. Nu juist dit maakt
me myn aandringen des te verdrietiger. Als ik kans zag geld te leen te krygen, al
was 't tegen 50%, dan deed ik dit liever dan U lastig te vallen. En dat was me
goedkooper ook. Want nu kan ik niets voortbrengen. Zie me toch niet voor hebzuchtig
aan. Ik kan niet anders!
Wees hartelyk gegroet van tav
Douwes Dekker
Ik had U over veel zaken te schryven, maar dit kan nu niet.
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[29 december 1871
Eerste stuk van Millioenen-studiën verschijnt]
29 december 1871
Het eerste stuk van Millioenen-studiën verschijnt. Bericht in het Nieuwsblad voor
den boekhandel, jrg. 38, blz. 471. (K.B. 's-Gravenhage.)
e

Multatuli, Millioenen-studiën. 1 stuk. Delft, J. Waltman Jr.
o

Gr. 8 (96 blz.)
f1,-

[30 december 1871
Brief van Funke aan Multatuli]
Waarschijnlijk 30 december 1871
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, waarvan éen bladzijde
beschreven. (M.M.)
dec. 1871
Waarde Heer Dekker!
Hierby al vast f60. - Ik zal het mogelijke doen om U over een dag of wat meer te
zenden en hoop zeer dat Ge Uw kalmte spoedig zult herwinnen en met lust aan
den arbeid zult gaan. Stellig beloof ik U over een dag of drie nog f60. - Als dit U nu
maar voldoende helpt! Het is te laat om den brief aanteteekenen. Stuur mij dus
dadelijk een teeken van goede ontvangst als Ge ze hebt.
Groetend in haast
tt
GLfunke
Zaterdag avend

[31 december 1871
Brief van Multatuli aan Wintgens]
31 december 1871
Brief van Multatuli aan W. Wintgens. Twee dubbele velletjes en éen enkel velletje
postpapier, tot onderaan blz. 9 beschreven. (M.M.)
De paar zinnen van Toulon est là zijn door Multatuli nadat de brief gereed was,
toegevoegd.
In de onderstaande tekst zijn twee kleine correcties aangebracht: in de derde
alinea is dan verbeterd uit dat; en in de aanhef van de achttiende alinea stond eerst:
dat het beneden U is; Multatuli schrapte dat en is, maar vergat het te schrappen.
pars: gedeelte, onderdeel (lat.)
gesermoneerd: bepreekt, met een sermoen overladen.
malingre: zwakkelijk, uitgeteerd (fr.)
praetor: consul, krijgsoverste, stadhouder; romeinse functionaris, te hoog voor
kleinigheden (minima).
de bas étage: van minder allooi (fr.)
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circonstance-praatje: gelegenheidstoespraak.
sans comparaison: zonder te willen vergelijken (fr.)
telle-quelle: middelmatig, zo zo (fr.).
il y a des accommodements avec le ciel: er is wel een regeling mogelijk met de
hemel, dus met de godsdienstig-zedelijke voorschriften. Citaat uit Molières Tartuffe.
geüsurpeerde: wederrechtelijk verkregen.
Toulon est là: uitspraak van Napoleon om aan te geven dat de beslissing over
een bepaald te veroveren doel al eerder en op een heel andere plaats valt.
Hoogedelgestr Heer
r

M W. Wintgens
Oud-minister van Justitie
Lid der Tweede Kamer St. Gen.
Wiesbaden 31 December 1871
Hoogedelgestrenge Heer!
n

Ik had de eer te ontvangen Uwe zeer geachte letteren van den 24 , en tevens de
Bybladen waarin het door U in de zittingen van 8/9 dezer gesprokene wordt
medegedeeld. Voor een en ander betuig ik myn hartelyken dank.
n

Toen Uw minzaam schryven van den 24 my gewerd, was ik verdiept in de
Redevoeringen, die Gy vroeger de goedheid hadt, my te doen geworden. Ik las die
met studie, en hoop een voorbeeld te nemen aan het vele schoone dat daarin
gevonden wordt. Ik vind uwen arbeid keurig, en zal zoodra mogelyk dit oordeel
elders uiten en justificeeren, daar mooivindery zonder aanvoering van motieven
geen waarde heeft.
Dat ik, gebukt onder 't servituut van persoonlyke grieven, aanmerkingen heb,
spreekt vanzelf. Ik was een ‘pars’ in de zaken die Gy behandelt, en weet dat dit
standpunt eene valsche scherpte van oordeel kan te weeg brengen, misschien te
vergelyken by de betrekkelyke botheid van een mes dat, te zwaar aangezet, ómligt.
Ook indien het my vrystond alle overige gegevens gelyk te stellen, zie ik de
waarschynlykheid in, dat Uwe wyze van behandeling - waar ze afwykt van den weg
dien ik misschien zou hebben ingeslagen - de betere is. Die afwyking is evenwel
minder groot, dan door velen gedacht wordt, hetgeen reeds hieruit blykt, dat ik naast
Uw zeggen ook Uw niet-zeggen weet te waardeeren. Die zou 't geval niet wezen,
als ik al te zeer ómlag.

Multatuli, Volledige werken. Deel 14. Brieven en dokumenten uit de jaren 1870-1871

668
Hoe dit zy, ik vind Uwen arbeid in alle opzichten - ook byv. litterarisch, al zy dit dan
byzaak - uitstekend. En juist dit maakt den indruk die 't geheel by my naliet,
allertreurigst: dat alles heeft alweer niet gebaat!
Er ligt een eigenaardig sarcasme in de nootjes die hier-en-daar Uwe redevoeringen
besluiten: de Begrooting werd aangenomen, de motie werd verworpen, met zooveel
tegen zooveel stemmen, d.i.: al wat nu voorafging bleek by inzien van de heeren,
niets waard te zyn. Epigrammatischer kan het niet!
Ik ben bevreesd voor den schyn alsof ik U myn geschryf wilde opdringen. Anders
zou ik zoo vry zyn U myn laatsten bundel Ideën aangebieden, waarin ik zoo bitter
klaag over de onvruchtbaarheid van 't gesproken woord. ‘Papaatje, nu zyn er twintig
in dat gaatje’ zei een jongen die door z'n vader was gesermoneerd in den tuin. Hy
had mieren geteld.
Wat telden de heeren der Volksvertegenwoordiging, terwijl Gy spraakt? Ik zou dit
wel ten-naaste-by kunnen berekenen, maar dat leidt my verder dan nu te-pas komt.
Myn hoofdindruk is verdriet over 't verloren gaan van Uwe kracht, van Uw talent,
van Uwen eerlyken goeden wil. Moet dit alles dan nu maar zoo blyven? Ik kan dit
niet onverschillig aanzien. Elk vraagstuk moet kunnen opgelost worden, tenzy er
blyke dat die oplossing onmogelyk, en dat alzoo het vraagstuk geen vraagstuk is.
Mogen wy nu het opsporen van middelen ter genezing van ons malingre landje,
niet langer beschouwen als een rationeel streven, dat wy dan ten-minste dàt weten,
teneinde ons te kunnen bezighouden met dankbaarder taak. Maar zoolang wy van
die treurige waarheid niet overtuigd zyn, blyf ik zoekende. Na Uwe vruchtelooze
pogingen, is de kans op slagen gering. Telkens dwaal ik af in de onvruchtbare
praemissen: áls de Koning, áls de Kamer, áls het VolkNu ja, al die alsen zyn nu eenmaal zoo niet!
n

De oorzaak waarom ik Uwen brief van den 24 niet terstond beantwoordde, ligt
hierin, dat ik na de lezing Uwer stukken, gedurig hoopte op eenige helderheid van
begrip omtrent de vraag: wat moet er dán gedaan worden? Ik wachtte van dag tot
dag, en werd niet wyzer. Zoo gaarne had ik U een belangryken brief geschreven,
en ben er niet toe in staat. Myn eenige wysheid is dat ik dit inzie. Algemeene
beschouwingen leiden tot niets. Er zouden nauwkeurig
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omschreven maatregelen moeten worden voorgesteld.Gy hebt de goedheid my te verzekeren by gelegenheid gebruik te zullen maken
van eenige in myne brieven voorkomende denkbeelden, en laat daarop iets volgen
over Uwe vermeende positie als ‘grande utilité’ in-tegenstelling van ‘premier rôle’.
Ei, zie eens onze tragische helden en jugendliche Liebhaber!
Ik geloof dat Gy verkeerd zoudt doen, U tot Specialiteit te verlagen. De menschen
die in de-n-Oost geweest zyn, moeten U hunne donneés leveren - voorzichtig te
gebruiken, zéér, zéér voorzichtig! - gy gaaft bewys genoeg van praetorskennis, om
U de minima te laten aandragen door de opperlieden.
Niets zou gemakkelyker zyn dan U een lystje te geven van Speciaalzaakjes. Ik
doelde daarop in een vorig schryven, toen ik onder den indruk was der
kunstjes-bas-étage van den heer v.d. P., maar al kán dit soms te-pas komen, als
taktiek is 't beneden U. Ook kan 't gevaarlyk zyn. Ge mocht eens een maleisch
woord anders accentueeren, dan den heer Fr. v.d. P. door sloeproeiers of
suikerkoelies - zyne professoren in de filologie - geleerd is.
Het is met de specialiteit der Specialiteiten bitter slecht gesteld. Myn boekje
daarover is onvolledig. In den N. Rotterdammer lees ik dat de heer van Twist eene
‘Specialiteit by uitnemendheid’ is! 't Is treurig. Het oppervlakkig vernisje dat bestaat
in een weinig maleisch of wat locaalkennis, beduidt niet veel, maar wat dan te zeggen
van iemand die in vyf jaren tyds zich zelfs dat weinige niet wist eigen te maken? By
officieele receptien was de heer van Twist niet in staat eene enkele fraze te uiten.
De majoor-adjudant van Heerdt moest zyn tolk zyn om 't eenvoudigste
circonstance-praatje overtebrengen. Is 't niet ergerlyk, zoo'n man te hooren citeeren
als Specialiteiten par excellence? En wat moet men denken van de overige
hoedanigheden eens mans die, op zyn standpunt, geen behoefte voelde met eigen
mond te spreken, met eigen ooren te hooren, d.i. uit eigen oogen te zien? Zoo is 't
dan ook Bekking gelukt hem vry-arbeidery = een rad voor oogen te draaien. En 't
gekste van dit alles is, dat Bekking - dit zal U vreemd klinken - geen vry-arbeider
was. B. was een geïncarneerde oudgast, en nam die leus aan, om in v. Twist een
bondgenoot te vinden tegen den raad van Indie de Perez, met wien hy vreesselyk
overhoop lag ten-gevolge van een twist op Makassar in 47. Ik ben getuige geweest
van de manier waarop B. den heer van Twist fopte. Ik doelde daarop in 't slot myner
eerste brochure over Vryen-Arbeid.
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Toch erken ik dat de negativiteit van den heer van Twist my minder stuit, dan de
positief-verkeerde richting der speciaal-kennis van iemand als Fr. v.d. Putte. Zúlke
kenners van Indie moesten zeer speciaal geweerd worden. Niet geheel sans
comparaison - schoon 't beeld wat sterk is - houd ik staande dat iemand die z'n
fortuin maakte als - Neen, ik wil myn stelling niet bederven door iets meer te zeggen
dan ik verantwoorden kan. Laat ik me dus zóó uitdrukken: het zeer spoedig ryk
worden op Java, moest geen aanbeveling zyn tot het recht om meêtespreken over
Javasche toestanden.
Al zy het nu beneden U het wedyveren in Specialismus van zekere soort te kiezen
tot taktiek, kan het echter te pas komen zoo'n preciesweter op zyne plaats te zetten,
vooral waar hy zich waagt op het gebied der humaniora. In elf (?) jaar schatryk
worden, en te-gelykertyd een open oog te houden voor iets wetenschappelyks, voor
volkenkunde - t is sterk! Ik bedoel hier de thesis der ‘glacé-handschoenen’. Die
stelling is valsch, grundfalsch, zooals ze hier zeggen. Ze behoort trouwens geheel
tehuis in 't staatkundig vocabulaire van iemand die in zyn courant laat schryven,
‘dat hy U voor zyne rekening neemt.’ Zeker, daarby komen geen glacé- maar
boks-handschoenen te pas. Als 't u aangenaam is, zal ik die thesis van den heer
v.d. P. - ze raakt aan de vryarbeidery! - in een later schryven eens behandelen. Ik
beweer dat iemand die dát beweert, incompetent is tot het behandelen van Javasche
kwestien. Nederland heeft genoegen genomen met den heer v.d. P. als minister waarmeê neemt Nederland geen genoegen! - maar by geen resident op Java ware
hy welkom geweest als contrôleur of opziener.
Ja waarlyk, dat oordeel over de overtolligheid van handschoenen, en 't opstroopen
der hemdsmouwen in de Kanselary van Mr Tels, is karakteristiek. Ik heb vryarbeiders
aan 't werk gezien op die manier! Waar ik iets te zeggen had, geschiedde 't maar
eenmaal en - in Rembangsche, waar myn broeder eene tabaksonderneming had,
waar Bekking die daarby geinteresseerd was, den vryen arbeid... beschermde, daar
waar ik, na myn ontslag te Lebak, met vrouw en kind voorloopig een onderkomen
vinden zou - daar kon ik 't niet aanzien! Na twee of drie dagen verblyf, ben ik met
myn gezin in den nacht vertrokken, zonder te weten waarheen! Heb ik niet het recht
my eenigzins een ‘pars’ te noemen in de zaken die gy behandelt?
Toch doet het my leed vervallen te zyn in 't spreken over myzelf, dat
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ik vermyden wilde. Ik moet van U leeren hoe men veel zaken niet zegt. Maar - dat
al te hevig aangezette mes!Mag ik U verzoeken, als 't U convenieert de zaak der ongeregistreerde pandelingen
op de Buitenbezittingen (orang bĕroētang schuldmenschen) ter tafel te brengen,
die slechts vragenderwys te entameeren? Het kon namelyk zyn, dat daaromtrent
maatregelen waren genomen die my onbekend bleven. Ook zal 't goed zyn, niet de
minste veroordeeling te laten doorschemeren, voor 't geval dat die pandelingschap
nog bestaat. (Ze kán niet afgeschaft zyn, maar misschien is ze tellequelle
gereglementeerd.) Er zyn in die aangelegenheid verkregen rechten (voor 'n groot
deel geüsurpeerde, maar hoe is dit uittemaken?) die niet zoo gemakkelyk kunnen
worden ter-zy gezet. Een groot deel der bezittingen van de Radjah's op de
eilandengroepen benoorden Celebes, en ook van de hoofden der óp Celebes
liggende rykjes, bestond in myn tyd uit zulke orang beroetang. Dat er met die ‘schuld’
vreesselyk geknoeid werd, spreekt vanzelf. Gansche familien waren feitelyk in
slaverny, omdat een voorvader eens een schotel of bord zou gebroken hebben. De
o

eigenaar wist altyd te zorgen dat de schuld toenam. En, ver van daar, op Nias (1
benoorden de Linie, bewesten Sumatra) bestond in myn tyd nog iets geheel anders.
De Niassers in 't Binnenland waren altyd aan't vechten, en brachten hun gevangenen
e

aan den Civ . gezaghebber te Goenong Sĕtōlie (Stolie) die ze vrykocht van den
dood, en naar Padang zond, waar die arme lieden het ten hunnen behoeve betaalde,
inverdienden by 't Gouvernement of particulieren. Dit was gereglementeerd, en naar
myn inzien, eene oorbare zaak. Doch, ik verzoek U in 't oog te houden dat ik spreek
van dertig jaren geleden. Ik was civ. gezaghebber van 't schuins over Nias liggend
Natal, in 42. Er kan dus veel veranderd zyn, en daarom is 't goed de vraag naar die
zaken voorzichtig interichten. Het weder invoeren van de infame wyze van werving,
door den vryarbeidsgezinden heer van Twist, behoeft niet zoo voorzichtig aangeroerd
te worden. Dit is een feit waarvoor ik insta. Ik herinner my zeer duidelyk, dat op de
t

my als Ass Resident van Lebak gewordene dispositie genoteerd te hebben: ‘dat
doe ik niet!’ Ik had er den Heer van Twist over willen spreken, omdat ik meende dat
hy de zaak niet kende, die, vroeger slechts oogluikend geduld, nu door hem van
een officieel stempel werd voorzien. Later bleek my dat de anterieure afschaffing
dier zielverkoopery van hemzelf was uitgegaan. Hy wist
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dus wat het was! 't Is alzoo wel een gruwel de belasting van den Javaan te vorderen
in Arbeid, maar er zyn accommodements avec le ciel, zoodra 't aankomt op een
pressen met behulp van amfioen, dobbelspel en liederlyke vrouwen!
Het doet my te meer leed dat de heer Sypestein niet heeft willen voldoen aan
myn verzoek deze zaak te-berde te brengen, omdat zy nóg belangryker is, dan ze
reeds uit een oogpunt van moraliteit schynt. Als Gy my de eer doet hiernaar te
vragen, zal ik U dit conscientieus uitleggen. Maar ongevraagd doe ik het niet, omdat
ik dan verval in de eigenlyke Havelaars kwestie, die ik vermyden wil. Ik beweer dat
er in die wervingszaak matière ligt tot iets als: Toulon est là! dat wil zeggen: wat
aangaat de aanwyzing der fout in Indie. De genezing is iets anders. Doch 't is al
iets, wanneer men 't eens is over de diagnose.
Na zeer beleefde groeten, en onder betuiging myner oprechte hoogachting heb
ik de eer te zyn
UWED. Dienstwillige Dienaar
DouwesDekker.

[31 december 1871
Beoordeling Millioenen-studiën in N.R.C.]
31 december 1871
Beoordeling van Millioenen-studiën, eerste aflevering, in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, nr. 361. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Van Multatuli's hand verscheen dezer dagen een nieuw werk: Millioenen-studiën.
Eigenlijk niet geheel een nieuw geschrift. Een gedeelte er van vond een plaats in
het dagblad het Noorden als feuilleton. ‘Al zeer spoedig echter’ - zoo schrijft Multatuli
op de eerste bladzijde der nieuwe uitgave - ‘zag ik mij genoodzaakt mijnen arbeid
af te breken, omdat de lezers van die courant, volgens de verzekering van de redactie
“er niets van begrepen.” Ik hoop ditmaal gelukkiger te zijn.’
Deze wensch heeft - naar onze zienswijze - kans op verwezenlijking, wanneer
de lezers het boekje nemen zooals het zich aanbiedt. Naar het eerste stuk te
oordeelen, het eenige dat wij nog ontvingen, behelst het eene causerie, aangenaam
geschreven, vol pikante invallen, waarbij de onderhoudende prater van het eene
onderwerp op het andere overspringt. Wie er meer, wie er studiën (in den gewonen
zin van het woord) in zoekt, en de waarschuwing niet begrijpt welke in den
samengestelden titel: Millioenen-studiën steekt, zal evenals de lezers
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van het Noorden ‘er niets van begrijpen.’ Wie zich echter te vreden stelt met hetgeen
de schrijver geeft, zal hem zeer gemakkelijk begrijpen en hem aangename
oogenblikken te danken hebben. Scherp kan zijn geest zijn, dol kan hij doorslaan,
dwaas kan hij redeneeren - maar prettig, vermakelijk, boeiend is hij altijd. De
hellevaart p. 36 (neerkomend op: Fancy smeet me) is wat zwak; de politieke
opmerkingen over het nut van legers, over den aanleg van spoorwegen op Java (p.
45 en 46) staan gelukkig in noten onder den tekst - ze behoeven den lezer dus niet
te hinderen; aardigheden over de onbegrijpelijkheid van lezers - na het gebeurde
met het Noorden speciaal van feuilletonlezers - keeren wat al te dikwerf terug; maar tegenover dit alles staat veel schoons: de gemakkelijke, duidelijke, rijke stijl,
het vonkelend vernuft van den auteur maken menige bladzijde tot een juweeltje.
Om iets te noemen: de teekening van de Mosella is fijn en geestig, een der
gelukkigste en best uitgewerkte persoonsverbeeldingen. Jammer, dat de schrijver,
zich zelf niet meester, op die keurige schets een vlek werpt, door de vergelijking
van het bruidje, het fijne, coquette figuurtje van Mosella, - met een tammen
wijfjes-olifant! - Aan dergelijke feilen herkent men Multatuli - gelukkig dat men hem
ook herkent aan zijn deugden.
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Biografische aantekeningen
Ablaing van Giessenburg, Rudolf Charles d' - geb. te Amsterdam, 26 april 1826,
en aangegeven als Rudolf Carel Meijer, buitenechtelijk kind van een dienstbode;
verbleef 1847-49 te Batavia, werd daarna boekhandelaar en uitgever in
Amsterdam; was 1856-64 voorzitter van de vereniging De Dageraad; werd
1861 officieel erkend als zoon van Johanna Maria d'Ablaing van Giessenburg.
Behoorde 1860-65 tot de vrienden van Multatuli en publiceerde van hem Over
vrijen-arbeid in Nederlandsch-Indië (1862), Ideën (1862), De Bruid daarboven
(1864), Ideën, tweede bundel (1865) en de Bloemlezing (1865). R.C. d'Ablaing
van Giessenburg overleed te Amsterdam op 13 maart 1904. - (X; XI)
Amorie van der Hoeven, Herman Agatho, des -: geb. te Amsterdam 22 juni
1829, overl. te 's-Gravenhage 13 oktober 1897; jongere broer van Multatuli's
jeugdvriend Abraham; studeerde rechten, was tot 1869 advocaat te Batavia,
tevens redacteur van het Bataviaasch Handelsblad, later van het Nieuw
Bataviaasch Handelsblad; repatrieerde in 1869; werd katholiek. In het najaar
van 1870 richtte Multatuli zich tot hem met een dringend verzoek om hulp; als
gevolg hiervan kwam de Multatuli-Commissie tot stand, die door Multatuli in
januari 1871 werd afgewezen. In de jaren 1875-85 was Van der Hoeven lid
van de Tweede Kamer, liberaal; daarna lid van de Raad van State. - (XI)
Bokma, Toussaint -: geb. te Sneek 1 april 1840, overl. aldaar 28 december
1916. Boekhandelaar te Sneek, en uitgever van de radicaal-liberale Sneeker
Courant. - (XIII)
Dutillieux, Joseph Theodore -: geb. te Rotterdam 10 oktober 1820, overl. aldaar
26 november 1890. Publicist, vriend van Jacob de Vletter, voor wie hij een
rekest indiende. - (XIII)
Etzerodt, Stéphanie -: geb. te Londen 12 maart 1837, overl. te Padua 21 januari
1917. Woonde te Brussel en raakte daar intiem bevriend met Tine. Huwde
1866 met Giovanni Omboni, leraar te Milaan,
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later hoogleraar geologie te Padua. Door haar bemiddeling kwam Tine met de
kinderen in 1866 naar Italië, en in juni 1870 opnieuw. De brieven van Tine aan
Stéphanie, in 1895 door Dr. J. Pée uitgegeven, vormen een belangrijke bron
voor de kennis van Tines leven in de jaren 1863-74.
Fransen van de Putte, Isaac Dignus -: geb. te Goes 22 maart 1822, overl. te
's-Gravenhage 3 maart 1902. Maakte fortuin als administrateur van een
suikerfabriek op Java; repatrieerde, werd liberaal kamerlid en was enige malen
minister van koloniën. - (X)
Funke, George Lodewijk -: geb. te Amsterdam 19 november 1836, overl. te
Hilversum 18 oktober 1885. Vestigde zich 1863 als boekhandelaar en uitgever
te Amsterdam, huwde 1865 met M.C. de Koning; bouwde in de loop der jaren
een belangrijk fonds op met auteurs als Cremer, Hofdijk, De Veer en Pierson.
In 1870 stichtte hij ‘De Kleine Courant, Het Nieuws van den Dag,’ met de
predikant-letterkundige Simon Gorter als hoofdredacteur; na diens vroege dood
volgde H. de Veer hem op. In 1870 nam Funke de eerste twee bundels Ideën
van Multatuli over van R.C. Meijer, en in 1871 de nog onvoltooide derde bundel
van de failliet gegane Van Helden. In juli 1871 begon de briefwisseling tussen
Funke en Multatuli, en daarmee hun jarenlange samenwerking en vriendschap.
Funke was een humaan man, uiterst kundig in zaken, gematigd vooruitstrevend,
sterk sociaal voelend en volstrekt integer. Behalve herdrukken van Ideën I en
II verschenen bij hem Ideën III (1871), IV (1873), V (1873), VI (1874), VII
(voltooid 1877); de vierde, door den auteur herziene uitgaaf van Max Havelaar
(1875), de vijfde en de zesde druk van Minnebrieven (1871; 1875), de vierde
en de vijfde druk van De Bruid daarboven (1872; 1880). In 1880 moest Funke
om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden beperken; hij was éen van de
oprichters van de uitg. mij Elsevier, en deed een deel van zijn fonds dáaraan
over. Bij zijn begrafenis in Hilversum was Multatuli aanwezig.
Geyter, Julius (eig. Jan Julius) de -: geb. te Lede bij Aalst 23 mei 1830, overl.
te Antwerpen 18 februari 1905. Ambtenaar en letterkundige; overtuigd
flamingant; vriend van Multatuli. (VI, XI, XII)
Ghinst, Augustinus Josephus van der -: geb. te Kortrijk 18 april 1813, overl. te
Brugge 9 januari 1886. Leraar, bewonderaar en correspondent van Multatuli.
(XIII)
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Hall, Jacob Nicolaas van -: geb. te Amsterdam 15 januari 1840, overl. te
Bilthoven 1 oktober 1918; jurist, liberaal politicus en letterkundige. Stamde uit
een invloedrijk patricisch geslacht: zijn vader Jacob van Hall (1799-1859), was
hoogleraar burgerlijk recht en handelsrecht, zijn oom Floris Adriaan van Hall
(1791-1866) bewees als minister (van Justitie; van Financiën; van Buitenlandse
Zaken) het land en vooral ook koning Willem II persoonlijk belangrijke diensten
en werd in de adelstand verheven (1856). Mr. J.N. van Hall behoorde in 1870
tot de oprichters van het Tooneelverbond dat ijverde voor een goede opleiding
van de toneelspelers; was 1871-78 redacteur van het orgaan daarvan, Het
Nederlandsch Tooneel; in 1874 kreeg het Tooneelverbond de
verantwoordelijkheid voor de Tooneelschool. Van Hall was een bewonderaar
van Multatuli en correspondeerde met hem. Van 1883 tot 1916 was hij lid van
de redactie van De Gids; in die functie keerde hij zich aanvankelijk scherp
tegen de Nieuwe-Gidsers; in 1894 echter bleek hij bekeerd: hij stelde de
bloemlezing Dichters van dezen tijd samen die een groot succes werd en veel
deed voor de bekendmaking van de moderne poëzie. Begonnen als ambtenaar
ter secretarie, was Van Hall van 1895 tot 1907 wethouder van Amsterdam.Hamminck Schepel, Johannes Christiaan Pieter -: geb. te 's-Gravenhage 28
september 1808, overl. te Hilvarenbeek 13 mei 1870. Beroepsmilitair, vader
van Mimi. Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde hij 23 oktober 1867
met Maria Henrietta Christina Martina Bierman, weduwe van Willem van Langen.
(Genealogie in: De Nederlandsche Leeuw, 1954, blz. 10.)
Hartsen, jonkheer Frederik Anthony -: geb. te Amsterdam 5 augustus 1838,
overl. te Cannes 22 april 1877. Publiceerde verschillende brochures, werkte
mee aan Asmodée, was een tijdlang intiem bevriend met Marie Anderson. Hij
waarschuwde in 1869 de firma Enschedé dat de door Multatuli geciteerde
Mainzer Beobachter een fictie was. - (XIII)
Helden, Christiaan van -: geb. te Amsterdam 27 oktober 1839, overl. te
's-Gravenhage 13 maart 1900. Boekhandelaar en uitgever te Amsterdam,
publiceerde in 1868 Multatuli's brochure over Pruisen en Nederland en in
1870-71 de eerste afleveringen van de derde bundel Ideën. In 1871 ging de
uitgeverij failliet en nam Funke een deel van het fonds over. Ofschoon de gang
van zaken met Ideën
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III Multatuli tot wanhoop bracht, was hij bijzonder op Van Helden gesteld. In
1875 was deze een van de getuigen bij Multatuli's tweede huwelijk. - (XI, XII)
Huisman, Hendrik Hendricus -: geb. te Amsterdam 13 maart 1821, overl. ald.
6 februari 1873. Godsdienstonderwijzer, later vrijdenker; werd 1867 voorzitter
van De Dageraad. Vriend en correspondent van Multatuli. - (XI)
Kallenberg van den Bosch, Reyer Jan Anthony -: geb. te 's-Gravenhage 8
december 1822, overl. te Teteringen (N.-Br.) 11 januari 1892. Rentmeester
van de goederen van Prins Frederik. - (X)
Kern, Johan Hendrik Caspar -: geb. te Purworedjo 6 april 1833, overl. te Utrecht
4 juli 1917; werd 1865 hoogleraar Sanskrit in Leiden en verwierf in die functie
internationaal gezag. Behoorde met Quack, Stieltjes en Wertheim in de winter
1870-71 tot de zg. Multatuli-Commissie.
Lennep, Willem van -: geb. te Amsterdam 14 mei 1834, overl. aldaar 17 juli
1897. Zoon van Mr. Jacob van Lennep, en als zodanig na diens dood de
erfgenaam met wie Multatuli correspondeerde over het auteursrecht van de
Max Havelaar. - (X)
Omboni-Etzerodt, Stéphanie -: zie Etzerodt, Stéphanie.
Plettenberg, Alexander Leonard baron van -: geb. te Zwolle 11 oktober 1847,
overl. te 's-Gravenhage 25 juli 1903. Studeerde aan de Polytechnische School
te Delft ‘verschillende vakken’; was wschl. het type van de eeuwige student.
Was nov. 1870 intermediair voor Multatuli bij de delftse uitgever Waltman; had
in de winter 1870-71 ook relaties met de Multatuli-Commissie. In het begin van
de jaren '70 werkte hij mee aan het haagse dagblad Het Vaderland, maar werd
uit deze journalistieke functie op 1 januari 1874 ontslagen nadat hij op 26
oktober 1873 aan ‘een feestmaal der scherpschutters geweigerd (had) op den
Koning te drinken en ten gevolge van de daardoor gerezen moeilijkheden zich
genoodzaakt zag de zaal te verlaten’. (Uit een particulier schrijven). Hij was
op 1 april 1875 éen der getuigen bij Multatuli's tweede huwelijk.
Potgieter, Everhardus Johannes -: geb. te Zwolle 27 juni 1808, overl. te
Amsterdam 3 februari 1875. Werd opgeleid voor de handel, was werkzaam in
Antwerpen, maakte in opdracht van de familie Trip een langdurige zakenreis
naar Zweden en vestigde zich daarna te Amsterdam. Dichter, prozaïst en
criticus, bevriend met Drost en
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Bakhuizen van den Brink; behoorde 1837 tot de oprichters van De Gids, en
bleef tot 1865 in feite daarvan de hoofdredacteur. Bevriend met Busken Huet
sinds de jaren '60. Overtuigd liberaal en romantisch vereerder van de Gouden
eeuw. Ofschoon hij voor Multatuli én als persoon én als auteur weinig
bewondering voelde, steunde hij Tine tijdens haar verblijf in Italië jarenlang
met kleine geldzendingen.
Quack, Hendrik Peter Godfried -: geb. te Zetten 2 juli 1834, overl te Amsterdam
6 januari 1917, jurist en econoom; werd 1868 hoogleraar in Utrecht, 1877
secretaris van de Ned. Bank en 1885 lid van de directie; was 1885-94 tevens
buitengewoon hoogleraar te Amsterdam. Vormde met Kern, Stieltjes en
Wertheim in de winter van 1870-71 de zg. Multatuli-Commissie.
Rochussen, Jan Jacob -: geb. te Elten 23 oktober 1897, overl. te 's-Gravenhage
21 januari 1871. Conservatief politicus en indisch specialist, was 1840-43
minister van financiën, 1845-51 gouverneur-generaal van Ned.-Indië, 1852-57
Kamerlid, 1858-61 minister van koloniën en 1864-69 opnieuw Kamerlid.
Voorstander van het cultuurstelsel. Multatuli heeft herhaaldelijk met Rochussen
te maken gehad:
bij zijn benoeming tot Kommies op het residentie-kantoor van Bagelen, 18 mei
1846 (V.W. VIII, blz. 680);
bij het bezoek van Rochussen aan Purworedjo, juli 1857 (V.W. IX, blz. 35);
bij Dekkers benoeming tot secretaris van de residentie Menado, 27 oktober
1848 (V.W. IX, blz. 47);
in de winter 1859-60 na het voltooien en vóor het publiceren van de Max
Havelaar;
in de winter 1867-68 toen Multatuli zijn memorandum tegen vrije arbeid schreef
en later in Den Haag bij Rochussen thuis politiek overleg voerde (V.W. XII, blz.
519-754).
Roorda van Eysinga, Sicco Ernst Willem -: geb. te Batavia 8 augustus 1825,
overl. te Clarens bij Montreux 23 oktober 1887; zoon van Ds. Sytze Roorda
van Eysinga (1773-1829), predikant te Batavia, die na de dood van zijn vrouw,
1821, tijdens een reis naar de Molukken in juli 1823 op Ambon hertrouwd was
met de veertienjarige Geertruida Catharina Dibbitz. Begin 1829 repatrieerde
het gezin met drie kinderen; onderweg overleed Ds. Roorda van Eysinga op
St. Helena. De jonge weduwe, levende van een klein
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pensioen, vestigde zich te Winterswijk. In 1840 ging Sicco naar de KMA te
Breda; hij was een lastige kadet, er waren maar enkele docenten voor wie hij
ontzag had. Als officier van de genie ging hij naar Ned. Indië, was in 1848-49
in Padang, daarna op Java werkzaam, o.a. bij het verleggen van de Solo-rivier
en vroeg 1855 eervol ontslag. Hij beheerde een tabaksonderneming in Rembang
tijdens de europese reis van de eigenaar; werd journalist aan het Bataviaasch
Handelsblad, daarna chef van de opname voor een kanaal naar Grobogan, en
augustus 1861 idem voor een spoorweg; in deze laatste functie had hij Stieltjes
als chef. Onder de indruk van de Max Havelaar schreef RvE de Vloekzang,
die hij bij verschillende gelegenheden zelf voordroeg. Toch was niet dit gedicht
maar een beledigend artikel in de Java-Bode de reden waarom hij op 3
september 1864 uit Indië verbannen werd. Terwijl hij leefde als publicist, deed
hij herhaaldelijk pogingen om zijn pensioenrechten erkend te krijgen. Hij vestigde
zich, inmiddels getrouwd, in Brussel, maar verhuisde juli 1872 naar Rolle bij
het meer van Genève; in 1873 had hij kansen op een ingenieursfunctie in het
kanton Vaud. Sinds 1870 stond hij in vriendschappelijke briefwisseling met
Multatuli. Bij de geboorte van hun derde kind overleed zijn vrouw (maart 1875).
Hertrouwd met de twintigjarige Jenny Louise Duvoisin verhuisde hij naar
Genève, en in 1881 naar Clarens sur Montreux, waar hij in contact kwam met
de geograaf Elise Reclus, éen der leiders van de Commune de Paris. Roorda
was overtuigd vrijdenker geworden, sprak o.a. 1883 op het Internationaal
Vrijdenkerscongres, raakte bevriend met Domela Nieuwenhuis en redigeerde
een tijdlang Recht voor allen. (Hans Vervoort: Sicco RvE, zijn eigen vijand.
Amsterdam 1879.)
Schadd, Karel Hermanus -: geb. te Vlaardingen 16 februari 1841, overl. te
's-Gravenhage 25 november 1913. Was sinds 1863 boekhandelaar en uitgever
in Amsterdam, getuige de annonce van de griffier van het kantongerecht te
Vlaardingen dat door de aldaar wonende koopman Sebastiaan Schadd, blijkens
acte van de achtentwintigste april van datzelfde jaar, aan diens ‘twee en
twintig-jarigen Zoon Karel Hermanus Schadd, verblijf houdende te Amsterdam,
Handlichting (is) verleend tot het uitoefenen van het Vak van Boekhandelaar
en Uitgever aldaar, en het aangaan van alle daartoe betrekkelijke
verbindtenissen.’ Nadat hij in oktober 1870 de auteursrech-
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ten van Max Havelaar had gekocht, gaf Schadd daarvan in 1871 de derde druk
uit, zonder Multatuli te vragen om aanvulling van de door Van Lennep door
stippellijntjes vervangen namen en data, of om door toevoeging van eventuele
aantekeningen de feitelijke gegevens nader te preciseren. Van enige
correspondentie tussen Schadd en Multatuli is niets bekend. - (XII)
Stieltjes, Thomas Joannes -: geb. te Leuven 19 mei 1819, overl. te Rotterdam
23 juni 1878. Verliet in 1849 de dienst met oneervol ontslag omdat hij als officier
bij de artillerie inlichtingen had gevraagd aangaande de eed die de officieren
moesten afleggen bij de troonsbestijging van Willem III. Werd 1860 adviseur
van technische zaken bij het ministerie van koloniën en ging 1860 naar Java.
Was het oneens met de G.-G. omtrent de spoorwegplannen op Java en stuurde
een adres dienaangaande naar de Tweede Kamer, hetgeen in 1863 opnieuw
tot oneervol ontslag leidde. Hij zag kans dit in eervol gewijzigd te krijgen; was
vele jaren kamerlid en werd 1875 doctor honoris causa van de Universiteit te
Leiden. Met Kern, Quack en Wertheim vormde hij in 1870-71 de zg.
Multatuli-Commissie.
Sypestein, Jonkheer Cornelis Ascanius van -: geb. te Haarlem 19 maart 1823,
overl. te 's-Gravenhage 24 september 1892. Studeerde aan de KMA te Breda;
verbleef vier jaar in West-Indië en Suriname, was daarna werkzaam op het
Ministerie van Koloniën. In 1869 werd hij lid van de Tweede Kamer; behoorde
daar tot de conservatieve partij. Was 1873-84 gouverneur van Suriname. Van
zijn hand verschenen verschillende studies: Beschrijving van Suriname,
historisch, geographisch en staatkundig overzicht (1854); Hollands vroegere
tijden (1888); Belegering en inneming van Ostende (1889).
Vletter, Jacob de -: geb. te Rotterdam 29 juli 1818, overl. aldaar 6 juli 1872.
Was onderwijzer, later praktizijn en publicist; haalde zich de haat van de politie
op de hals door zijn optreden voor openbaar zwemmen en het venten van
groenschippers. Werd na de relletjes in oktober 1868 waarschijnlijk ten onrechte
als de raddraaier beschouwd en tot tien jaar tuchthuis veroordeeld. Multatuli,
overtuigd van zijn onschuld, bezocht hem in de gevangenis te Den Haag en
correspondeerde met hem na zijn overbrenging naar Leeuwarden. De precieze
oorzaak van De Vletters geknakte gezondheid en vroege dood is onbekend. (XIII).
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Vloten, Johannes van -: geb. te Kampen 18 januari 1818, overl te Haarlem 21
september 1883, studeerde theologie in Leiden, was enkele jaren leraar in
Rotterdam en 1854-67 hoogleraar geschiedenis en letteren aan het Athenaeum
te Deventer. Radicaal criticus en denker, polemiseerde hij op velerlei gebied.
Aanvankelijk vriend en bewonderaar van Multatuli, keerde hij zich later tegen
hem en bracht velerlei persoonlijke zaken betreffende Tine in de openbaarheid
met zijn brochure Onkruid onder de tarwe (1875), een fel antwoord op Vosmaers
bewonderend geschrift Een zaaier (1874). In mei 1866 deed hij met Busken
Huet, Kallenberg van den Bosch en Van der Valk een poging om geld voor
Tine bijeen te brengen; het was Potgieter die dit kleine fonds beheerde.
Waltman, Jr. Jan -: geb. te Delft 14 november 1839, overl. aldaar 8 juli 1891.
Boekhandelaar en uitgever in zijn geboortestad. Huwde met Maria Johanna
Berk (1836-1917). Publiceerde via bemiddeling van A.L. baron van Plettenberg
in december 1870 Multatuli's brochure Nog-eens Vrye Arbeid in Nederlandsch
Indië, in 1871 diens Duizend en eenige hoofdstukken over Specialiteiten, en
tenslotte 1871-73 Millioenenstudiën.
Wertheim, Abraham Carel -: geb. te Amsterdam 12 december 1832, overl.
aldaar 30 november 1897; was werkzaam op een bankierskantoor en kreeg
toegang tot letterkundige kringen; kwam bij het bankiershuis Wertheim en
Gompertz van zijn oom, en werd na zijn huwelijk met diens dochter daar firmant.
Hij ontwikkelde zich veelzijdig, werd een leidende figuur onder de liberalen te
Amsterdam, behoorde 1874 tot de oprichters van de Toneelschool, was
penningmeester van de Commissie van Bijstand voor het Woordenboek, en
gaf veel geld aan liefdadige instellingen. Behoorde met Kern, Quack en Stieltjes
in 1870-71 tot de zg. Multatuli-Commissie.
Wintgens, Willem -: geb. te 's-Gravenhage 8 januari 1811; overl. aldaar 12
januari 1895. Studeerde rechten in Leiden; promoveerde aldaar in 1838 en
vestigde zich als advocaat in zijn geboorteplaats. In 1848 werd hij Kamerlid
voor het district Delft. Ofschoon conservatief in zijn opvattingen, stelde hij zich
onafhankelijk op. Van 4 januari tot 4 juni 1868 was hij Minister van Justitie, als
opvolger van de overleden minister Borret. In deze functie was hij
verantwoordelijk voor het K.B. waarbij aan Multatuli gratie werd verleend (zie
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V.W. XII, blz. 619). Wintgens werd opnieuw Kamerlid en bleef dit tot maart
1885. Bij het destijds bestaande evenwicht tussen rechts en links nam hij als
onafhankelijk afgevaardigde een beslissende positie in. Toen hem door enkele
Kamerleden partijdigheid werd verweten, nam hij ontslag. Zijn redevoeringen
in de Tweede Kamer werden uitgegeven als Conservatieve koloniale politiek
(1866) en De pligt van Nederland jegens eigene zelfstandigheid en Java's
nationaliteit (1870). Na zijn aftreden publiceerde hij nog Politieke nabetrachting
(1886).
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