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Dit zeventiende deel bestrijkt een periode uit Multatuli's leven die wordt gedomineerd
door de eerste reeks opvoeringen van Vorstenschool, dus tevens door het intensieve
contact met Mina Krüseman, maanden lang vriendschappelijk, voorgoed vijandig
daarna. Men zal in de nederlandse letteren geen tweede voorbeeld kunnen vinden
van mensen die elkaar zo mateloos hebben bewonderd, die met zo'n elementaire
heftigheid in botsing zijn gekomen en die elkander zo hartgrondig hebben veracht.
In vergelijking met de week na week in monomane nuchterheid polemiserende Van
Vloten, doet Mina Krüseman in haar uitbarstingen van gekwetste ijdelheid aan als
een vulkanisch temperament. Behalve de twee bezoeken die zij aan Wiesbaden
heeft gebracht, is er tot februari 1875 alleen maar schriftelijk contact geweest. Er
werden over en weer dozijnen openhartige brieven gewisseld, en aangezien Mina
Krüseman ook op reis van iedere brief kopie hield, hebben de hare zelfs in duplo
bestaan. Toch is er, ondanks alle nasporingen, geen enkele autograaf
teruggevonden, noch van háar hand, noch van de zijne. Al wat ons rest zijn de door
haar al in 1877 rancuneus geselecteerde en ongeautoriseerd uitgegeven citaten en
fragmenten, brokstukken die telkens de vraag doen rijzen wat er méer is geweest,
dus ook wat zij ons voorgoed heeft onthouden. Al is het totale, uit haar publikatie
herdrukte materiaal even onvolledig als polemisch, het is niettemin voor een
verantwoord beeld van Multatuli in deze eerste tijd na Tine's dood net zo onmisbaar
als de helaas ook niet altijd compleet bewaard gebleven hartelijke correspondentie
met Vosmaer, met Van Hall en natuurlijk met Funke.
De opvoeringen van Vorstenschool en de aanwezigheid van Multatuli in Holland
hebben iets teweeggebracht dat men het best een journalistieke kettingreactie kan
noemen. Herhaaldelijk bestaat het nieuws in sommige kranten hierin, dat ze het
van belang
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achten met het nieuws uit een andere krant het nieuws uit nog weer een ándere
krant te weerleggen of te bevestigen. Al is het soms mogelijk de bron te ontdekken
of althans de plek waar het niet zelden kwalijk riekende straaltje boven de modder
kwam, vaker evenwel blijft de hele berichtgeving zó anoniem en gelijksoortig, dat
ze zelfs geen poging doet de schijn van plagiaat te vermijden. Ik heb de verzoeking
om dat alles integraal te herdrukken weerstaan in de overtuiging dat volledigheid
ophoudt een grensbegrip te zijn zodra ze overgaat in absurditeit. Dat de een dit
eerder vindt dan de ander, kan mij niet ontheffen van mijn verantwoordelijkheid ten
deze, overeenkomstig mijn eigen oordeel. Niemand kan proeven met buurmans
tong. En enig voer voor critici dient er toch ook te zijn.
Evenals bij de voorgaande delen is het mij een behoefte uiting te geven aan mijn
gevoel van dankbaarheid jegens drs. B.P.M. Dongelmans en mevrouw Alma van
Donk voor hun onmisbare hulp, en bovenal aan de Nederlandse organisatie Z.W.O.,
waar het veelzijdig belang van deze Multatuli-dokumentatie met zoveel begrip blijkt
te worden erkend.
Garmt Stuiveling
Hilversum,
1 mei 1984

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

11

Nota
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Bij verwijzing naar de uitgaven waaraan enig gegeven werd ontleend, is gebruik
gemaakt van de volgende 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 X: idem. Laatste periode. - 1896.
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).
Brieven WB X: idem. Tiende deel. 1912.
Leven: Mina Krüseman, Mijn leven. Dordrecht - J.P. Revers, 1877. Drie delen.
Pée 1937: Dr. Julius Pée, Multatuli en de zijnen. 1937 Wereldbibliotheek N.V.
- Amsterdam.
Pée 1942: Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer R.J.A. Kallenberg van
den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma, uitgegeven door Dr. Julius Pée. Brussel en
Rotterdam MCMXLII.
Pée 1944: Keur uit de brieven van Multatuli (....) door Dr. Julius Pée. 1944
Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam.
Prins 1970: Lodewijk Prins, Multatuli en het spel van koningen. 1970 De Bezige
Bij Amsterdam.
RvE: Briefwisseling tussen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga. Uitgegeven
door M. Douwes Dekker, geb. Hamminck Schepel, Amsterdam - W. Versluys
- 1907.
In alle gevallen waarin geen vergelijking met de autografen mogelijk was, is de
datering voorzien van een asterisk.
De aandacht wordt voorts gevestigd op de volgende punten:
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Dagboek: voor de beschrijving hiervan worde verwezen naar V.W. XV, blz. 15.
Edu: aanduiding van Multatuli's zoon, geboren 1854.
Memoriaal: voor de beschrijving hiervan worde verwezen naar V.W. XIV, blz.
15.
Mimi: aanduiding van Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel, jarenlang
de intieme vriendin van Eduard Douwes Dekker, sedert 1 april 1875 zijn
echtgenote.
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, overleden 13 september 1874.
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 najaar van 1874
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Het overlijden van Tine heeft bij Multatuli invloed gehad op bijna al zijn
levensverhoudingen. Het maakte heel zijn verleden onherroepelijk, juist toen dit
door de herziening van Max Havelaar pijnlijk werd verlevendigd: haar genezende
aanwezigheid na het catastrofale jaar te Padang, haar steun bij zijn ambtsvervulling
in Poerworedjo en Menado, hun illusies en ontgoochelingen tijdens het verlof, haar
begrip voor de beslissende daad van Lebak; en dan de vervreemding van elkander
en hun feitelijke scheiding in de laatste tijd. Alles wat hem eventueel aan koloniale
genoegdoening en letterkundig succes nog te beurt mocht vallen, zou te laat komen
voor háar. Was het enkel gezichtsbedrog, dat hij haar hele leven zag als heldhaftige
zelfopoffering terwille van zijn roeping?
Gewijzigd was de verhouding tot zijn kinderen, niet zo zeer tot Edu die, twintig
jaar oud en beheerst door wat Freud later een oedipuscomplex zou noemen, zich
kon redden in een betaalde betrekking, als wel tot Nonni die overeenkomstig de
toenmalige fatsoensbegrippen met haar zeventien jaar nog een tijd lang opgevoed
diende te worden in een beschermd milieu. Vooral Stéphanie liet er geen twijfel over
bestaan, dat Wiesbaden aan die eis in elk geval niet voldeed. Gewijzigd was uiteraard
de verhouding tot Mimi, met wie hij nu desgewenst zou kunnen trouwen; maar
wensen deden zij het geen van beiden. Het legaliseren van hun verhouding, na
meer dan tien jaar, leek te zeer op een uiting van schuldbesef en op gehoorzamen
aan de burgermansmoraal; maar het was wel een voorwaarde om Nonni te laten
overkomen. Gewijzigd was zelfs de verhouding tot Funke, want het verzoek om een
deel van het honorarium - of van het voorschot - naar Italië te zenden, zou nu maar
zelden meer nodig zijn. Moeizaam en geëmotioneerd werkende aan de herziening
van Max Havelaar - de eerste keer dat hijzelf verantwoordelijk zou zijn voor de
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definitieve verschijningsvorm! - en soms ook aan Woutertje Pieterse, probeerde
Multatuli met zichzelf in het reine te komen, maar de bemoeizucht van Stéphanie
wat Nonni betrof en van Mina Krüseman inzake het huwelijk maakte de beslissingen
niet gemakkelijker.
Mina Krüseman was inmiddels in Holland op pad met een luidruchtige
reklamecampagne voor zichzelf, voor haar toneelstuk De Echtscheiding en voor
Vorstenschool. Door het trauma van een bedrogen verloving argwanend jegens alle
mannen, wilde zij zichzelf waar maken als zangeres en actrice. Voortdurend op de
hoogte gehouden van haar taktiek, ergerde Multatuli zich aan het brutale
amerikanisme van haar gedrag, maar zijn bewondering voor haar karakter bleef
zich jegens derden te buiten gaan aan termen als ‘puur goud’, ‘zielenadel’ en ‘een
juweel’. Blind voor haar eerzuchtig egocentrisme, toonden Multatuli en Mimi beiden
zich zenuwachtig benieuwd naar het resultaat van haar optreden. Zou het slecht
gebouwde toneelstuk, een amateuristische omwerking in zestien taferelen van haar
roman-in-schetsen Een huwelijk in Indië, met haarzelf in de hoofdrol, furore maken
of vallen? Zou zij talent hebben als actrice? Want haar pretentie om als koningin
Louise op te treden garandeerde nog allerminst een verantwoorde opvatting van
die rol en een juiste dictie. De krantekritiek, rancuneus en nietszeggend, liet Multatuli
in het ongewisse; de zalen waren vol, de recettes hoog, het publiek scheen tevreden
en dus was Mina het ook. In een waarderend briefje van Vosmaer zag Multatuli
meer een bewijs van diens goedhartigheid, dan van Mina's dramatische capaciteiten.
Maar ondanks al haar propaganda, ondanks haar consequente weigering om
geëngageerd te worden voor een ánder stuk, en ondanks de aandrang van
gezaghebbende publicisten als Vosmaer van Van Hall, durfden Albregt en Van
Ollefen een Vorstenschool-opvoering niet aan.
Multatuli wist zeer wel dat zijn slechte naam in Holland evenzeer zijn verhouding
tot Tine betrof als zijn kritiek op de kerkelijke en politieke principes, maar hij wist
ook dat ‘men’ in samenhang daarmee twijfelde aan de gegrondheid van zijn koloniale
aanklacht. Door alle jaartallen en alle plaatsnamen met stippeltjes onleesbaar te
maken had Van Lennep in 1860 de actualiteit en de realiteit van het boek opzettelijk
tenietgedaan. Nu, na vijftien
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jaar, wilde Multatuli alsnog de juistheid van de meegedeelde feiten bewijzen.
Kiezende tussen voetnoten of aantekeningen achterin, verwierp hij de eerste
mogelijkheid, omdat de lezer dan al met Multatuli te maken zou krijgen, terwijl
Droogstoppel en Stern nog aan het woord waren. Al was hij zich dus het ironisch
en romantisch arrangement van de stof ten volle bewust, toch vereenzelvigde hij
de reële ambtenaar Douwes Dekker zó zeer met de romanfiguur Max Havelaar, dat
hij zijn boek steeds meer ging zien als een autobiografie, en de aantekeningen als
het exacte bewijsmateriaal. Het persklaar maken was een deprimerende bezigheid
die hem herhaaldelijk een vloek op de lippen bracht om het verschil tussen wat hij
had beoogd en wat hij had bereikt.
Zelfs het verschijnen van Een Zaaier bleek een tweeledig effect te hebben:
enerzijds erkenning in breder kring, anderzijds een nog perfider bestrijding dan
tevoren. Want ook als men zich kritisch opstelt ten aanzien van Multatuli's pretenties
en illusies, dan nog kan men Van Vloten in zijn systematische bestrijding moeilijk
anders zien dan als een kleine rancuneuze scribent, die door niemand van genialiteit
zal worden verdacht, noch van de humane gelijkmoedigheid die het kenmerk is van
de als voorbeeldig aangeprezen Spinoza.
Zo eindigde het jaar van Tine's dood in een sfeer van grimmige agressie waar
Multatuli, onwetend of Van Vloten niet over vertrouwelijke brieven beschikte,
machteloos onder leed, maar die háar tenminste bespaard is gebleven.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[1 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
1 oktober 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Het postscriptum staat op blz. 4 in de marge rechts.
den auteur van haar bespottelyke brieven: Stephanie's echtgenoot, prof. Omboni.
Wiesbaden 1 October 1874
Waarde funke, ik ben niet gegaan. 't heeft er iets van of ik door te zeggen: ‘ik
moet weg’ u geld wou aftroggelen. Welnu, 't was de zuivere waarheid. m'n koffertje
n

stond (voor den 6 maal) gepakt, en zelfs heb ik den dienstman die besteld was, 'n
fooitje moeten geven voor 't vergeefs komen.
Ik kreeg weer 'n brief, en zou daarop gister gaan. Maar telkens veranderde de
toestand. Wat ik daar in Italie te doen en te regelen heb, is 'n ware schaakparty. De
uitlegging zou vellen druks vullen. Nu gegaan zynde, had ik nonni niet meegekregen
dan door gezag, en als ik haar met gezag by Mimi breng, is 't verkeerd. Dan juist
zou ik beter vinden haar niet hier te hebben. Ze is opgestookt om in Italie te blyven,
en schryft me gekopieerde of gedicteerde brieven, waarin ze o.a. van Eduard
sprekende, hem ‘mon frère’ noemt, en voorts boekerige frazes, waarvan ik den
auteur ken. Geloof me dat ik oorzaken had niet te gaan, nog niet.
Ik wil niet in Venetie komen voor ik de schulden die m'n arme vrouw heeft
achtergelaten betalen kan. Dit is ook hierom noodig, wyl ik zonder dát, me daar niet
kan vertoonen, en eenige dagen blyven. Want de kwestie is niet dat ik Nonni haal,
ik moet haar bewerken, zóó dat ze met genoegen meegaat. Anders is de taak van
Mimi (die zich zoo verheugde in 't vooruitzicht haar te koesteren met liefde!)
onuitvoerbaar.Eergister avond heb ik - enfin, 't is te omslachtig. De dag van
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gister bracht ik door, in voortdurende spanning. Gaan? Niet gaan? Depêches,
brieven, 't hield niet op.
Eindelyk besloot ik myzelf te dwingen tot 'n besluit! Ten gevolge van m'n slecht
werken gedurende den laatsten tyd had ik ook hier geldelyke verwikkelingen. Ik
moest byv. kiezen of deelen om van 't geld dat nu dienen zou voor de reis al of niet
m'n huishuur aftenemen. En er zyn meer presseerende dingen. Welnu, ik zei Mimi,
laat alles betalen, of zoover 't strekt. Dan is de spanning uìt! Dan hebben we hier
rust en ik zal me flink aan 't werk zetten.
Ziehier wat ik berekende. Als ik met Nonni hier kom, en ze valt dan terstond in
huiselyke gêne, zou juist dát my verhinderen 't haar redelyk te geven. Niet
rechtstreeks om 't finantieele, maar onbetaalde rekeningen, vrees om 'n huisheer
te zien, maken my onmachtig, en dat zou dan weer werken op m'n stemming jegens
haar, juist wat zooveel overleg vereischt.Ziehier nu m'n program. Ik wil hard werken, en haal Nonni eerst als ik geld genoeg
van U vragen mag om dáár behoorlyk te verschynen. Het niet afdoen van den
achterstand te Venetie is 'n wapen tegen my. Doch ook zonder dit, ik kan me daar
niet behoorlyk bewegen zonder 't noodige. Als ik den achterstand niet afdoe zou ik
me moeten wegstoppen.Hebt ge later vel 12 toch ontvangen? Ik kreeg er geen revisie van. Nu, dit zal wel
goed zyn.Hierby 13, waarvan ik nu wel revisie verzoek. Zeg, ik stel u voor, de tweede
aflevering met dit vel 13 te sluiten. Het eindigt juist goed om 't slot van 'n aflevg te
zyn. En 7, 6, 7, 6, is immers even goed als 7, 7, 6, 6,?Geloof in Godsnaam dat ik in die vreeselyke zaak van Italie alles doe wat me 't
best voorkomt. De oorzaak van 't zwygen der kinderen is me door 'n brief van Edu
(die zeer natuurlyk is geschreven, zelfs naïf) gedeeltelyk opgehelderd. Hy zegt ‘ik
weet niet recht wat we gedaan hebben, we dwaalden van de eene plaats naar de
andere.’ Dit klopt met andere symptomen die me nu geworden. Ze waren den kop
kwyt, en daarna verlegen om aanteknoopen. Natuurlyk heb ik Edu hartelyk
geantwoord. Maar op Nonni's brieven antwoord ik niet, en dit schryf ik hém, zonder
te zeggen waarom. De zaak is dat ik den auteur van haar bespottelyke brieven niet
vóór den tyd indisponeeren wil. Ik zal m'n opinie
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daarover eerst zeggen als ik dáár ben om spykers met koppen te slaan. Nu zou ik
misschien nonni van 'n dak berooven. Verbeelje, men heeft over haar heele toekomst
gedisponeerd, zonder my te kennen. Waar ze wonen zou, wat ze doen zou, alles!
Ik kan nu niet schryven: Veto, voor ik de middelen heb, om doortetasten. Net 'n
schaakparty.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Nu kunt ge my niet meer voorschieten, maar ik hoop te maken dat ge 't kunt.

[1 oktober 1874
Brief van Vosmaer aan Van Hall]
1 oktober 1874
Brief van C. Vosmaer aan J.N. van Hall. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 4 beschreven. (M.M.)
uw stuk over Vorstenschool: zie V.W. XV, blz. 658-662.
adoration perpétuelle: voortdurende bewondering (fr.)
Den Haag 1 oct. 74
WelEdele Heer,
Onder dankzegging voor de mij ter lezing gezonden brieven van Dekker, zend ik
u die terug. Groot genoegen deed het mij er uit te zien dat ook gij sympathie hebt
voor zijn werk. Ik heb een dom verzuim begaan - in de art: over Mult. zooals ze in
't Vaderland voorkwamen wees ik in een noot op uw stuk over Vorstenschool, juist
om op die uitmuntende waardeering de aandacht ook weer te vestigen. Met de
omwerking van een ander gedeelte van die noot, moest dit deel verplaatst worden,
en dat heb ik over 't hoofd gezien, zooals ik later tot mijn spijt merkte. Dekker is zeer
tevreden over 't boekje, en ik ben blij dat het hem genoegen heeft gedaan.Ter opheldering van de door mij aangestipte passage uit Vorstenschool, schreef
hij me een uitvoerigen brief - die is interessant; nu heb ik hem uitgeleend - maar gij
moet hem ook eens lezen.Dank voor uw welwillend woord,
steeds tt
C. Vosmaer
Hoe laf - een Q.Q. in 't Handelsblad schrijft (ingezonden stuk) 30 sept, dat mijn
appreciatie ‘vergoding, Multatuli-dienst, adoration perpétuelle is’ enz.
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dat zoo'n man niet begrijpt 1 dat er warme en oprechte sympathie bestaat, 2 . dat
ik, Dekker beschouwende als een goed mensch al heeft hij net zoo veel gebreken
als ieder van ons, echter niet noodig had de fouten van hem of zijn werk in 't licht
te stellen - maar dat er juist groote behoefte was aan erkenning, openlijk uitgesproken
sympathie en aanwijzing van het schoone en ware in zijn geschriften!-

[2 oktober 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
2 oktober 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
geheel beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 2 October 1874
Waarde Dekker! Het verheugt mij dat Ge nog ter elfder ure besloten zijt Nonni
niet te halen. Ik voel eenigszins wat het U kostte tot dat ferme besluit te komen,
maar ben zeker dat Ge dáárvan geen spijt zult hebben. Er moet na al dat inblazen
wat tijd verloopen om een zoo geschokt en geslingerd gemoed als 't hare in normalen
staat te brengen en eerst dan, misschien wel drie maanden na heden, wordt het tijd
haar te bekeeren.
De handelwijze van Eduard valt me tegen in hem. Aan 't naïve van die reis kan
ik niet gelooven: wie ter wereld gaat van droefheid in een spoortrein zitten en van
plaats tot plaats rijden zonder eenig doel! 't Is werkelijk al te dwaas om dat aan te
nemen. Een bedroefd mensch schuwt gezelschap en rumoer en denkt het allerminst
aan een spoorreisje.
Hoe 't zij, het verheugt mij dat Ge U in deze teedere kwestie hebt kunnen
beheerschen en macht over U zelven hebt gekregen om afleiding in arbeid te zoeken.
Dat ge daarbij in de eerste plaats geld noodig hebt én om Uwe dochter meê te
krijgen én om haar Uw te huis aangenaam te maken, spreekt van zelf. Ik hoop dan
ook niets liever dan dat Ge genoegzaam ter rust zult komen om weêr geregeld wat
te leveren.
Ja, vel 12 is terecht. Als nu blad 13 door U ter afdrukken gegeven is, zal ik aflev.
2 maar uitgeven, zooals Ge voorstelt.
Zoudt Ge nu ook niet de 2 eerste vellen van Havelaar retourneren, dan laat ik
daaraan beginnen! Als Ge veel kleine of beter korte noten hebt, is 't beter die onder
de bladzijden te plaatsen; geeft Ge
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daarentegen enkele uitvoerige noten, lasch ze dan met kleiner letter tusschen den
tekst of geef ze achteraan.
Behoud de ex. bundel III die ik U zond, maar doe er een van toekomen aan Uw
vriend Roorda als Ge ook bundel IV er bij hebt. Van W. uit zal hem de toezending
veel minder kosten dan van hier.
Hebt Ge de Minnebrieven en Verspreide Stukken al herzien en gereed? Zoo ja,
zend mij die dan ook maar bij gelegenheid, want ik wou beide deeltjes tegen den
winter ook maar onder handen geven.
Zeg aan Mimi dat ik van Loman nog altijd op antwoord wacht. Niet ongewoon bij
dat heerschap: hij laat altijd wachten en komt eveneens altijd te laat! Zoodra ik haar
Stukje in handen heb, zal ik 't haar direct per post zenden.
Laat zij mij ook eens meedeelen welk van Uwe twee portretten ik aan Vosmaer
zenden moet? Ik heb een waarop Ge vriendelijk en een ander waarop Ge
verontwaardigd kijkt. Het laatste dat ik voor 't beste houd, heb ik juist in handen
gesteld van een mij bekend, vertrouwd en zeer bekwaam lithograaf, dien ik heb
opgedragen zijn uiterste best te doen dat portret zoo trouw mogelijk op steen over
te teekenen. Als hij er meê klaar is, heb ik plan, als ik er vrede meê heb, het aan
Vosmaer ter beoordeeling te geven - en als ook hij het goed mocht keuren, 't eindelijk
U onder de oogen te brengen. Hoewel portretten zeldzaam goed voldoen als ze
niet photographisch zijn, gelukt toch wel eens een enkele en, mochten we nu zoo
fortuinlijk zijn met het Uwe, dan zoudt Ge niet op nieuw naar die pijnkamer hoeven
te gaan. Mislukt nu mijn onderneming, dan zult Ge hoop ik van Uzelf verkrijgen om
in Godsnaam nogmaals te pozéren.
Hartelijk gegroet met Mimi van
tt
GLf
Vosmaer's boekje wordt aardig gekocht naar dat het zoo kort in 't licht is. Ik heb veel
verwachting van den terugslag die 't op 't debiet Uwer boeken maken zal.
Wordt het niet hoog tijd dat Ge Wouter uit die misselijke Kopperlithsfamilie naar
de Holsma's brengt? Ik geloof dat Ge die Kopperliths c.a. veel te veel eer hebt
bewezen, door U zoo lang

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

26
met hen bezig te houden. Zes vel geleden hadt Ge ze al totaal vernietigd.

[2 oktober 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman]
*2 oktober 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 264.)
Wiesbaden, 2 Oct. 1874.
(....)
O, Mientje, 't was zoo noodig dat ik geld verdiende, geregeld! Kon ik dát maar.
Maar Dek wil me niet helpen (tooneel meen ik). Nu zullen we trouwen - 't is beter,
zegt hij.
(....)
Mimi.

[2 oktober 1874
Edu int 200 Lire]
2 oktober 1874
Edu int een bedrag van tweehonderd lire blijkens de navolgende kwitantie. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
o

N . 164
Venise, le 2 Octobre 1874
o

Reçu de Messieurs S. & A. Blumenthal & C .
la somme de Deux cents Lire italiennes
en vertu d'un Voglia postale
de monsieur J.D. Fischer, consul Neerlandais
dont un seul exemplaires de quittances pour un seul payement.
it

L 200.Eduard Douwes Dekker

[2 oktober 1874
Brief van Stéphanie aan Potgieter]
2 oktober 1874
Brief van Stéphanie aan E.J. Potgieter. Twee dubbele velletjes en een enkel
velletje postpapier, tot onderaan blz. 9 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.)
Padoue-le 2 Oct-74
Monsieur,
Confiant dans l'intérêt que vous a toujours inspiré cette famille si éprouvée, je
reprends la plume pr. vous rendre compte de l'état des choses et des projets d'avenir
de ces chers enfants.
Ils sont revenus samedi soir et je vous assure, dans ces circonstances
douloureuses, cela a été une vraie consolation pr. ns. tous de nous trouver reunis.
- Pauvres êtres! au milieu de leur consternation et
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de leur douleur, ils avaient encore fait ce qu'il y avait de mieux a faire. Ils ont cherché
à s'oublier en quittant la scène du coup fatal qui venait de les frapper, et ne m'ayant
point trouvée a Padoue ils sont allés trouver les anciennes connaissances de Milan,
toujours promptes à les accueillir affectueusement. Naturellement ils étaient encore
bien abattus, bien navrés et les premiers jours ont été remplis d'émotions et de
souvenirs navrants. Maintenant nous commençons à reprendre un peu de sérénité
en cultivant constamment la mémoire de cette tendre et noble âme, en cherchant
à ns. inspirer en tout à ses desirs, et à nous y conformer, - Or, un de ces desirs, le
plus constamment répété, sans pressentir, peutêtre, pauvre chérie! une fin aussi
prochaine, était, que, dans le cas ou elle vint a manquer sa fille continuât ses études
si brillamment commencées à Venise, afin de se créer un avenir indépendant; en
la recommandant instamment à ne point consentir à aller vivre auprès de son père.
Elle ne prévoyait que trop, la pauvre!, que le bonheur de son enfant ne se trouverait
guère dans les conditions que pourrait lui offrir son père. Everdina elle-même est
resolue, coûte qui coûte, à se conformer au voeu suprême de sa mère. Mais ici se
présentent bien des difficultés; une, qui est celle de savoir sous quelle protection
mettre une jeune fille de 17 ans, est déjà tout aplanie; une noble et sainte femme,
digne en tous points d'accomplir la mission qu'elle entreprend, a déjà offert de la
recevoir chez elle comme sa fille, en étendant sur elle sa protection maternelle
pendant les quatres années qu'il lui faudrait encore pr achever ses études a
l'Académie de Venise. - La marquise Paolucci est une dame veuve, qui a eu la
douleur de perdre son mari il y a peu de temps et qui mène une vie très-retirée, tout
consacrée aux soins et à l'education de deux charmants enfants. Une des personnes
les plus estimées les plus vénérées du pays, et qui joint à ses autres mérites, celui
me

d'avoir aimé et profondément apprécié Mad Dekker; c'est donc un élan de
sympathie spontanée pour sa charmante fille qui lui a porté a faire cette offre
généreuse, que je regarde comme une vraie bénédiction du ciel.
L'autre difficulté est encore plus grave; c'est l'opposition que pourra lui faire son
père, en insistant pour la vouloir auprès de lui; ce qu'il a déjà fait du reste, mais
sans savoir encore qu'elle était décidée à n' y point consentir; nous n'avons point
encore de
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reponse à la lettre où elle lui annonce cette détermination. Or, j'espère qu'il finira
par se rebuter du peu d'affection que sa fille, (qui se souvient trop de ses torts envers
sa pauvre mère, pr. l'aimer,) lui porte, et par ne pas insister davantage - Mais dans
le cas où il prétende s'armer de ses droits - voici ce que je voudrais savoir, - quelle
ressource lui reste-t il? faire appel au consulat? a un tribunal? a un conseil de famille?
- y a-t-il loi au monde qui permette à un père de contraindre sa fille à vivre avec sa
concubine? je ne le crois pas possible.
Un mot, un avis de votre part ns. serait bien précieux, car vs. saurez ns. dire
comment sont les lois hollandaises à ce sujet.
Pauvre chère enfant! elle est si charmante!, si intelligente!, remplie de talent et
de bon sens!, aimée et admirée de tous! Au moment où ce cruel malheur l'a frappée
elle venait d'achever la première année de ses études en emportant le premier prix
de sa classe sur 89 concurrents!! C'était magnifique! tous les prof. de l'Académie
sont d'accord à lui juger un talent exceptionnel.
Naturellement pr. le moment elle restera auprès de moi; l'école ne se rouvre qu'au
mois de Nov., et en attendant ns. avons beaucoup de choses à faire pr. la mettre
sur le pied où je voudrais qu'elle soit pr. entrer dans la maison de l'excellente dame
Paolucci - Hélas! - il n'y a plus les doigts de fée de la pauvre mère pr. rafistoquer
les vieilles hardes et faire de deux fils quatre. Quant à Edouard il est retourné à son
office où il est depuis deux ans, et où il a toujours donné beaucoup de satisfaction.
Aussi M. Blumenthal s'est il montré plein de coeur dans ces circonstances
douloureuses, et il s'offre maintenant comme tuteur dans le cas que le père y
se

consente. je vs. assure qu'entre lui et la M Paolucci, ces enfants seraient bien
dignement et bien honorablement protégés.
En ce moment, Monsieur, on me remet votre lettre du 29 Sept. dans laquelle vs.
me temoignez une confiance pr. laquelle je vs. suis bien reconnaissante.
En attendant, celle ci donne déjà réponse à la plupart des points qui vs.
préoccupent, et dans la suite, je vs. tiendrais encore au courant du pli que prendront
les choses. Dans le cas où M. Blumenthal soit nommé tuteur, il vous sera facile de
vs. mettre en communication avec lui pr. realiser vos bonnes intentions envers les
enfants. Edouard peut déjà suffire à lui-même, mais la jeune fille aura
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besoin d'etre aidée dans ses dépenses de toilette et dans celles que nécessiteront
ses études. Reste à voir ce que fera le père. Il ne me reste plus qu'à vs. prier
d'excuser les torts innegables du jeune homme à votre égard, et de les mettre sur
le compte de l'etourderie naturelle à son âge, qui possède souvent des idées justes
et des sentiments bien placés, mais qui ignore l'art et le devoir de les placer à propos
la nécessité de les exprimer.
On promet plusieurs pubblications intéressantes sur Petrarque; jusqu'ici elles
n'ont point encore parues; mais je les tiendrais en vue pr. vs. en rendre compte à
la première occasion.
Mon mari se joint à moi pr. vs. présenter les salutations et l'expression de sa
profonde estime.
En vs. serrant bien cordialement la main,
votre devouée
Stephanie Omboni

[3 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
3 oktober 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 28 september (V.W. XVI, blz. 751), voor de volgende zet
9 oktober.
Ontv.

17.

E4

H4

Antw

17.

F8

E8

r

Wiesbaden 3 Oct 74
Douwes Dekker

[3 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli]
*3 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli en Mimi. (Leven II, blz. 264-265.)
Bestaat er één man die: zie V.W. XVI, blz. 439.
Brussel, 3 October '74.
Beste vrienden!
Zoo, eindelijk! Ja, eindelijk heb ik dan toch eens een brief met een goede tijding
van u gekregen! Ik begon al ongeduldig te worden en ik had al bijna de confidence
vooruit geloopen door een al te haastig: ‘Wanneer trouw jullie nu?’ - God, God, ik
ben zoo blij
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dat er eindelijk toch een einde zal komen aan die fatale dubbelheid! - 't Doet er niet
toe of Non wat zwerven en wat tobben moet, zij kan later rust vinden bij de vrouw
van haar vader; nu zou haar zijn bij u voor 't arme kind allerakeligst geweest zijn.
En Eduard naar Indië?... Kijk, Dek, als ik je zoon geweest was, zou ik gezegd hebben:
‘Goed, hij zal 't voetspoor van zijn vader volgen.’ - Maar Eduard?... Kan hij niet in
Venetië blijven? Dat gij in November niet in Holland kunt komen, heb ik dadelijk
begrepen. Jammer! nu behoef ik zoo goed niet te spelen!
Adieu, de hartelijke groeten, dank voor de goede tijding. Miesje, schrijf me gauw
dat je Mevrouw Douwes-Dekker bent.
t.à.v.
Mina.
P.S. ‘Bestaat er één man die vrouwenliefde waard is?’ - Schrap dat phrazetje uit
een van mijn oude brieven, of gooi 't heele ding in 't vuur!

[4 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Bientjes]
4 oktober 1874
Brief van Multatuli aan J.A. Bientjes. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
Het papier heeft bij de vouw twee perforeergaatjes. Het tekstverlies is gering en
kan telkens met voldoende zekerheid worden aangevuld.
r

Wiesbaden 4 oct 74
Waarde heer Bientjes, verdenk me niet van lompheid, omdat ik zelfs Uwen
aangenamen brief van 9 Augustus nog niet eens beantwoord heb. Juist omdat ik
uitvoerig wilde antwoorden, stelde ik de zaak van dag tot dag uit, en later - helaas,
't overlyden myner beste lieve vrouw heeft me vreeselyk aangetast. Smart was
hoofdzaak - grooter dan iemand beseffen kan: dit is geen banale frase, geloof my!
- maar weldra werd de smart verdreven door zorg. De hinderpalen die me in den
weg staan om de kinderen by me te nemen, of althans om dit terstond te doen,
matten my af. Ziehier de reden waarom ook dit briefje maar kort is. Later hoop ik
m'n schuld aan U aftedoen. Voor 't oogenblik alleen dank voor 't flink stuk in Uw
r

blad van 26 Sept dat de heer Funke my zond.
Ik verzeker U dat ik Uw ridderlyke hulp op hoogen prys stel. In
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'n herdruk van bundel die ik onlangs voor de pers gereed maakte - onlangs, ja, maar
toch vóór Uw eerste stuk in den Zaanlander - betuigde ik myn dank aan den Sneeker,
Jufvrouw Kruseman en Vosmaer. Het spyt me nu erg dat ik op dát oogenblik U niet
noemen kon. By eerste gelegenheid zal ik dat aanvullen.
Nog-eens neem voor heden m'n kort schryven voor lief. Behalve velerlei andere
oorzaken, ben ik onwel ook. Ik heb 't ‘spit’ in den rug, 'n kwaal waarover gemeenlyk
gelachen wordt, maar die niet mag geminacht worden. In allen geval is ze genoeg
van belang om nadeelig te werken op 't denkvermogen. En ik die, juist dezer dagen
m'n hoofd zoo noodig heb!
Wees vriendelyk en hoogachtend gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker
Meen niet dat ik Uw Spectator-plan vergeet, al deug ik zelf dan niet voor zoo-iets.
De heer Schook was hier, maar ik had redenen hem niet over de zaak te spreken.
Toch blyf ik erby dat zyn medewerking gewenst zou zyn. Hy heeft 'n eigenaardige
manier om feiten te leveren. Geen mooischryvery, maar bouwstoffen. Dit is niet te
versmaden.
Waarom ik met S. niet sprak over Uw plan - of niet businesslike althans, wel
terloops - ligt hierin dat ik eerst Vosmaer daarvan wil kennis geven, ten einde geen
schyn van verdenking uittelokken dat ik ondershands den (ouden) Spectator
benadeelen wil. En... aan V. heb ik nog niets van de zaak kunnen schryven om
redenen van heel anderen aard. Al die dingen gelyken op 'n schaakparty: 't eene
stuk kan niet verzet worden, voor 't andere heeft plaats gemaakt.
My nu staan overal stukken in den weg! Als ik 't U uitlegde, zoudt ge zeggen: Ah!
Ook met het hier halen van m'n dochtertje is dit het geval, helaas! Een ellendige
verwikkeling!

[4 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Versluys]
*4 oktober 1874
Brief van Multatuli aan J. Versluys. (Een en ander over Multatuli, Amsterdam
1889, blz. 158.)
Meer dan dit citaat is niet bekend.
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Als ik 's morgens opstaande er aan denk dien dag te pozeeren, vertrekt zich myn
gezicht al. M'n oogleden beginnen te trillen, enz... Ik kyk altyd kwaad op m'n
portretten en dat is onwaar.

[4 oktober 1874
Brief van Mimi aan Funke]
4 oktober 1874
Brief van Mimi aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Wiesbaden 4 Okt. 1874
Waarde funke.
Het portret van dek, dat Vosmaer gaarne had is het eerst gemaakte. Wagner
heeft de negatief niet meer, en wij hebben er geen afdruk van, 't is daarom dat ik
er u lastig mee val. Ik denk haast het datgene is dat ge aan den lithograaf gegeven
hebt. Hoe nu te doen weet ik niet. Ik zal 't stukje uit uw brief dat over portretten
handelt, naschrijven voor V., dat hij weet gij er werk van maakt.Dek zegt: schrijf eens wat aan funke over de kinderen. - maar dat is zoo makkelijk
niet. Als men de kinderen niet kent is deze heele toedracht van zaken bijna
ongeloofelijk. 't Beste zal dus zijn dat ik u hun briefjes zend, dan kunt ge zelf zien.
Noch weten wij niets meer dan deze briefjes. Waar zij geweest zijn op reis? Wie
voor dat arme lijk gezorgd heeft zijn nog steeds vragen. Dat Edu en Non op reis
gingen begrijp ik in zooverre als ze naar Padua gingen. Daar woont Mevr. Omboni
(Stéfanie) een zoogenaamde vriendin van tine die haar naar Italie had gelokt. 't Is
natuurlijk Edu daar non brengen wilde en ook zelf wat aanspraak vinden. Maar
Stefanie was zooals ze aan Dekker schreef op reis in Tyrol met haar man, de arme
kinderen klopten dus aan een toedeur. Hun verdere tocht begrijp ik ook niet. Edu
schrijft dat ze naar dek wilden komen. Of dit waar is betwijfel ik echter. Edu is zoo'n
komiek mengelmoes van wijsheid en kinderlijkheid. Zijn brief is over 't geheel zeker
welgemeend, en zijn hartelijkheid tegen D. ook. 't Verdriet heeft hem hartelijker
gemaakt dan anders. Geloof me, geen kinderen verliezen meer aan hun moeder
dan dezen. In de briefjes van de arme Non straalt dat niet door. Haar briefjes zijn
gemaakt en boekerig. klaarblijkelijk geinspireerd, zoo niet gedikteerd, door Stefanie
- want die is zóó. Je kunt denken dat haar ‘Mr
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Blumenthal sera notre tuteur,’ en haar plannen die ze als volkomen uitgemaakt geeft
dek woedend maakten. Toen wilde hij onmiddelijk gaan om haar te halen.
me

Haar illusie om bij zekere M la marquise te komen waar zij zich een beetje met
de kinderen zal bezig houden - kennen wij. Ook haar moeder had ondervinding van
zulke voorspiegelingen. Arme non, moet ze nu eerst die illusie verliezen voor ze bij
ons tevreden zal kunnen zijn? Non is in tegenstelling van Edu, zeer prikkelbaar en
zeker allerminst geschikt voor 'n ondergeschikte positie, en hare moeder kwam al
hare kleine begeerten en neigingen zoo te gemoet, elke kleinigheid zou haar zoo
dubbel en dwars kwetsen.
Daar alles verzegeld is in Venetie dek zeer hecht aan de papieren zijner vrouw
en bevreesd is voor 't beslag dat schuldeischers op alles zouden kunnen leggen heeft hij toch geen maanden tijd. Hij is van plan om als 'n bliksem te werken, 'n paar
weken en dan te gaan. Hij zal dan zien wat hij met non doen moet. Haar daar laten
mag hij dunkt mij niet. En als er te veel tegenzin is om bij mij te komen dan zou hij
haar eenigen tijd bij zijn vriend Roorda kunnen brengen, die dat aangeboden heeft.
Wat mij betreft ik ben niet bang dat we haar tegenzin haar onwil niet zullen
overwinnen ik houd werkelijk erg veel van de non want zij heeft een lieve genereuse
natuur.
Dat de briefjes van Non gedikteerd zijn blijkt o.a. daaruit dat ze j'ai schreef voor
chez. dus op den klank af, gedachtenloos.Minnebr. en Verspr. Stukken zijn gereed. D. zal ze zenden. Ook vel één van den
Hav.
Hartelijk gegroet van ons beiden
Mimi

[4 oktober 1874
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
4 oktober 1874
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter.
Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 4 beschreven. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
te houden: in het handschrift staat van houden.
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Laanzicht. 4 October 1874
Wel Edelgeboren Heer!
Hartelijk dank voor de toezending van den brief van Mw: Omboni. Wat een
treffende brief! - hoe edel is de arme vrouw op de bres gevallen van plichtsvervulling
en liefde voor hare kinderen; maar toch de meesten onzer, die het leven hebben
leeren kennen als rijk aan teleurstelling, en nog rijker aan afgewezen toewijdingen,
kunnen bij haar dood uitroepen: Ik benijd haar, - want zij rust! - Wat zij echter wél
gevonden heeft in haar woelig leven, is trouwe, innige vrouwenvriendschap, iets
wat het mij altijd verheugd te ontmoeten, als eene vrij zeldzame plant op onze heide.
- Die vriendschap, opofferend en waar, straalt zóó door in den brief van Mevrouw
Omboni, dat het hart week wordt bij de lezing. - Dat Eduard U niet schreef, hoe
verpletterend voor hem de vrij plotselinge dood zijner moeder ook was, is
onbegrijpelijk, nu zelfs niet te vergoelijken door het hoofd te verliezen. - Juist dan,
bij dat verlies, had hij kunnen moeten toonen dat hij een steun kon zijn voor zijne
jongere zuster, die meer verloor dan hij.De reis naar Milaan begrijp ik niet, en voorzeker is het zeer treurig dat Mev: D.D.
overleed tijdens eene absentie van Mev: Omboni. - Wat eene troost zou het voor
de stervende geweest zijn, als zij nog eenmaal de hand had mogen drukken, en
hare laatste wenschen uitstorten in het hart harer trouwe vriendin. - Ook D. zelf
schijnt zeer smartelijk getroffen te zijn, en ik stel belang in hetgeen hij nu besluiten
zal over Nonnie. - Eduard schijnt bij den Hr Blumenthal goed bezorgd, maar het
meisje! - Ik beveel mij ten sterkste bij U aan, indien gij daaromtrent iets verneemt,
en kan U niet genoeg danken voor de moeite door U genomen om mij steeds op
de hoogte te houden, van het lot der arme vrouw en harer kinderen.Later wanneer een besluit omtrent Nonnie genomen zal zijn, hoor ik wel van U
wat ik zal kunnen doen. - U is steeds in deze noodlotscorrectie, de veldheer geweest
die verstandig, raadgevend en op tijd steunde en wij zijn slechts uwe soldaten, om
dat naar onze geringe krachten uittevoeren, wat door U besloten zal zijn.Voor te eindigen verzoek ik U mijne hartelijke groeten aan Uwe
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zuster overtebrengen en noem mij steeds met ware hoogachting en vriendschap.
UEG.Dw Dnr
R.J.A. Kallenberg v d Bosch
r.

Het boek van den H Vosmaer heeft mij toch goed gedaan, en D.D. zal ten minste
r.

moeten erkennen dat hij van die zijde niet onderschat wordt. - Wat de H V. zegt is
ook waar; juist onder leeken zaait D. en het zaad kiemt ook. - Bij het doorlezen dier
Studien kwam het mij voor den geest: Zou de stervende vrouw zich herinnerd hebben
de heerlijke brief van Fancy aan Tine in de Minnebrieven (Vosm: pag 23) en zou
die herinnering haar geweest zijn of eene laatste smart of eene laatste troost?

[5 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
5 oktober 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Het stuk in 't Nieuws: blijkbaar had Funke aan Multatuli het Nieuws van den Dag
van deze zelfde datum al kunnen doen toekomen.
Hy gaf u zyn woord van eer: zie V.W. XV, blz. 611.
Mimi dankt je wel voor ‘Nederland’
Denk er aan s.v.p. dat ge Heloïse niet kent.
Vosmaer zegt me dat velen naar haar vragen.
r

Wiesbaden 5 Oct 74
Waarde funke.
Hierby vel 1 en 9-10 van den gekorrigeerden Havelaar. Morgen & overmorgen
zend ik de andere vellen die gereed liggen. Ik wil 't pakje niet te dik maken.
De reden dat ik zoo talmde met het terugzenden van dat vel 1 ligt in 't overdenken
Uwer opmerking over de plaatsing der Noten. Ik heb 'n lystje van 124 stuks. En
misschien komen er onder de Correctie nog by. Dit, en andere redenen doen my
na lang overleggen besluiten ze achteraan te plaatsen. Uwe opmerking dat men ze
dan niet leest is in 't algemeen waar. Maar ik hoop te zorgen dat men ze wel leest,
en er zyn waarlyk oorzaken die in den Havelaar noten onder de blz. schadelyk
maken. Ze bederven den indruk omdat ze vóór den tyd Multatuli, den schryver op
den
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voorgrond stellen. Dit breekt de illusie. Men moet menen Droogstoppel en Stern te
hooren. Ik heb daarover lang geweifeld. Laat nu in godsnaam maar zóó drukken.
Ik zal den lezer in 'n Naschrift uitleggen waarom dit zoo geregeld is. Ook de zoogen.
romantische passages worden bedorven door 'n noot van taal- of volkenkundigen.Minnebr. & Verspreide stukken volgen terstond. Ook die liggen gereed. Ge zult
elken dag 'n pakket ontvangen.Het stuk in 't Nieuws! Doe me het genoegen geen woord te zeggen van de
verwikkelingen waarin ik met de kinderen ben. Ik houd Q.Q. voor van Vloten. Z'n
stuk is 'n uitbersting van woedende jalouzie over Vosmaer's Zaaier. Maar zeg gy
asjeblieft niets aan De Veer. De beschuldiging dat het Nieuws voor my reklameert,
is zeker al heel ongegrond, doch Q.Q. spreekt niet eens tegen 't Nieuws. t Is de
vraag of-i wist dat het (nog-al plompe?) stukje 't eerst in 't Nieuws had gestaan. My
deed het zeer leed dat De Veer iets partikuliers my betreffende kon publiceeren.
Zyt ge zeker van Uw omgeving? Ik vond byv. nu-en-dan sporen (zegge: sporen)
dat De Veer iets van my wist of gelezen had dat ik nog niet publiek bekend mocht
achten. Ik wed 3 tegen 1 dat-i de vertelling van Alonso Ramirez gelezen heeft. Nu,
dit is zoo vreeselyk niet. Maar wees asjeblieft gesloten tegen hem over my. Dát hy
niet deugt, kan ik U bewyzen. Hy gaf u zyn woord van eer dat-i met zeker stuk in 't
Nieuws niet my bedoeld had, en nu beroept hy zich tegen Q.Q. juist op datzelfde
stuk.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Ik vrees dat van Vloten zich zal indringen by de kinderen! De vent is woedend na
Vrye Studie. Ik weet dit uit mededeelingen die ik van Delft kreeg.Over de briefjes van Nonni nog 'n opmerking. Verbeeldje den eersten dag schreef
ik aan Roorda in Zwitserland (d.i. halverwege Italie) om spoed te maken. ‘Zend
gauw wat geld aan de kinderen. Hy had niets en zond m'n brief aan z'n mama. Deze
goede vrouw, zelf niet ryk, zond 25 fr, die ik terstond rembourgeerde, onder
opmerking dat het niet om geld, maar om ‘spoedig geld’ was te doen geweest.
En zie, men heeft Nonni aan my laten schryven dat ze door
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vreemde menschen zoo geholpen wordt, iets als: ‘met jou hebben we minder te
maken, jou kunnen we missen!’
Dit was dan ook eens - vooral de strekking der inmenging van vreemden zoowel
in Holland als in Italie. V. Vloten had zich in relatie met die ‘vriendin’ of liever met
haar man gesteld. In den Arnhemmer (!) noemt-i dien Omboni.
't is 'n komplot! Maar geef geen inlichting aan De Veer die geen haar beter dan
V.V. is!

[5 oktober 1874
Brief van Edu aan Fischer]
5 oktober 1874
Brief van Edu aan J.D. Fischer, door deze opgezonden aan E.J. Potgieter. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Venezia 5 Ottobre 1874
Stimatissimo Signore
it.

Mi pregio colla presente accusarla ricevuta di L 200. - che gentilmente mi fece
ri

avere a ½ dei Sig S & A Blumenthal & Co. di questa città, per conto del comune
nostro egregio amico Sig. E.J. Potgieter di Amsterdam.
Se non Le fosse troppo disturbo La pregherei, scrivendo al suddetto nostro amico,
di ringraziarlo caldamente a nome di mia sorella & di me, & ne aggradisca
anticipatamente i miei più sentiti ringraziamenti, coi quali ho l'onore di protestarmele.
mo

Suo dev. Servo
Eduard Douwes Dekker

Vertaling
Venetië 5 Oktober 1874
Zeer geachte Heer,
it
Met deze brief wil ik U graag de ontvangst bevestigen van L 200. - die u zo
vriendelijk was mij te zenden via de Heren S & A. Blumenthal & Co alhier, van onze
gewaardeerde gemeenschappelijke vriend de Heer E.J. Potgieter uit Amsterdam.
Ik zou U willen vragen, om, als het niet te veel moeite voor U is, wanneer U schrijft
aan onze bovengenoemde vriend hem hartelijk te danken, uit naam van mijn zuster
& mij, & aanvaard u alvast mijn welgemeende dank die ik de eer heb u te betuigen.
Uw zeer toegewijde dienaar
Eduard DouwesDekker
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[5 oktober 1874
Artikel in Het Nieuws van den Dag]
5 oktober 1874
Redactioneel artikel in Het Nieuws van den Dag, no. 1405. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Het artikel is van de hand van de hoofdredacteur H. de Veer.
Handelsblad: zie 30 september 1874, V.W. XVI, blz. 753.

Een lesje in kieschheid en onkieschheid.
Onze tekst is een ingezonden stuk uit het Algemeen Handelsblad, van den volgenden
inhoud:
In bijna al onze bladen las men eenige dagen geleden het volgende berichtje:
‘Wij vernemen, dat mevrouw E. Douwes Dekker, bekend als Tine uit de
werken van haar echtgenoot, dezer dagen na kortstondige ziekte is
overleden.’
Misschien is het een geheel subjectief gevoel van mij, maar dit ‘bekend
als Tine uit de werken van haar echtgenoot’ heeft voor mij iets
onwelvoegelijks, ja, iets stuitends. De Heer Douwes Dekker heeft zijne
vrouw in zijne werken gebezigd als een litterarisch ornement, en niet zoo
zeer, dunkt mij, om haar, dan wel om zich zelven te orneeren; en tevens
te doen uitkomen, hoe gelukkig eene vrouw wel zijn moet, die een man
tot echtgenoot heeft van zooveel talent, geest en vernuft, en die tevens
zoo beminnend en beminnelijk voor haar was.
Of dat presenteeren van Mevrouw Douwes Dekker als Tine, aan het
groote publiek, deze openbare tentoonstelling van Mijnheers en Mevrouws
Douwes Dekker huiselijk en echtelijk leven, wel getuigt van kieschheid
en goeden toon, laat ik daar. Met zijne vrouw mag een man zich veel
veroorlooven, en daar, zoover mij bekend is, Mevrouw Douwes Dekker
zich nooit over haar tentoonstellen beklaagd heeft, behoeft men hierin
voor haar geen partij te trekken.
Doch rechtvaardigt dit den familiaren toon der couranten, dat Tine - de
door den beroemden Multatuli beroemd gemaakte Tine - nu dood is, en
die beroemde Tine de werkelijke Mevrouw Douwes Dekker was?
Was het ook eigenlijk wel om Tine te doen?
Was het niet veeleer te doen, om den echtgenoot? Om den beroemden
naam van Multatuli nog eens onder de aandacht van het publiek te
brengen? Om eene Multatuli-reclame dus?
Dit geeft mij aanleiding tot een andere vraag. Gaan wij in onzen eeredienst
van Multatuli niet te ver? Is het niet genoeg, dat een Nederlandsche
letterkundige zich bepaaldelijk aan den Multatuli-dienst wijdt, en als een
tweede Johannes de Dooper in de woestijn de verrijzing predikt van den
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Messias der Nederlandsche litteratuur? dat hij zijne werken verheerlijkt
als uitingen van den heiligen Multatuli-geest?
Multatuli is ontegenzeggelijk een man van groot talent, maar het
heilige-geest-genie, dat zijne aanbidders van hem maken willen, is hij
niet, en een strenge critiek ware hem nuttiger dan deze adoration
perpétuelle zijner volgelingen.
Men moet zich voor de overdrijving der vergoding niet minder wachten
dan voor die der verguizing; de grilligheden en caprices - de
humeurigheden zou men bijna zeggen - van een door gestadige
bewierooking verwend schrijver - hij heete Bilderdijk of Multatuli - moet
men niet verheerlijken als genialiteiten. Door en voor Multatuli wordt reeds
meer dan genoeg gereclameerd; de dood van Tine althans had niet
moeten dienen als gelegenheid tot eene reclame te meer voor haren
echtgenoot en zijne werken.
Q.Q.
Welke is de grootste fout in dit opstel uit het Handelsblad, - want dat 't van A tot Z
een model van onbetamelijke polemiek is, zullen wij wel niet behoeven aan te wijzen,
- welke is de grootste fout?
Is 't de brutaliteit, waarmee een man, die blijkbaar zelf niet het minste begrip van
betamelijkheid heeft, ons, die het bedoelde bericht 't eerst meedeelden en in den
vorm goten, waarin 't door onderscheiden dagbladen werd overgenomen, van
verregaande onkieschheid beschuldigt?
Is 't de leelijke verdenking, alsof ons bericht een reclame voor Multatuli en zijn
werken, dat is voor Multatuli en zijn uitgevers zou zijn, of de onnoozelheid, welke
in zoo'n bericht een reclame ziet?
Is 't de quasi-geestigheid, volgens welke Multatuli zijne vrouw zou gebezigd
hebben als een litterarisch ornement, niet zoo zeer om harentwil, maar om zichzelven
te orneeren, en de daarmee vrij wel overeenkomende opmerking, dat 't ons niet
aangaat, hoe een man zijn vrouw tentoonstelt, indien deze zelve zich er maar niet
over beklaagt?
Is 't de ongepaste manier, waarop juist deze gelegenheid te baat genomen wordt
om Multatuli eenige hatelijkheden naar het hoofd te werpen en de quaestie aan de
orde te stellen of hij een heilige-geest-genie is of niet; gesteld dat 't ons gelukt uit
te maken, wat wij onder een heilige geest genie moeten verstaan?
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Of is 't misschien niet de onkieschheid, maar de domheid, die naar den eerepalm
dingt, als de schrijver in éenen adem Bilderdijk en Multatuli noemt als twee mannen
die, - let wel op!, - die ‘door gestadige bewierooking verwend zijn geworden?’...
Wij beslissen niet. De keus is ruim en onze lezers zullen allicht een andere doen
dan wij. Ook vermijden wij liefst den schijn van partijdigheid, die ons licht zou kunnen
verleiden, om den vinger te leggen op 'tgeen ons persoonlijk gegriefd heeft? Wij
toch hebben met de woorden van het oorspronkelijk bericht ‘bekend als Tine uit de
werken van haar echtgenoot’ niets bedoeld, dan te verklaren, waarom we het
overlijden van Mevrouw Douwes Dekker vermeldden. Immers voor het groote publiek
is de laatstgenoemde eene onbekende, maar de eerste niet.
Alleen kwade trouw kan er iets anders achter zoeken.
Ook houden wij ons zeer aanbevolen voor de bewijzen, dat het Nieuws van den
Dag zich ooit schuldig gemaakt heeft aan Multatuli-vergoding. Wij van onzen kant
zouden integendeel met de stukken kunnen aantoonen, dat de achting voor Multatuli's
talent ons niet belet heeft onbevangen te oordeelen over hetgeen men zijn gebrek
aan waardeering van de publieke opinie zou kunnen noemen.
Doch afgezien van wat ons persoonlijk betreft, zien we in het artikel uit 't
Handelsblad een staaltje van onbetamelijkheid, dat noodzakelijk gebrandmerkt moet
worden. Multatuli is nu eenmaal een figuur in onze litteratuur. Tegenover iemand
van dat gehalte past roijaliteit in de polemiek. Open en rond trede men tegen hem
op. Men noeme zich niet Q.Q. maar zooals men in het doopboek van deze of gene
gemeente of in de registers van den burgerlijken stand opgeteekend staat. Bovenal
zij men eerlijk. Men noeme man en paard en onthoude zich van dubbelzinnigheden.
Bovenal neme men geen gelegenheid als de besprokene aan, om zuiver
letterkundige quaestie's te doen uitmaken, in verband met andere die hoegenaamd
geen deel hebben aan onze vaderlandsche litteratuur. Multatuli zij wie hij zij, maar
de vraag van zijn echtelijk leven heeft niets gemeen met deze andere, welke alleen
voor ons van gewicht is, wat hij als letterkundige is en voor ons volk blijven zal.
Wij voor ons, 't mag hier herhaald worden, dwepen in geenen
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deele met al wat de Heer Douwes Dekker geschreven heeft, maar wij verachten
iedereen, die het overlijden van zijn vrouw aangrijpt als een welkome gelegenheid
om den litterator Douwes Dekker hatelijkheden te zeggen.
En hiermee basta! 't Was ons maar te doen om de manier te kenschetsen. Q.Q.
verdwijne als alle schimmen en spoken.

[7 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
7 oktober 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
De alinea over Eduard en Stéphanie is een tussenvoeging in potlood.
de Insulinde: sinds mei 1872 verscheen bij uitgeverij J.H.A. Wansleven & Zoon
te Zutphen viermaal per maand Insulinde. Nieuwsblad gewijd aan Nederlandsch
Oost-Indië, met gedurende het jaar 1873 de rubriek ‘Brieven uit de Oost’. De uitgave
was echter op 14 januari 1874 gestaakt.
Mimi's stukje: nl. in Nederland, jrg. 1874, dl. II, blz. 350-411.
Wiesbaden 7 Octr 74
Waarde funke!
Hierby revisie vel 13 bundel VII en 'n pakje van Havelaar vel 14, 15 & 16. 't Laatste
pakje ligt gereed, en komt volgende post. Daarna Minnebr. & Verspreide Stukken.
Ge hebt immers de vorige pakjes van den Havelaar ontvangen? Géén antwoord
beteekent: Ja!Wees zoo goed by Wansleven voor my te bestellen alles wat er by hem van
Peripateticus verschynt. Die schryver is zeer goed op de hoogte van indische
volksgebruiken. Ik heb dit gezien in z'n ‘Brieven’ in de Insulinde. Dus: alles wat hy
schryft, s.v.p.Van Nonni en Edu, na de u gezonden stukken, niets. Toch zond ik Eduard heden
8 dagen geleden f10. ‘voor briefport.’ Ik wacht dan ook elk uur bericht. Ik vroeg hem
namelyk opgave van de schulden. Dit moet ik weten om te beoordeelen wanneer
ik me daar met succès zal kunnen vertoonen, en handelen. Tevens was dit m'n
eenig antwoord op Nonni's gedicteerde brieven. D.i. géén antwoord. Ik verkies met
die Stefanie niet in aanraking te komen. Nu is Nonni zeker verdrietig, dat ik haar
niet schryf, maar áls ik haar schryf, en dan m'n opinie zeg over al die brutale
beschikkin-
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gen buiten my om, en over haar zotte briefjes, stel ik die Stéfanie ten-toon, en
risqueer dat ze Non de deur wyst, voor ik gereed ben haar te halen. Net 'n
schaakparty!Voor 't sluiten zeer goeden brief van Eduard. Hyzelf waarschuwt me tegen die
Stefanie.
Nog eens over de Noten in den Havelaar. Och, laat het nu maar zoo blyven dat
ik ze allen achteraan geef. Anders zou ik nu weer aan 't splitsen moeten gaan van
wat onderaan komt, en wat beter achter staat. Daartoe zou ik nu m'n gedachtenloop
breken voor ander werk.
Dankje wel voor Mimi's stukje in ‘Nederland.’ Ik kan er niet goed over oordeelen
omdat ik 't zag worden, maar 't komt my nu wel lief voor. En - in betrekkelyken zin
- is alles wáár. Ik denk dat het hieraan de waarde ontleent die Vosmaer 't toekent,
en volgens hem, anderen ook.
Myn verzoek om Heloise's persoonlykheid niet te ontmaskeren ligt in de vrees
dat dan deze of gene Q daaruit munt zal slaan voor kwaadaardige artikelen. Zoodra
Mimi's positie gelegaliseerd is - zy heeft geen zin in trouwen, maar om mynentwil
en om Non, zal 't wel moeten - mag men weten wie Heloïse is.'t Zou my innig leed doen als men dien zachten Vosmaer nog verder aanviel over
z'n partytrekken voor my. Maar... ik vrees het!
Ik blyf er by dat een eenigszins verkleinde kopie van 't portret dat Mickiwicz te
Brussel maakte, 't best zou zyn. Dat is wel 10 jaar jonger dan ik nu ben, doch juist
daarom nader aan den Havelaar. Zoodra ik dood ben is 't even geldig als een van
vandaag. Kerel, 't zit 'm niet dat ik niet poseeren wil, maar... ik kan niet. Uren vóór
ik daartoe uitga beginnen m'n oogleden al te trillen, en - lach er niet om, 't is zoo als ik 'smorgens wakker word met het idee, straks naar den fotograaf te gaan,
vomeer ik. Dit alles is geen tegenzin (dien ik overwinnen moet, o zeker!) maar 'n
fysisch gebrek.
Wees hartelyk gegroet van
tt
DD
Peripatéticus!
Ik zal hem wel eens moeten naslaan by de noten op Havelaar - Uw oordeel over
Eduard zou my zeer gegrond voorkomen (en
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ieder) als ik me niet herinnerde hoe m'n vrouw my altyd waarschuwde zeer omzichtig
met hem te zyn. Hy was altyd zeer vreemd. Ik erken hem niet te begrypen, doch dit
is al bitter genoeg. Z'n brief, dien gy hebt, is weer zeer kinderlyk, niet waar?

[7 oktober 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
7 oktober 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
geheel beschreven. (M.M.)
vroeger vergrijp: zie Het publiek en het genie, V.W. XV, blz. 595.
Amsterdam, 7 Oct 1874
Waarde Dekker!
Het spreekt van zelf dat ik niemand, wien ook, except Vosmaer iets meêdeel van
wat Ge mij omtrent Uwe tegenwoordige moeielijkheid hebt willen berichten. Dat zou
toch wat al te gek zijn.
Het bericht van 't overlijden Uwer vrouw heb ik zelf meegedeeld aan mijne redactie
(niet aan de Veer, die ik zelden spreek in den laatsten tijd) en vandaar de plaatsing,
waarin ik niet het minste kwaad zag en nóg niet kan zien. Dat ze dat onnoozel
berichtje zouden misbruiken tot kwaadaardige aanvallen tegen U, Vosmaer en mij,
kon niemand voorzien. In elk geval had van Vloten of wie anders achter Q.Q. schuilt,
bij gebrek aan dat bericht, heel gemakkelijk een andere stok kunnen vinden, als hij
nu eenmaal zijn gal moet uitbraken. Dat juist de Veer de handschoen zou opnemen,
had ik in de verste verte niet verwacht en verraste mij dan ook buitengewoon, terwijl
't mij deed denken aan een ‘amende’ voor vroeger vergrijp, al werd dat vergrijp niet
erkend.
Wees er gerust in, dat nimmer iemand van mijn redactie inzage krijgt van eenig
geschrift van Uwe hand. Juist Uwe brieven bewaar ik bij uitzondering altijd achter
slot, zoodat het onmogelijk is, ook voor hen die den ganschen dag om mij heen
zitten, ooit iets van U te lezen dat niet in druk is verschenen.
Vosmaer, aan wien ik de gisteren ontvangen brievencollectie afzend, schrijft mij
heden in een brief, die blijkbaar de collectie kruiste, dat Ge lieve brieven van de
kinderen ontvangen had en alles in orde zou komen. Het schijnt dus dat Ge weêr
latere brieven kreegt? Of heeft V. U verkeerd begrepen? Is zijn bericht juist,
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dan zou mij dit zeer verheugen, want ik moest na lezing der brieven volkomen
beämen wat Gij en Mimi er over dacht. Welk een reeks van exclamaties van
Stephanie en welk een curieus mengsel van naïviteit en boekerigheid in Nonnie's
brieven! Stephanie's brieven kunnen zooals ze daar zijn, gedrukt worden en een
plaatsje krijgen in elk Fransch romannetje. Wat al phrases en declamaties!
Zeg aan Mimi dat ik de portretkwestie al met Vosmaer behandel. Zij hoeft zich er
niet meer meê te moeien en kan dus gerust zijn. Ik heb met haar te doen, nu haar
liefderijke bedoelingen zoo miskend worden en acht haar hooger dat zij in weerwil
daarvan de armen uitgestrekt blijft houden. Dat zij ten slotte overwinnen zal, valt
niet te betwijfelen, maar ik stel mij voor dat dit niet gebeuren kan dan nadat Nonnie
het onderscheid heeft gevoeld tusschen hare moeder en de beide dames, die zich
thans als haar beschermgeesten opdringen. Met een karakter als het hare moet
Nonnie al redelijk gauw dat verschil zeer duchtig gevoelen en eerst dán zal zij
volkomen vatbaar zijn om opheffende in plaats van neerbuigende liefde te genieten.
Ik hoop hartelijk dat niet andere redenen, b.v. dat voogdijschap, het onvermijdelijk
maken dat de vadermacht zich bij haar te vroeg late gelden. Dat zou zeer te
betreuren zijn omdat karakters als de hare dan zoo licht stelselmatig gaan
opponeeren.
De eerste 10 bladen van Havelaar zend ik ter drukkerij. Men kan nu langzaam
voortgaan opdat tegen Januari 't boek gereed zij. Uwe redenen om de noten tóch
achteraan te voegen, vind ik zeer juist en hebben mij geheel bekeerd van vroegere
meening.
Twijfel er niet aan dat Q.Q. wist dat het bericht het eerst in 't Nieuws verscheen.
Hoe zou hij anders reden hebben om 't als een ‘Multatuli-reclame’ voor te stellen?
Geloof zeker dat de vent geheel op de hoogte was.
Wees met Mimi zeer hartelijk gegroet van
tt
GLf
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[9 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
9 oktober 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 3 oktober, voor de volgende zet 14 oktober.
Ontv

18.

E2

-D4

Antw

18.

C6

- F 6.

Wiesbaden 9 Octr 1874
Douwes Dekker

[11 oktober 1874
Brief van Vosmaer aan De Dageraad]
*11 oktober 1874
Brief van C. Vosmaer aan een der redacteuren van De Dageraad. (Ter
Gedachtenis van Multatuli, Amsterdam 1892, blz. 8.)
WelEd. Heer,
Hartelijk dank voor uw brief, aangenaam voor mij en voor de zaak van Multatuli;
ik ben overtuigd, dat zijn werk meer en meer doordringt en weerklank vindt.
Verscheidene bewijzen daarvan, zooals de uwe, mocht ik ontvangen. Het tij kentert
dus en wij mogen nu eenige hoop gaan voeden, dat het algemeen wat edeler en
beter zal gaan denken, over den man, wiens leven men vaak zoo vurig belastert.
Ik ken hem persoonlijk, ken zijne betrekkingen, zijne correspondenties - en ik geef
u de verzekering, dat wat ik van hem schreef, de waarheid is.
Het deed mij ook veel genoegen, dat u de passages over de Minnebrieven goed
vindt; ja, ik geloof zelf ook, dat deze bladen eenigszins geslaagd zijn in het
weergeven van den indruk, dien dit wondervolle boek maakt. Ook Mult. zelf was er
zeer over voldaan in dat opzicht.
Nochmaals dank, mijnheer, voor uw welwillende woorden en geloof, dat uw
getuigenis mij zeer aangenaam was; - laten wij allen in onze omgeving propaganda
maken voor M. en zijn werk!
Uw hoogachtende
C. Vosmaer

[13 oktober 1874
De brochure van A.B. Cohen Stuart verschijnt]
13 oktober 1874
De brochure van A.B. Cohen Stuart verschijnt. Bericht in het Nieuws-
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blad voor den Boekhandel, jrg. 41, no. 81, blz. 425. (K. B 's-Gravenhage)
A.B. Cohen Stuart: Multatuli en Jocrisse
o

Leiden, E.J. Brill. Post 8 (15 blz.)
f0.15

[14 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
14 oktober 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 9 oktober, voor de volgende zet 21 oktober.
Ontvangen

19

H7

E4†

Antwoord

19

H8

G 8.

(repetitie)

Ontvangen

20

E4

D 5:

(neemt paard)

Antwoord

20

A 5-

C3

Wiesbaden 14 Oct 1874
Douwes Dekker

[14 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan Mimi]
*14 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan Mimi. (Leven II, blz. 266-267.)
Brussel 14 Oct. '74.
(....)
Wat voert Mul uit tegenwoordig? - Werkt hij hard? - Ik ben weer aan 't kibbelen,
fameux! - Vraag hem s.v.p. eens of ik uit de Vorstenschool een half dozijn pagina's
den

mag overnemen in een lezing, (drukken en uitgeven.) Den 10
den

den

en 11

Nov. lees

den

présenteer ik Elize Baart, den 13 speel ik in Rotterdam
en den 14 in Amsterdam,
Nu gij niet over kunt komen, zal ik zorgen dat gij mijn lezing gedrukt thuis hebt,
op 't oogenblik dat ik haar voordraag. Zie haar dadelijk in, want de datum is nog
brutaler dan de inhoud. Ik ben weer even naar Rotterdam en Amsterdam geweest
om de décoratieschilders te spreken, die hun beste beentje vóór zullen zetten.
‘Maar’, zei de Vries, ‘de Vorstenschool, och - och - dat is niet mogelijk - u weet
niet hoe ze hier vóór den Koning zijn, en die scène...’
ik in Amsterdam, den 12
den
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‘Mijnheer de Vries, u weet dat ik van moeielijkheden houd en altijd eindig met ze te
overwinnen. Welnu, ik wil die Vorstenschool op de planken zien, en als mijn vrienden
er niet aandurven, dan zal ik me tot hun vijanden wenden om gedaan te krijgen wat
ik verlang; gespeeld zal dat stuk worden.’
‘Ja, 't ligt niet aan ons... 't is 't publiek dat...’
‘Ik neem 't Publiek voor mijn rekening en zal 't vast prépareeren op de verschijning
van de Vorstenschool.’
ste

Daarvoor moet ik eenige pagina's hebben van de 1 akte, mag ik ze laten
overdrukken? Want mijn lezing zal ik laten verkoopen aan de deur van de zaal waar
ik optreed.
(....)
Mina.

[14 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan Ten Brink]
*14 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan J. ten Brink. (Leven II, blz. 267.)
de Johannissen van Multatuli: toespeling op Johannes de Doper vóor Jezus.
Brussel 14 Oct. 74.
Geachte Heer Ten Brink!
Ik heb wat getreuzeld met antwoorden, niet waar? Ik ben in Holland geweest,
daarom kom ik nu zóó laat. Wilt gij zoo goed zijn het stukje van Elize Baart aan haar
o

te zenden? Brussel, Rue de Namur N . 38.
Ik dank u voor uwe geloofsbelijdenis, maar ik begrijp niet recht wat gij meent met:
‘de onderlinge adoratie onzer letterkundigen.’ Vindt gij Multatuli een groot adorateur
van zijn Ned. Kunstbroeders? - Noemt gij 't schimpen en schelden van Van Vloten
of Huët ‘adoreeren’? Is er iets dat aan adoratie doet denken in de gestéréotypeerde
zedeloosverklaringen van de Veer? enz. enz. enz.
Ik vind de esprit de corps geen auteurs-deugd bij ons, minder nog dan elders,
maar 't is mogelijk dat ik 't corps nog niet ken. Ook de Johannissen van Multatuli
vind ik dun gezaaid, en ze hebben zich wat laat vertoond! enfin, beter laat dan nooit!
Mina Krüseman.
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[17 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
17 oktober 1874
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 4 beschreven. (M.M.)
De in de zevende alinea tussen haakjes geplaatste woorden zijn in het origineel
met inkt doorgehaald maar nog redelijk leesbaar.
Voor de slotalinea zijn ongeveer vier regels onleesbaar gemaakt; het is niet gelukt
daarvan méer te ontcijferen dan:
Uit 'n Vaderland zie ik dat Holda (....)
halt. 't Is onmogelyk dat (....) kwalyk
doet! En ik breng deze opmerking in verband (....)
met je (....)
Van deze brief bezit het M.M. een door Mimi gemaakt afschrift dat kennelijk eens
voor de druk is bestemd geweest, mede gezien de toelichting bij het woord Keulen.
Q (sing. gen.): zie V.W. XIV, blz. 264 e.v.
En in z'n manke verdediging van Bilderdijk: zie V.W. XVI, blz. 256.
vel: of (bij keuze) (lat.)
moord die in 1818 in Keulen gepleegd is: in haar afschrift noteerde Mimi: Hier
wordt op de zaak van Fonk en Hamacher gedoeld, die Multatuli bestudeerd en ook
een paar maal in voordrachten behandeld heeft.
Wiesbaden 17 October 1874
beste Vos! In lang heb je geen redelyk briefje van me gehad, maar wél heb ik
zeer veel aan je gedacht, en met 'n gevoel van groote dankbaarheid. Dit is eenvoudig
waar. Je bent inderdaad m'n weldoener. Beste kerel, laat dit woord je niet hinderen!
Ik heb 'n beetje moed noodig om 't te noemen (alsof ik je 'n onaangenaame waarheid
moest zeggen) maar ik wil dien moed hebben. t Is zoo! En... ik vreesde zoo dat je
verdriet hebben zou over je ‘Zaaier’. Hoewel de mogelykheid hiervan nog bestaan
blyft ('t is zeker dat velen zich zullen aanstellen als door je beleedigd) voorloopig
toch zyn de teekenen gunstig, en mocht later deze of gene u om mynentwille verdriet
doen, dan zal ik my maar troosten met de gedachte dat u toch ook veel aangenaams
weervaren is ten-gevolge van uw ridderlyk optreden. Ja, ik zal 't me maar niet al te
erg aantrekken als men je aanvalt, ten minste wanneer ik m'n indrukken zal kunnen
beheersen.
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Neen, ik ken dien heer Marcx niet. Het deed my innig genoegen dat hy U de eer
geeft die U toekomt. Dat het gemeend is, blykt uit de überschwänglichkeit waarmedi
van my spreekt. Z'n hartelykheid loopt over, wel 'n bewys dat er iets in hem kookt.
En de indruk U zoo uitdrukkelyk te bedanken zoo expres, bewyst dat de
overdrevenheid ten mynen aanzien oprecht is. En die jongelui van den heer
Doorenbos! Zie, kerel, van uw ‘Zaaier’ zal voor my de Victorie beginnen. Ja, 't is 'n
ware weldaad. Zoodra ‘men’ na uw indrukwekkende vermaning beginnen zal my
fatsoenlyk te behandelen, hoop ik te toonen dat ik geen pleizier heb in scherpte, en
ik zal alle op- en aanmerkingen heel zachtmoedig behandelen. Q.Q. dus niet v.
Vloten? Ik schreef u reeds over de oorzaken die me deden gissen dat de Q (sing.
gen.) die me in den Arnhemmer uitmaakte voor 'n liederlyk sujet, wél v. Vl. heette.
In allen geval juichte v. Vl. het schryven van dien Q. toe, en noemde 't ‘praktisch.’
En in z'n manke verdediging van Bilderdyk wist-i te-pas te brengen dat ik meer dan
één huishouden had. Is dit Asmodeemanier, of niet? Ik zeg dit nu maar om myn
gissing dat ook de dubbele Q. diezelfde v. Vl. is, te rechtvaardigen, al bleek er dan
nu dat ze onjuist is.Dat ik je in lang niet schreef, was omdat ik onwél was. Wil je eens aan 'n doctor
vragen wat de wetenschappelyke benaming is van ‘Spit in den rug?’ Ik kende die
kwaal niet, en hoorde haar altyd lachend behandelen als iets geks. Nu, 't is 'n kwaal
van belang, hoor! Nóg is ze niet geheel en al over, maar toch ik kan me weer
bewegen. Ik ben niet kleinzeerig, maar eens, toen Mimi uit was, heb ik 'n gil gegeven
van de pyn. Soms had ik 'n kwartier noodig om van m'n stoel optekomen. En, elke
kwaal werkt op alles: ik kon niet redelyk denken ook. Wat die beste Mimi met me
getobt heeft, is niet uittedrukken. Ik was beschaamd over m'n hulpeloosheid.
En nu komt daarby dat ze sedert eenigen tyd geen meid heeft. Ze wil dit zoo, en
roemt de vryheid van 't alleen zyn en ‘alles zelf doen’. Nu, dit doet ze! Ze assepoestert
vreeselyk, en in zeer letterlyken zin, want gister heeft ze voor schoorsteenveger
gespeeld in haar keukentje. Ze kookt, veegt, boent, schuurt, naait, breit, doet
boodschappen en heeft dan nog tyd om te werken aan den (nieuwen) klapper of
Index, en 's avends leest ze my vóór uit Shakespeare.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

50
Of die Index goed wordt, weet ik niet. Ook weet ik niet te zeggen hoe hy wezen
moet, en daar ik er geen wysheid over verkoopen kan, laat ik haar begaan.
Graag wou ik (met u en Holda) in gedachtenwisseling treden over Shakespeare.
Zie, als we in één plaats woonden, zou ik u voorstellen samen 'n kursus te houden.
De te maken opmerkingen zouden zeer veelkleurig zyn. Shakespeare staat blykens
sommige brokstukken zeer hoog. Dit is geen nieuws, zeg je. Welnu, evenzeer:
blykens ⅞ van z'n geschryf stond-i niet hoog.
Die twee: ‘blykens’ sluiten elkaar - dan wel 't een 't ander, vel 't ander 't een - uit,
niet waar? Het oplossen dezer schynbare ongerymdheid zou 't doel van zoo'n kursus
zyn! Naast de bewyzen van echte dichterlykheid, zooveel plompe, domme,
hansworstery! En... vreemder nog, niet alleen naast elkaêr staan die heterogeene
elementen, maar soms zyn ze door elkaar heen geweven als boonenstroo en zyde.
Ik heb 'n gissing maar zeg ze u nu niet. Liever wurm ik hem eerst heelemaal door.
Kunt ge my ook zeggen wie gehouden wordt voor den besten kritikus van
Shakespeare. Den besten toelichter? Ik vrees dat er geen goede bestaat, en dat
de beste min is. Deze vrees is gegrond op de laagte waartoe de kunst der kritiek
gezonken is.
(Cf. Schramm: nis = holligheid. En, byna zonder uitzondering alle uitgaven
van klassieken met annotationes. Wat my van zulke werken onder de
oogen kwam vond ik pitoyable en ronduit gezegd: boerenbedrog.
Ook 't verklaren van 'n duisteren zin, van 'n vreemd woord heeft z'n nut
- schoon de commentators by voorkeur de woorden verklaren die geen
verklaring noodig hebben en overspringen wat inderdaad duister is maar... niet dit is hoofdzaak. Men zoekt in zulken arbeid gewoonlyk
tevergeefs wat wél hoofdzaak is: de toelichting van 't geheel, onderwys
in 't genieten, rechtvaardiging van des auteurs beroemdheid, of...
gemotiveerde wraking daarvan.)
Alzoo, zeg me eens wie 't best antwoord geeft op de vraag: wie, wat, was
Shakespeare?
Zonderling! Juist dezer dagen las ik van hem dat-i er niet aan dacht dat z'n werk
klassiek zou worden, en 'n stuk voor afgedaan hield als 't opgevoerd was.
Ongetwyfeld vergiste hy zich hierin, o
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zeker! Hy heeft uniek-prachtige dingen geschreven. Zyn vergissing nu omtrent z'n
eigen waarde breng ik in-verband met m'n meening omtrent de oorzaak van 't
heterogeene in z'n arbeid, waarvan later. We hebben nu al de historische stukken
(drama's zyn 't niet) doorgeworsteld op Hendrik den VIII na. En den Richard III die
dezer dagen gespeeld werd, zyn we gaan zien. De acteur die hem voorstelde was
e

meer dan middelmatig, doch kon de V acte niet redden, die dan ook niet behoorlyk
gespeeld worden kán. In de Wbader krant schryft 'n tooneelkritikus die my voorkomt
e

'n autoriteit te zyn: uitstekende stukken! Ook hy zei dat de V Acte gevallen was,
maar verzuimde er by te zeggen dat dit niet anders kan! Gut, wat wou ik graag dit
alles met je behandelen. Zie, als 'n uitgever in Holland door z'n Publiek in-staat werd
gesteld aan auteurs hun voorbereidende studien te betalen, zou ik graag in den
Haag komen om met ons vieren Shakespeare te bestudeeren, en 't resultaat
uittegeven.
Publiek weet niet hoe moeielyk 't 'n hollander is iets degelyks voorttebrengen!
Sedert jaren byv. loop ik met 'n werk in m'n gedachten over zekeren moord die in
1818 te Keulen gepleegd is, 'n ware cause célèbre. Maar zie, om dat werk goed te
maken, had ik noodig my eenige maanden te Keulen optehouden, om dáár door
aanraking met afstammelingen van getuigen, licht te bekomen in veel wat duister
gebleven is. O, die zaak is zoo interessant. En... iets anders, maar ook te Keulen.
Ik wou zoo graag leveren: ‘Bydragen tot de geschiedenis der denkbeelden in de
middeleeuwen, blykbaar in voortbrengsels der schilderkunst.’ Meen niet dat ik daarby
zou komen op uw terrein. Daarop ben ik niet thuis. Neen, ik spreek van de
denkbeelden, voorzoover we die kunnen opmaken uit schilderyen. (Iets als wat ik
aanroerde in de noot op idee 140.)(....)
Mies komt me daar zeggen dat het goed voor me wezen zou eens uit te gaan
Sedert lang kwam ik weinig in de lucht. Goed, dan breek ik af. Maar ik was nog niet
begonnen. Want ik wou je wel 10 blaadjes schryven. Dus weldra meer, en over
alles. Dag beste kerels.
hartelyk hartelyk gegroet
van uw vriend
DD
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[17 oktober 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman]
*17 oktober 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 268.)
Zaterdag.
(....)
Zeker kan je nadrukken uit Vorstenschool. D. stelt nu zijn schrijven aan u uit maar
niet af. God, Mina, kon ik die vijf dagen je zien! 11-15 Nov. en dan volgende. Dus
ze heet Elize Baart de blonde met kunstenaarsziel, als was ze 'n zwarte. Oef jij!
alsof blond stond beneden zwart! O, wat dat voor 'n lezing zal zijn, de datum nog
brutaler dan de inhoud.
Of je 't nog gedaan krijgt met de Vorstenschool. Dek zei gister: ‘ik geloof het niet!’
En toen zei ik: ‘Je moet denken Mina heeft 'n gelukkige hand.’ Ik zie dit aan als 'n
duel tussen uw meeloopen en zijn tegenloopen.
(....)
Mimi.

[18 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
18 oktober 1874
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
De brief is onvolledig bewaard gebleven; de tekst breekt middenin een zin af. Het
woord schlichtheid, tussen haakjes gedrukt, is in het handschrift door Multatuli
doorgehaald.
cardo: het hart (lat.), de kern.
où diable la reclame enz.: waar, voor de duivel, nestelt de reklame zich al niet?
(fr.)
Een tuile sur ma tête: een dakpan op mijn hoofd (fr.), een plotselinge tegenvaller.
Wiesbaden 18 Octr 74
beste Vos, gister jaagde Mimi my de deur uit, juist toen ik in schryfstemming was.
Maar ze had gelyk, want ik had al te lang thuis gezeten.
Gut, Mies heeft zoo'n komieken brief over haar 14 d op reis gekregen. Hy is van
zekeren Krijthe te Koeverden. De man had aan t. Brink Heloïses adres gevraagd.
Deze verwees haar naar Mina Kr. en door haar bemiddeling kwam 't dokument hier.
Zie wat-i schryft.
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Mejufvr. Een eenvoudige man...
(mal dat men zich zelf zoo noemt!)
in geene deele wetenschaplyk ontwikkelt zoo weinig zelfs dat hy zich telkens
bezondigd tegen de regelen der taal...
(hoe weet-i dat?)
waagt het aan U mejufvr. inliggende briefkaart te zenden.
(nam. de briefkaart van t. Brink.)
De reden waarom ik zoo gaarne de naam en woonplaats van Heloïse wilde weten
is omdat ik uit het stuk ‘van huis’ niet alleen een verwant gemoed mogt leeren
kennen, maar ook in Héloïse eene vrouw vond getekend die my boven alles dierbaar
is. Toen ik dat stuk las, was het my of ik haar zag en hoorde, want ook zy die ik
bedoel, zou onder gelyke omstandigheden juist zoo gedacht, gesproken en
gehandeld hebben als Heloïse deed.
Ik heb aan U (Mina Kr) een vriendelyk verzoek: wil zoo het zyn kan Heloïse
opmerkzaam maken op drie door my geschreven werkjes, te weten Religionsreise
eines slichten Landmannes von der Holl. grenze, stolbergsche Verlagshandlung in
Gotha. Bessere Tage f.d. gebildete Welt, oder meine Ansicht über das Dasein im
grossen ganzen ins besondere das der Menschheit. Verlag von Ferd' Demker
Magdeburg. En: ‘Om der waarheid wille, open brief aan Mr Opzoomer’ by
Schalekamp te Amsterdam.
Daarin is niet alleen te vinden wat ik denk en gevoel, maar ook wie ik ben, beide
zyn toch één.
De inhoud daarvan moge haar doen zien of ik waardig ben te vernemen wie de
lieve schryfster van ‘van huis’ is. Met de meeste achting &c
Komiek, niet waar? Toch zal ik die boekjes eens bestellen, al begryp ik dat dit
juist de cardo van den heelen brief is. Où diable la reclame va-t-elle se nîcher?
Naar myn ervaring zyn menschen die zichzelf ‘slicht’ noemen, zeer gewiekst. Ik
denk dat-i zulke brieven schryft aan iedere burger of burgeres van de republ. der
Letteren. Als maar een van de tien z'n boekjes bestelt, zyn de kosten gedekt, denk
ik. Vind je me boosaardig? Helaas, 't moet wel. Ook ik vind nu Mimi's stukje ‘lief’
maar vind daarin niet het marquante dat noodig wezen zou tot zoo'n toenadering.
En dan die (schlichtheid) neen toch sl. maar ze zeggen sjliecht.-
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M. Kr. schryft dat De Vries (?? Is die chef van den troep Albr. & v. Ollefen?) bezwaar
maakt om Vorstenschool te spelen om den Koning. Zy wil dóórzetten, maar ik geloof
niet dat ze slaagt. Kyk, ik wou dat de vrees royalisten te krenken of Willem III zelf
me geopenbaard werd op 'n wys die ik noemen kon. Dan zou ik aan den Koning
schryven: ‘Sire, ze zeggen dat jy op m'n George lykt, en dit is toch onwaar, Sire,
want George belooft beterschap.’ De waarheid is dat ik niet aan Willem III gedacht
heb. Ik ken hem niet, wat wel niet voor hem prouveert, maar my toch 't recht en de
mogelykheid beneemt hem te schetsen. Uit minachting voor veel anderen ben ik
zelfs geneigd ons koninkje voor beter te houden dan die vele anderen zeggen. Ik
gis dat-i zich slecht gedraagt uit verveling, wat nogal begrypelyk is. Men heeft dit
zoo gewild - Ja, na de brieven die gy van de kinderen hebt, kreeg ik 'n hartelyken
brief van Eduard. Ook dien zou ik je terstond gezonden heben maar ik wachtte om
eerst je intelichten over z'n spelling. Hy heeft nooit hollandsch geschreven en schryft
nu op 't gehoor. Komieker nog: hy heeft nooit spellen geleerd. Hy is begonnen met
lezen en wel van uithangborden. 't Was Tine's principe hem niets te leeren, en alles
zelf te laten zoeken. Zoo byv. heeft-i, op den grond zittende spelen met steentjes
de aftrekking uitgevonden. Hy was toen 'n jaar of zes. Ik liet hem met die steentjes
optellen, en zie 'n dag of wat daarna kwam hy me vertellen dat-i wat nieuws wist,
nam: verminderen. Dit geschiedde met groot gejuich. Hy is zeer vreemd, maar wél
is 't bitter voor me dat ik hem niet ken. Tine waarschuwde my altyd tegen
veroordeeling van z'n zonderlinge afwykingen van 't gewone. Hieronder behoort
o.a. dat-i affecteert (?) het gewone hoog te stellen, en 'n afkeer te hebben van
excentriciteit. Z'n onafhankelykheid is zoo gevestigd dat ik my eens-vooral onthoud
van bevelen, en byna zelfs van de poging om invloed op hem uit te oefenen. Maar
lastig is dit wel! Vooral nu, daar ik uit de verte den loop der zaken met hem en non
regelen moet.
Verbeelje, na den brief dien ik je nu hierby zend (en die hartelyk is, niet waar?)
geen letter! En dit nadat ik hem herhaalde malen uitvoerig geschreven heb! Ik legde
hem uit waarom ik Non niet antwoordde, wat m'n plannen waren, (zoowel met haar
als met hem, - of liever wat hem betreft slechts voorstellen) en... geen antwoord!
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Eerst heden, na zooveel dagen wachtens alweer, beknor ik hem daarover. Ik heb
geen ongelyk gehad toen ik jaren lang zoo treurde over de vervreemding myner
kinderen! Al myn geworstel sedert myn vertrek van Lebak om hen by me te houden,
is vergeefs geweest. Och, dit is zoo bitter. Als ik nu op eens autoriteit ga verkoopen,
zou ik ze van my afstooten. Want dit deed hun moeder nooit. Ze zyn opgevoed in
onbegrensde vryheid. Maar al hindert dit nu my in deze omstandigheden (en vooral
om hunnentwil!) toch moet ik erkennen dat het systeem myner vrouw over 't geheel
goede vruchten gedragen heeft. Ze zyn werkelyk goed en wélgeslaagd. En zelfs
wat kennis aangaat heeft de vryheid goed gewerkt, want - al zou je 't niet zeggen
aan Edu's spelling - hy is zeer bekwaam, zóó zelfs dat hy je telkens verbaast door
z'n kunde. Hy kan anatomische verhandelingen houden die kurieus zyn. Voor vyf
jaren reeds won 'n italiaansch ingenieur z'n advies in over 'n machine waarvan hy
't model aan de Pruisische Regeering zond. Eduard zei: 't ding deugt niet! En later
heeft men hem gelyk moeten geven. Zulke dingen komen telkens in hem voor, en
daarop volgt dan weer 'n staal van 't tegendeel dat 'n allerzotst effect maakt.Een tuile sur ma tête is alweer geweest dat ik den laatsten tyd zoo onwel was! In
plaats van naar m'n zin te werken, gelyk m'n plan en hoognoodig was, is m'n
achterstand opgehoopt. Waarom schryf je me dan? Wél, dit behoort by 't opredderen
van dien achterstand. Zoolang ik niet 'n beetje by ben, heb ik toch geen rust.e

Is er kans dat uw ‘Zaaier’ 'n 2 druk noodig heeft? Zoo ja, maak dan aanmerking
op de figuur van George die fautief geteekend is. Daarin hinkt iets. Als je wilt zal ik
't je uitleggen.Mevrouw Roorda (ja, 'n eerbiedwaardige vrouw!) had de goedheid Nonni by zich
te vragen. De strekking dezer uitnoodiging komt hierop neêr: ‘ze kan niet by jelui
zyn, voor je getrouwd bent’ Hierover is veel te zeggen. Maar ik verdiep er my nu
niet in, omdat ik op 't oogenblik toch niets doen kan, d.i. omdat ik Non noch naar
Rolle brengen, noch te Wbaden halen kan. Zoodra ik 't een of 't ander doen kán,
zal de tyd daar zyn om te beslissen. Ik vind dat Non wél by ons kan
(....)
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[21 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
21 oktober 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
dictons: spreekwijzen, uitspraken (fr.) hier: citaten.
in statu quo: in dezelfde toestand (lat.)
Wbaden 21 Oct 1874
Waarde funke. Dank voor Peripateticus. Hy is goed thuis in zekere inlandsche
eigenaardigheden maar overigens is-i my zeer tegen gevallen. Z'n auteurschap is
beneden kritiek. Voor ⅞ kopieert hy stukken uit Mina Kruseman's ‘Huwelyk’ met wat
onhandige verandering. Ook uit den Havelaar steelt hy.Gelyk met dezen slot korrektie der Minnebrieven, en korrektie van vel 1 Havelaar.
Ik maak de noten gaande weg, en kan heusch niet weten hoe ver ze zullen uitloopen.
In allen geval hoop ik te zorgen dat deze Uitgaaf goed wordt.Voor en na uw herziene op den titel heb ik kommaas gezet. Anders is 't 4e
herziene.Wees zoo goed dien Shakespear-almanak intezien. Ik weet wel dat Holland niet
o

Engeland is, maar toch vraag ik u of iets in dien aard (vóór 1 Januari 75) de kosten
dekken zou? Dan zal ik de 365 dictons gereed maken. (Komiek, de Engelschen
slaan voor Shakespear den zondag over, en laten dien aan hun Lord.) Als de zaak
u uitvoerbaar voorkomt, zou 't misschien moeten geschieden als uitstekende
prachtuitgave van druk, iets exceptioneel mooi's als typografie. Die zou u wellicht
in-staat stellen den prys wat hooger te maken, dan anders 't geval wezen zou. Maar
ik kan dit alles niet beoordeelen.De korrektie Verspreide Stukken volgt ook spoedig. Eéns heb ik ze nagezien, en
ik moest 'n paar dagen wachten om 't nog-eens te doen.En nu moet ik u alweer vragen of ge zoo goed wilt zyn me geld te zenden. Ik ben
nu redelyk wel, maar heb weken gesouffreerd aan spit in den rug. Dit is de reden
dat ik niet verder ben, gelyk ik gehoopt had.De zaak met de kinderen is nog in statu quo. Maar wel heb ik van Eduard 'n
hartelyken brief.
Wees vriendelyk gegroet
van tt
DD
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[21 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
21 oktober 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Aan dit briefje voegt Lodewijk Prins de mededeling toe:
Als laatste zet vermeldt Van der Linde
23) Dh 7-8 †
Zwart geeft het op.
Voor de gehele vijfde, op 25 augustus begonnen en nu door Multatuli verloren
partij zie Prins 1970, blz. 116-120.
Ontv.

21

H4

-H7†

Antw

21

G8

-F8

Ontv

22

G5

-E4

Antw

22

F6

- B 6.

repetitie

Wiesbaden 21 Oct 74.
Douwes Dekker

[24 oktober 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
24 oktober 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier met gedrukt kopje,
aan weerskanten beschreven. (M.M.)
Bovenaan op blz. 1 heeft Multatuli in inkt onder elkaar twee data genoteerd: 16
r
Sept . 2 Oct.
Amsterdam, 24 Oct 1874
Waarde Dekker!
Het doet mij leed dat zoo'n pijnlijk ‘spit’ U belette met bundel VII voort te maken,
doch naar wat mijne vrouw van zulk leed nog pas ondervond, kan ik me best
voorstellen dat Ge met zoo'n euvel onmogelijk hebt kunnen werken. Ik hoop hartelijk
dat Ge nu haast weêr flink kunt doorgaan, want nieuwe kopie is er dit jaar al zeer
sober van U verschenen. De commentaren bij bundels III en IV wordt door publiek
niet als nieuwe gerekend, althans niet betaald.
Uw plan met die 365 dictons is immers die uit Uw werken te kiezen? Of dacht Ge
aan geheel nieuwe spreuken? Alzoo een Multatuli-Almanak? - Zoo ja, dán vind ik
't idée heel aardig en wacht ik die kopie heel gaarne. Ik denk er inmiddels eens over
hoe we dat 't meest practisch kunnen uitvoeren of tot geld reduceeren.
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Hierbij een bb. van f100. - Crediteer mij inmiddels voor de correctie der Minnebrieven
voor f125. - en voor die der Verspreide Stukken mede f125. - In den laatste bundel
moesten we nu ook het stukje over de Maatsch. tot Nut van de Javaan opnemen.
Dat is immers nog niet in Uwe Ideën ingelascht? Ik herinner me dat niet goed meer.
Wees hartelijk gegroet van
tt
G L Funke

[24 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli]
*24 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli. (Leven II, blz. 269.)
Brussel, 24 Oct. '74
Vriendjes lief! Ik ben in de wolken van geluk! Ik heb een uitgever gevonden die
alles drukken wil.
Deze keer ga ik alles wagen, want ik wil alles winnen of alles verliezen.
De wereld is groot, que m'importe of 't me in Holland tegenloopt; liever dát dan
halfheid! Ik kan nog altijd modiste worden. Er op of er onder is 't nu; over een maand
weet gij alles. Ik ga mijn drama wagen en mijn reputatie als artiste... Zou ik mijn
toekomst verspelen?... Ik geloof 't niet. Ik heb dertien uur geschreven van daag.
Adieu, duizend groeten.
Mina.
P.S. Wanneer trouw jullie nu?

[25 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan Vosmaer]
*25 oktober 1874
Brief van Mina Krüseman aan C. Vosmaer. (Leven II, blz. 271-272.)
Geachte Heer Vosmaer!
Zijt gij nog niet boos? Ik heb onfatsoenlijk lang gewacht met schrijven, je n'y puis
rien, de vijanden gaan vóór, en die heb ik niet verwaarloosd, vergeef mij dus maar,
nu ik afgerekend heb, denk ik weer aan u!
Hierbij een kaartje voor mijn a.s. lezing te Amsterdam, als gij tegen dien tijd te A.
den

moet wezen, kom dan den 10
geen novelle of roman, maar

den

of 11

in Frascati; ik beloof wat extras, pour sûr
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een brutale satire. Ik heb deze geheele week van 12 tot 15 uur daags geschreven
om mijn ‘kunst en kritiek’ klaar te krijgen voor de drukkerij, en nu marcheert alles
met spoed. Ook heb ik een hartig woordje over de wet (1817!) op de drukpers gezegd
en het de heeren - ministers, enz. - onmogelijk gemaakt, langer onwetendheid
voor-te-wenden. Enfin, vous verrez, zoodra mijn boekjes gedrukt zijn zend ik er u
een als contra bezoek voor uw Zaaier, waarvoor ik u hartelijk dank. Die arme Mul!
Wat zit hij nu weer in een verwarring! Hij is toch een ongeluksvogel! Had die vrouw
nu niet wat langer kunnen leven, tot Non geplaatst of getrouwd geweest zou zijn,
dan was alles in order geweest; nu heeft de wereld weer een nieuwe reden tot
steenigen en zijn vijanden zullen hem dezen laatsten slag niet sparen. Ik heb, op
risque van door hem voor koud of ongevoelig te worden gehouden, over den dood
van Tine niets anders gezegd als dat ik blij was dat hij nu eindelijk uit de scheeve
positie zou komen, waarin zijn twee vrouwen hem brachten, en, door zijn huwelijk
met Mimi, de valsche verhouding tegenover de wereld kon doen ophouden,
waaronder hij zelf zóó veel lijdt. Hij heeft deze manier van condoleeren zeker raar
gevonden, want hij heeft me sedert Tine's dood nog in 't geheel niet geschreven;
n'importe, ik wou intusschen dat hij getrouwd was, dat zou hem kracht geven
tegenover zijn publiek, dat hij noodig heeft om van te leven. - Als hij nu treuzelen
blijft, komt er niets van en dan is i begraven, vóór dat hij getrouwd is, hetgeen kassian
voor Mimi zou zijn, die dán eerst gevoelen zou wat het zegt, alléén te staan in de
wereld en geen andere recommandatie te hebben dan een verleden, dat die wereld
veroordeelt. - Kunt gij Dek niet wat pousseeren, en hem, nu hij toch trouwen wil,
aansporen om 't gauw te doen? Hij is niet doorhakkend van natuur, en tusschenbeide
denkt hij zoo veel dat hij vergeet te handelen. Ik heb hem gisteren weer heel onnoozel
in een P.S. gevraagd ‘wanneer trouw jullie?’ maar ik denk dat Mimi wel weer zal
antwoorden ‘'t heeft geen haast, eerst dit, dan dat, enz. enz. en zoo wordt het te
laat!Ik vecht voor zijn Vorstenschool zoo hard ik kan, maar de Vries is bang en durft
niet. ‘Er zijn nog wel andere stukken die mooi zijn, en waarin u de hoofdrol zou
kunnen vervullen.’
‘Ik weiger alle rollen zoolang de Vorstenschool slaapt.’
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En nu zal ik zien wat ik door mijn lezing gedaan kan krijgen. Ik ga alles wagen van
den winter, want ik wil alles winnen of alles verliezen, Win ik, dan zal ik ten minste
iets kunnen doen, en verlies ik, dan adieu aan Nederland, de wereld is groot en 't
leven is te kort, om 't te verspillen aan niets uitwerkende aanklachten.
Mina Krüseman.

[25 oktober 1874
Artikel in Onze Tolk]
25 oktober 1874
Bijdrage van G.J. Dozy aan Onze Tolk, jrg. 6, no. 4. Fragment. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
tactus a non tangendo: aangeraakt door het juist niet aan te raken. (lat.)

Onze leestafel.
Om den naam van Multatuli beginnen tegenwoordig de vlug- en andere schriften te
fladderen als muggen om een brandende kaars. Die vergelijking is juister dan men
op het eerste gezicht zou vermoeden. Immers het gefladder der menschen om
Multatuli is voor hen bijna even gevaarlijk als dat der muggen om het licht; beiden
loopen kans om er met verbrande vleugels af te komen. De kinderdichter zou met
evenveel recht tot de eersten als tot de laatsten kunnen uitroepen:
Één uur van onbedachtzaamheid,
Maakt dikwijls, dat men weken schreit!

Uit dat eigenaardige gevolg van eene aanraking met Multatuli laten zich ook de
bijzondere nuances verklaren, die over hetgeen men van en tot hem zegt verspreid
liggen. Sommige publieke organen - wij weten dit bij eigen ondervinding - willen nog
steeds in 't geheel niet van hem spreken; en dit is wel degelijk ook een soort van
aanraking, die men tactus a non tangendo zou kunnen noemen. Anderen kleingeestig volkje dat bij toeval een verschroeid vlerkje heeft opgedaan - lasteren
en schelden anoniem. Een derde soort vormen zij, die, bij hunne overdreven
eigenliefde, boos en naijverig zijn op den steeds aangroeienden roem; de uitlatingen
van het groote blad in Amsterdam naar aanleiding van Tine's dood toonen op welke
wijze dergelijke hartstochten soms over de eerste eischen der rechtschapenheid
kunnen zegevieren. Daartegenover staan de mannen zooals Busken Huet, die zich
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krachtig genoeg voelen om op onbevangen wijze den grooten schrijver en wijsgeer
te waardeeren. Sommige, zooals de student Post, voelen zich door de geestdrift
der jeugd gedrongen om alle gevaar te trotseeren ten einde tegen het
onmeedoogende absolutisme van den criticus-Multatuli te velde te trekken. Buiten
deze allen staan ontelbare vereerders, die het veelzijdig genie onder alle
omstandigheden zullen blijven bewonderen. En eindelijk mag men wijzen op hen,
die zich door Multatuli gekrenkt rekenen en het dikwijls inderdaad zijn, en in 's mans
verheven standpunt geen reden zien, om die krenking zonder openlijk protest, te
laten voorbijgaan.
Van de twee laatste rubrieken liggen op het oogenblik de beide volgende
vertegenwoordigers voor ons:
Een Zaaier, Studiën over Multatuli's werken, door C. Vosmaer. Amsterdam, G.L.
Funke. (Prijs f0.50).
Multatuli en Jocrisse, door A.B. Cohen Stuart. Leiden, E.J. Brill. (Prijs f0.15).
Eerst een enkel woord van waardeering aan het werk van den heer Vosmaer
gewijd. Waardeering - want waarlijk, datzelfde gevoel, dat den schrijver zoo geheel
bezielt ten opzichte van ‘den Zaaier’ vervult ook ons onvoorwaardelijk voor hem,
die ons hier den weg aanwijst om de vrucht te genieten. Afgescheiden van het genot
om Multatuli's scheppingen eens te horen bezingen, zonder dat ons oor gekwetst
wordt door één enkele dier valsche tonen, die in naijver, stompzinnigheid,
kleingeestigheid of zelfzucht hun oorsprong vinden, - afgescheiden ook van de
litterarische waarde dezer studiën -, moeten wij ze op prijs stellen als een handleiding
bij de beoefening der werken van Douwes Dekker. In vrij geregelde volgorde wordt
ons een overzicht gegeven van hetgeen uit dat denkend hoofd en die onvermoeide
pen is voortgevloeid. De Bruid Daarboven, die als koerier het schitterend gespan
des dichters ver is vooruitgevlogen, wordt door den heer Vosmaer ter loops bij
Vorstenschool besproken. Maar overigens maakt de Havelaarszaak met hare
onderdeelen het begin uit van eene reeks scheppingen, die ons door Vosmaer
worden voorgespiegeld en toegelicht, tot zij zich verliest in een meer afgetrokkene
beschouwing over Multatuli's beteekenis als wijsgeer en dichter.
‘Lezer ik heb u genoeg gezegd om u op den weg te helpen; lees.’
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Zoo zegt de heer Vosmaer aan 't eind zijner waardeering van de millioenen-studiën.
Wij willen die woorden toepassen op de geheele verzameling dezer schetsen (zij
verschenen vroeger gedeeltelijk in het Vaderland); ieder die ze gelezen heeft kan
verder zijn weg in Multatuli's werken vinden, en - de meester heeft het zelf met
andere woorden ergens gezegd -: het weten bestaat voor een groot gedeelte in het
kunnen vinden.
De heer Cohen Stuart vraagt in ‘Multatuli en Jocrisse’ het woord voor een
persoonlijk feit. In deel IV, bl. 32 der Vrije Gedachte heeft de schrijver eenige grieven
tegen Multatuli blootgelegd, en daarop in de laatste uitgaaf der Ideën een antwoord
ontvangen, dat inderdaad noch welwillend noch strikt rechtvaardig was. En dit is
hetgeen de meesten in Multatuli zullen betreuren, dat hij door de ondervonden
miskenning zoo onbillijk in zijne polemiek geworden is. Wij wezen daar vroeger op
in een kleine brochure naar aanleiding van zijne uitvallen tegen Thorbecke - uitvallen
waarmee zelfs de heer Vosmaer verklaart niet te kunnen instemmen. (De argumenten
o.a., die hij tegen Thorbecke afleidt uit het slachten van zieke runderen hellen over
naar het belachelijke). Ook hier tegenover Cohen Stuart is zijn polemiek niet zuiver;
hij verandert eenvoudig de acte van beschuldiging, en doet het voorkomen alsof
Cohen Stuart hem verweten had: niet genoeg te hebben gedaan, hetgeen inderdaad
(in dien zin) in het stuk van de Vrije Gedachte niet kan gelezen worden.
Het hoofdpunt, door Stuart besproken, is evenwel Multatuli's bewering, dat hij
den heer Roorda van Eysinga, ‘die ook (door C.S.) vereerd werd met een paar
grieven’ inlichtingen over den ‘welbetaalden griefman’ zou kunnen geven, die hem
het doodzwijgen als zeer gepermitteerd zouden doen voorkomen. Cohen Stuart
schijnt met Multatuli een briefwisseling te hebben gevoerd, waarop de laatste thans
zinspeelt, en het hoofddoel van het door ons besproken vlugschrift is om te verklaren
dat de openbaarmaking dier brieven door schrijver niet wordt gevreesd, maar dat
hij het (voor derden) wenschelijk vindt, daarbij zekere formaliteiten in acht te nemen.
Wie in deze het recht aan zijne zijde heeft? De artt. 187 en 378 van den Code Pénal
over het brievengeheim verhinderen ons, goddank, daarop antwoord te geven.
(....)
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[27 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
27 oktober 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 3 beschreven. (M.M.)
de Pène: in Max Havelaar staat bij de opdracht aan Tine een lang frans citaat
van de belgische journalist Henry de Pène.
'n Zaanlandsche Courant: waarschijnlijk het nummer van 11 juli; zie V.W. XVI,
blz. 601.
Wiesbaden 27 Oct 74
Waarde funke! Ik zend gelyk met dezen de revisie van vel 1 Havelaar. Zoudt gy
zoo goed willen zyn de pers revisie heel nauwkeurig te willen laten kontrôleeren?
Ik denk dat dit wel de laatste maal zal zyn dat ikzelf 'n Havelaar korrigeer, en wou
graag dat het ding na m'n dood heel korrekt was. dat heet: zoo korrekt als mogelyk,
want korrektie is nooit gedaan. In 't vervolg zal ik de eerste proeven wat stipter
nazien, maar 't gebeurt wel dat de marge dan wat vol staat met ij's of omgekeerde
letters, schoon ik over de Drukkery niet klaag, o neen! Ja, in 't vervolg zal ik beter
op de eerste proef passen. Ik haast me dikwyls wat te veel om hem op de post te
brengen. Wat die opdracht aan m'n beste vrouw aangaat, zal 't wel noodig zyn dat
ik dat blaadje nog eens zie. t Zou gek zyn als er fouten waren in 't stuk van de Pène.
Wilt ge dat Opschrift netjes doen zetten? Het is my een voldoening háár in den
Havelaar te noemen, en tevens doe ik dit voor de kinderen.
Eduard schreef me dezer dagen dat ze 'n paar maanden geleden 'n Zaanlandsche
Courant ontvangen had (ik had verzocht haar die te zenden) waarin goed over my
gesproken werd, en zei:
‘Moeder is er wel drie dagen gelukkig mee geweest.’
Dank voor Onzen Tolk. Ik begryp Uw uitroepingsteekens. Er is nu 'n nieuwe
redaktie, schoon ik zie dat Dozy er toch nog in schryft.
Die prins Denderah met z'n ‘leestafel’ is terstond verschwunden, na m'n
toespraakje. Toch geloof ik dat het Dozy zelf was.
Hartelyk gegroet
tt
DD
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[27 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
27 oktober 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee
bladzijden beschreven. (M.M.)
Deze zesde partij correspondentie-schaak van Multatuli tegen Switzar, volgens
Lodewijk Prins de beste partij van zijn leven, duurt tot 12 maart 1875. Voor de gehele
partij zie Prins 1970, blz. 120-129.
Wiesbaden 27 Oktober 1874
Geachte Heer en Vriend!
Er is niets tegen te zeggen! De party is ridderlyk door U gewonnen en ik stryk
alweer de vlag.
Het verdriet dat ik hierover voel, is volstrekt niet omdat ik niet tegen m'n verlies
kan, o neen? Maar ik vrees dat UED geen lust meer heeft met my te spelen, en dat
zou my zeer leed doen, want m'n schaakparty met U, is m'n eenige uitspanning.
Mocht UED willen voortgaan - waartoe ik me zeer aanbeveel - dan kom ik op de
gewone wys uit met E 2 - E 4 en veronderstel dat UED antwoordt met... 1) E 7 - E
5. Hierop zou dan van myn kant volgen
2) F 2 F 4.
Alzoo 'n Koningsgambiet.
Ik ben zoo vry een klein briefje hierin te sluiten, welks bedrag UED wel zoo goed
wezen zult by den heer Funke te doen ontvangen. Uitgerekend heb ik de zetten die
ik UED schuldig ben, niet. Ik zal 't briefje maar op vyf gl. stellen, dit zal wel zoo
ongeveer kloppen. Dat ik de zetten niet precies uitreken, ligt hierin dat ik niet weet
hoe te handelen met de eene party die ik gewonnen heb. Ik mag die niet in myn
Credit brengen, omdat UED toch altyd den robber heeft gewonnen. In 't onzekere
hoe wy dit te regelen hebben, sla ik maar 'n slag in de zaak, en hoop dat UED die
goed zal vinden.
Na vriendelyke groete noem ik my met de meeste hoogachting
UEDDWDr + Vriend
Douwes Dekker
Mocht UED van meening zyn dat ik 'n kleinigheid meer zend dan ik, volgens U, zou
schuldig zyn, dan komt dit juist te pas voor

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

65
't frankeeren van 't bundeltje schaakpartyen waarin UED zoo'n eervolle rol heeft
gespeeld, en waarnaar ik verlangend uitzie.

[27 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
27 oktober 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
'n heele regel uitgevallen: namelijk een karakteristiek antwoord van Hanna aan
koningin Louise: Juist daarom enz.; zie bij 5 november.
fade: slap, niet sterk (eng.)
in dorso: op de rugzijde, de achterzijde van de omslag (lat.)
die mooie van Schadd: zie V.W. XIV, blz. 639.
r

Wiesbaden 27 Okt 1874
Waarde Funke! Dank voor de f100, en ook voor de beschikking over 't honoreeren
van korrektie Minnebr. en Verspreide Stukken. Ge zoudt me daarvoor, des
verkiezende, niemendal schuldig zyn. Ik vat zeer goed dat dit geld niet door Publiek
wordt terugbetaald, althans niet omdat ik die stukken korrigeerde of hier-en-daar 'n
kleinigheid byvoegde. Hoogstens zou de betere uitvoering later eenig indirekt gevolg
kunnen hebben. Bovendien, goede korrektie is in myn eigen belang, en ik zou
daaraan dezelfde moeite besteden, al schikte het u niet daarvoor iets te betalen.En deed ik het nog maar altyd goed! Tot m'n groot verdriet is er in den IV bundel
'n beroerde fout. Op blz. 92 is 'n heele regel uitgevallen! Haast zou ik zeggen in
proef en revisie was dit zoo niet! Maar ik mag dit niet stellig verzekeren. Ik kan niet
gelooven dat die gaping in den zin - juist in die scène! - me zou ontsnapt zyn. Maar
als ik dan weer andere stommigheden zie die me ontslipt zyn - zelden van zoo'n
storenden invloed echter! - dan mag ik de drukkery niet verdenken, veel minder
beschuldigen. Maar zéker is 't dat me die fout zeer hindert. Als ik wat te missen had
liet ik dat vel - of 'n deel er van - over drukken. Zal 'n erratum voldoende zyn!
Voldoende nooit, maar misschien 't eenig mogelyke.Let eens op m'n potlood nootje op den titel van ‘Verspreide Stukken’ en wees zoo
goed terug te komen op 't leveren van 'n paar stukjes in dat bundeltje. Daar de druk
van Minnebrieven voorgaat, meen ik, zyn we er nog niet aan toe.-
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Sedert 3 dagen heb ik proef van vel 2 & 3 van Havelaar. Ik wacht met verzenden
op revisie van vel 1. En, asjeblieft in duplo. Ik moet telkens kunnen nazien hoe iets
in vorige vellen gekorrigeerd is. 't Is my 'n raadsel dat het leveren van duplikaat-proef
niet eens-vooral gewoonte is. Het is noodzakelyk.Ja, m'n bedoeling met die Mult. almanak was 365 spreuken of korte gezegden
uit m'n werken te verzamelen. Mimi kan 't best doen. Niet allen kunnen even pikant
zyn, dit spreekt. Maar onder die van Shakespeare zyn er waarlyk ook die nogal fade
zyn. De vraag is alleen, dunkt me, of ge de kosten van 't drukken er uithaalt?
Misschien ook wint ge iets door in dorso 'n pryskourant van m'n werken te zetten.
Of benadeelt dit de mooie typografische uitvoering? Zoo-iets moet, dunkt me, heel
mooi zyn, 'n prachtdrukje. Maar ik kan de kosten daarvan niet berekenen. Nog
minder het debiet in ons klein land. 't Zou me leed doen als 't u geld kostte. En - nog
iets. Door 't te maken tot almanak van 't jaar zóó, snydt ge den verkoop voor later
af. Als de titel is, byv.
Spreuken & gezegden
uit
Mult.'s werken.
waart ge met uw debiet niet gebonden aan 'n jaar.Ja, ik heb weinig nieuws geleverd, dit jaar! Toch hebben m'n hersens geen rust
gehad! Integendeel. Ik ben vermoeider dan wanneer ik altyd had kunnen doorwerken,
of doorleveren. Ook is 't in waarheid dat de korrekties my meer kosten dan ze u
opbrengen. Dit ligt niet in 't werk zelf, maar in de aandoeningen die 't nazien van
verleden dingen in my opwekt. Die Havelaar, die Minnebrieven - o, 't is me zoo
pynlyk, die dingen weer te zien.
Apropos, laat ge van Havelaar ook 'n paar Exx. drukken als die mooie van Schadd?
Of zyn de kosten hoog?
Wees hartelyk gegroet
van
tt
DD
Ik wacht revisie vel 1 Havelaar!
Weer heb ik port voor Schaakzetten aan den heer Switzar (m'n partner) te betalen.
Ik zal zoo vry zyn hem 'n briefje op u te geven, voor 'n gulden of vyf, geloof ik.
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[27 oktober 1874
Ideën IV, tweede druk, verschijnt]
27 oktober 1874
Het eerste stuk van Ideën IV tweede druk verschijnt. Bericht in het Nieuwsblad
voor den Boekhandel, jrg. 41, blz. 449. (K.B. 's-Gravenhage.)
e

e

e

Multatuli, Ideën 2 druk IV bundel 1 stuk. Amsterdam,
o

G.L. Funke. Post 8 (Blz. 1-160.)
f1.-

[28 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*28 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 273-274.)
r

Wiesbaden, 28 Oct . 1874.
(....)
r

Toen je laatste briefje kwam (24 Oct ,) was m'n plan terstond te antwoorden, en
elken dag ging ik met dát voornemen zitten. Dan begon ik met 'n proef van herdruk
te korrigeeren, en alsof de drommel er zich mee bemoeide, altyd hield me zoo'n
proef tot vermoeienis toe, op. Dan erger ik me, raak m'n stemming kwyt en voel me
bedorven om aan je te schryven. Want ik nader je niet graag anders dan met
liefelykheid. En dit komt je toe, lieve, prettige, frissche figuur!
(Ben je ooit voor 'n figuur uitgemaakt?)
Je begrypt dat ik voortdurend nota nam van je mededeelingen aan Mimi.
(....)
Op je vraag of je uit Vorstenschool ½ doz. pagina's moogt overnemen, heeft Mies
je reeds geantwoord. Gut meid, dat spreekt vanzelf. Mocht Funke er over klagen wat ik niet denken kan, vooral daar 't 'n eer en zelfs voordeel is, dunkt me - dan
neem ik de zaak op my.
den

den

Den 10 en 11 lees je te Amsterdam? En Mej. E. Baart ‘présenteeren.’ Wat
is bekrompenheid in middelen toch 'n beroerd ding. 'k Kan niet op reis gaan, want
Funke maant me. Maar 't is toch wel bedroefd dat ieder je nu hoort en ziet, en juist
wy niet. Hierover jammert Mimi ook. Maar erger nog zou 't wezen als we je den
den

den

13 en 14 niet konden zien spelen.
Denk aan je belofte: ‘Nu gy niet over kunt komen, zal ik zorgen dat ge myn lezing
gedrukt thuis hebt op 't oogenblik dat ik haar voordraag?
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Lieve beste Mina!
(....)
‘En wanneer trouw jelui?’ Zoo spoedig 't kan. Kyk, hier wil ik niet als ‘afgekondigd’
in de krant staan, omdat de luî die ons hier kennen, niet beter weten of we zyn
getrouwd. En verplaatsen kan ik me nog niet. Dit hangt dood eenvoudig af van wat
bywerken van m'n achterstand met Funke. 't Is nu juist 'n vol jaar dat ik door veel
zaken erg belemmerd ben geweest. De eene hinderpaal volgde op den ander.
Nog-eens: We trouwen zoodra dit kán. Het moet, helaas! Ja, helaas. Wij allebeî
vinden 't 'n verdrietige noodzakelykheid, en ik verzeker je wel dat we 't niet zouden
doen als we onafhankelyk waren van de wereld. We doen 't alleen om niet met
steenen en slyk te worden geworpen, even als men in 'n roomsch land z'n hoed
afneemt voor 'n processie. 't Is 'n gemeene geschiedenis.
(....)
Maar... noodzakelyk is het!
Heel graag zou ik zien, dat de verplaatsing die 't Huwelyk zal voorafgaan of
vergezellen ons wat nader by je bracht, want we hebben je heel lief.
(....)
Ik wou heel graag precies je aandoeningen weten als de dag van 't optreden
nadert, en op dien dag zelf. Ja, op 't uur! ‘Moed-houden’ behoef ik je niet aan te
raden, daar ben je te kordaat voor. Ik heb de beste hoop, en kán me niet voorstellen
dat je maar middelmatig voldoen zou. Als je dol veel van me hield, zond ik je op
dien laatsten dag 'n woordje, 'n talisman, 'n bloem, n'importe, om je te steunen.
Maar we zyn niet op sentimenteelen voet met elkaar, vooral omdat je daar boven
staat. Toch voel ik heel, heel hartelyk voor je, en wat Mimi aangaat, ik ben zeker
dat ze schreien zou als 't je tegenliep; zorg in-allen-geval dat we vóór je optreden
je adres hebben, zoo te Amsterdam als te Rotterdam. Zie je, al kreeg je dan maar
'n vriendelyk groetje.
't Is 'n vervloekt ding dat we je niet zien zouden! En dit kan dan ook niet zoo
blyven.
(....)
O, dit gaat jou aan, auteur! Zoo was ik onlangs heel tevreden over zeker schryven
in 'n holl.-indisch krantje ‘Insulinde.’ De man
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beschreef inlandsche toestanden, en ik vond dat-i zóó thuis was in de inlandsche
huishouding, dat ik 't onuitstaanbaar vond dit niet te publiceeren, en op 'n manier
zon om hem aan te pryzen. (Want kennis van echt-inlandsche toestanden is niet
zeer gewoon.) Gelukkig dat ik voor ik toegaf aan dit goedig pleizier, ander werk van
hem in handen kreeg, waarin ZEd. my een beetje, maar jou allerschandelykst
besteelt. Hy geeft verhaaltjes die met wat onhandige veranderingen voor 1/10 uit
Havelaar, voor 9/10 uit uw Huwelyk gediefd zyn. Nu belet dit wel niet dat-i veel van
inlandsche zaken weet (niet politiek, maar huisselyk, meen ik) maar toch, ik zou 't
jammer gevonden hebben als ik zoo'n kerel had aanbevolen. Want het Publiek
onderscheidt niet, en zou hem al gauw voor 'n deugdelyk schryver gaan houden,
wat volstrekt het geval niet is.
(....)
Dek.
Ook ik wil 'n drama maken - als 't kán, 'n blyspel - maar... 't lukt niet! M'n plan was
- en is - 't aan jou op te dragen.

[29 oktober 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
29 oktober 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot het midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 29 October 1874
Waarde Dekker!
Het verdriet mij zeer dat die fout op blz. 92 van bundel IV ingeslopen is. Niemand
echter zal 't merken, want hoe ik lees, ik vind geen leemte en daar ik mijn laatste
ex. van bundel IV verkocht heb, kan ik zelfs niet nagaan wat er tusschen moest
staan. Maak echter in elk geval een erratum op de laatste bladzijde van dien bundel
(titel is al afgedrukt) dan letten we er althans op bij een herdruk, die ik binnen 3 jaar
stellig verwacht.
Denk toch niet dat Ge Havelaar c.s. voor de laatste maal corrigeert. Ik heb allen
e

moed dat Ge ook den 4 druk overleven zult. Boeken leven óok snel, vooral de Uwe!
De titel van Havelaar heb ik nog ietwat gewijzigd. Let eens op of hij zóo niet juister
is. Ik heb den drukker verzocht U voortaan telkens 2 proeven te zenden, gelijk
behoorlijk is, maar wat mij niet was opgevallen bij 't toezenden.
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Laat Mimi zich er eens toe zetten om de 365 spreuken en gezegden te kiezen, dan
eerst, als ik ze heb, kan ik bepalen hoe 't zetten zou moeten geschieden. Natuurlijk
moet de uitvoering keurig zijn. Ik geef den voorkeur aan den Almanakvorm, ook al
is de speculatie dan voorbijgaande. Die vorm is althans hier te lande gewild. Ik zou
dan b.v. links Uwe spreuken etc. zetten, en op de rechterbladzijde ruimte laten tot
korte aanteekeningen, van verjaardagen en dergelijke; dat verruimt den kring der
liefhebbers en daardoor komt Ge in de sleutelmand der huismoeders.
Of ik ook kwarto exempl van Havelaar laat maken? Neen, tenzij Gij 't gaarne hebt.
Verkocht worden ze zoo goed als niet en de aardigheid kost lang geen bagatel. De
o

liefhebbers van curiosa hebben Schadd's editie in 4 (die à f5. - in den handel was)
bovendien reeds gekocht, en schaffen zich natuurlijk niet zoo licht ook mijn editie
tot zulk een prijs er bij aan.
Vosmaer zei me dat er kans was dat, zoodra Ge beiden de formaliteit van trouwen
hebt doorgestaan, Ge hier te lande terug zou komen. Is dat zoo? Zeker zou U dat
heel wat stof geven en onze relatiën ook veel gemakkelijker maken.
o

Morgen zend ik U een N onze Tolk, heel aardig voor U en Vosmaer; ook zal ik
met een Krant de laatste proef van blad 6 Bundel IV zenden, waaruit U blijken zal
dat de verloren regel werkelijk niet gezet was.
De laatste revisies van Havelaar zal ik scherp doorzien; wees daar gerust op.
Wees hartelijk met de Uwe gegroet van
tt
GLf

[30 oktober 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
30 oktober 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.) Voor de vorige zet zie 27 oktober, voor de volgende zet 4 november.
Ontvangen

2)

E5

- F 4:

Antwoord

3)

F1

-C4

r

Wiesbaden 30 Okt 74
Douwes Dekker
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Mocht UED schaak geven op H4, dan voor my S.V.P.
4) E 1 - F 1.
Vriendelyk dank voor Uw aangename letteren!

[31 oktober 1874
Aantekening in Memoriaal]
31 oktober 1874
Aantekening in het Memoriaal, blz. 48. (M.M.)
Vitus Bruinsma te Leeuwarden
Schryver van Onderwys-Godsdienst-Zedeleer in den Sneeker 31 Oct 74. 4 Nov
74

[oktober 1874
Artikel van J.N. van Hall]
Eind oktober 1874
Artikel van J.N. van Hall in Het Nederlandsch Tooneel, Vierde jaargang, blz. 32.
(U.B. Amsterdam, overdruk M.M.)
Februari '73: zie V.W. XV, blz. 658.

Vorstenschool.
*

In Februari '73 schreef ik naar aanleiding van Multatuli's Vorstenschool:
‘Wat zal het lot van dit drama zijn?
Zal het Nederlandsche volk - het betere en meer ontwikkeld gedeelte,
wel te verstaan - toonen zulk een werk waard te zijn? Staat het hoog
genoeg, dat volk, om dit kunstwerk te begrijpen en te waardeeren?
En dan - zal het stuk opgevoerd worden?
Zijn onze tooneelspelers in staat al het fijne en verhevene, het artistieke
van deze ‘Ideën’ en action te vatten, en 's dichters kunstwerk weer te
geven... als een kunstwerk?
Of zal men ook hier weer van verre blijven staan en aan het nageslacht
overlaten den dichter en zijne schepping, in meer dan ijdele toejuichingen,
de hulde te brengen die hun toekomt?
Twee jaren zijn thans verloopen sedert de uitgaaf van Vorstenschool, en nog moet
**
Vosmaer zijn keurige studiën over Multatuli's werken aanvangen met de vraag:
‘Waarom is Multatuli's Vorstenschool niet op het tooneel gebracht?’

*
**

Het Ned. Tooneel. 2e Jaarg. blz. 141.
Een Zaaier. Amsterdam. Funke. 1874.
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Ik herhaal die vraag. Deinst men voor de moeilijkheid terug? Is men te ongewoon
aan de studie van meesterstukken en huivert men om met zijn ongewasschen
handen dit kunstwerk aan te raken? Wanneer dat de eenige reden is, dan eerbiedig
ik ze en waardeer ik dien heiligen schroom. Maar, wanneer 't eens onkunde, wanneer
't eens gemakzucht ware, die onze tooneelspelers verre houdt van dit dramatisch
product!...
Zeker er is, bij het peil waarop onze Nederlandsche acteurs staan, studie noodig,
diepe studie om ook maar eenigszins aan de eischen van dit drama te voldoen.
Maar laat het althans blijken, dat die studie ernstig beproefd is. Laat het niet gezegd
e

zijn, dat in de laatste helft der 19 eeuw in Nederland Multatuli's Vorstenschool
verscheen... en verdween zonder op den ‘hoornen huid’ van kunstenaars en publiek
eenigen indruk achter te laten. Laat het niet gezegd zijn, dat aan Vorstenschool den
toegang werd geweigerd tot den eersten schouwburg van Nederlands hoofdstad,
terwijl kunstenaars en publiek zich inmiddels verslingerden en vergaapten aan...
IDUNA, DE STERRENBRUID!
J.N. van Hall.

[2 november 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
2 november 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en tot onderaan blz. 3 beschreven. (M.M.)
r

Wbaden 2 Nov 74
Waarde funke.
Ik zend om spoed te maken revisie vel 2 Havelaar direkt aan den heer Boekhoven
te Utrecht. Er staat op:
‘na korrektie aan den heer Funke.’
Er zyn geen noemenswaardige veranderingen in. Druk is mooi!Ik hoop dat ge in vel 1 gekorrigeerd hebt:
blz 1 'n om-gekeerde y
blz 3 huweylkDank voor legger van vel 1.Mimi kolligeert de spreuken. Ze zullen binnen 'n paar dagen aankomen. Makkelyk
werk. Bezwaar die uitgave niet met honorarium. 't Zal tóch al de vraag zyn of ge er
geen schade by hebt in
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ons klein land. De moeite van onzen kant, is niet noemenswaard.De korrektie van bundel IV mat me zeer af. Ik kan niets degelyks doen voor die
achter den rug is. Over de Drukkery mag ik niet klagen, maar byzaken maakten dat
ik vel 15 tweemaal terugvragen moest. Weer ben ik bezig met 'n blyspel. Ik begon
al 20 maal, geloof ik. 't Is vervloekt moeielyk. Niet deftig, niet gemeen, niet preekerig,
niet onbeteekenend, niet vervelend, allemaal negatieve eischen.o

Lees 't stukje van v. Hall in Nederl. Tooneel 1874/75 N 2. Dat is flink voor me.Dank je wel voor dien Tolk. Dat heb ik aan Vosmaer te danken.
Vriendelyk gegroet
tt
DD
t Is immers goed dat ik aan Boekh. te Utrecht adresseer?

[2 november 1874
Brief van Multatuli aan Van Hall]
2 november 1874
Brief van Multatuli aan J.N. van Hall. Twee dubbele velletjes postpapier, tot
bovenaan blz. 7 beschreven. (M.M.)
de h.h. Albr. & V.O.: de heren Albregt en Van Ollefen.
Uw stuk van februari '72: vergissing voor '73; zie V.W. XV, blz. 658.
de herroeper van 't Hugenoten edikt: Lodewijk XIV herriep in 1685 het door Hendrik
IV uitgevaardigde Edict van Nantes, 1598, dat de Hugenoten een zekere mate van
godsdienstvrijheid had toegekend.
patrocineerde: Multatuli gebruikt in deze tijd enkele malen patrocineren voor
beschermen, onder z'n hoede nemen; ten onrechte: fr. patrociner is: een lang betoog
houden. Het ned. ww. patroniseren is geen ontlening uit het Frans; dit heeft enkel
patronner.
le secret d'être ennuyeux enz.: het geheim van vervelend te zijn, is alles te zeggen
(fr.)
avorteeren: mislukken, fr. avorter.
r

Wiesbaden 2 Nov 74
Zeer geachte Heer Van Hall!
Hartelyk dank voor die bladzyde! Weer zeg ik dat Gy waarschynlyk niet van Uw
pen zoudt kunnen leven, want de Uitgevers betalen naar de uitgebreidheid.
Dolgaarne wilde ik meer van U
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lezen, onverschillig waar over. Er is iets zoo eigenaardig-pittigs in de beide stukjes
die ik van U heb! My zyn ze van zeer groote waarde, ook als modellen. Ik wilde zoo
gaarne een middel vinden om Uw stukken algemeen te verspreiden. Mág ik dit doen,
als ik er kans toe zie? Hieruit zou kunnen voortspruiten, dat de Vorstenschool
eindelyk gespeeld wordt, waarop ik zeer gesteld ben. Ik moet zien welke fouten ik
gemaakt heb.
In 'n herdruk van den IV bundel Ideen, klaag ik zeer. Ook vraag ik: waarom het
Tooneelverbond niet aandrong op de opvoering? Welnu, misschien drukte ik my
ook daar alweer niet goed uit. Wie zegt me dat er niet op aangedrongen is? Er bleek
me in Augustus JL, dat de h.h. Albr & V.O. Uw Tydschrift niet lezen, 'tgeen me...
barbaarsch voorkomt. In die maand namelyk, beloofden die tooneeldirekteuren,
door 'n derde op V.S. opmerkzaam gemaakt, ‘dat ze dan dat stuk eens lezen zouden’
waarvan hun op dat oogenblik zelfs de titel niet bekend was. Ze hadden alzoo Uw
stuk van februari '72 niet onder de oogen gehad! Ik noem dit karakteristiek.
Later vernam ik: ‘dat de zaak bezwaarlyk gaan zou, omdat... men zoo aan Willem
III gehecht was.’ Altyd dus dat kleinstädtisch zoeken naar origineelen die voor den
dichtersezel zouden gezeten hebben! Ik weet niets van onzen Koning, en heb 'n
hekel aan chronique scandaleuse. Maar zy die zich obstineeren hém te zien in myn
George, zyn boosaardige vereerders van Z.M. Me dunkt dat-i meer reden heeft,
verstoord te zyn op dezulken, dan op my. We zyn niet vooruitgegaan, sedert den
tyd toen de herroeper van 't Hugenoten edikt, den Tartuffe patrocineerde! Zeker zou
men heden geen dominé van Tartuffe's allooi op de planken kunnen brengen!
Wilt ge my eens zeggen, of onze beste Vosmaer gelyk heeft in z'n klacht over de
onduidelykheid in 't canevas van Vorstenschool! Ik meende dat het zaakje voldoend
toegelicht was, en meende geen nader opheldering te mogen geven. (‘Le secret
d'être ennuyeux est de tout dire’.) Doch, indien iemand als de heer V., in de war is,
moet ik wel gelooven fouten te hebben gemaakt. Sober wou ik zyn, maar dit
verschoont geen onduidelykheid. Van Huisde - l'homme aux petits moyens, de
knoeier by uitnemendheid - meent dat Hesselfeldt's insinuatie gegrond is. Om v.
Weert te
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sparen, dien hy aan 't hoofd houden wil, bedenkt hy 'n afleider, en voert zelf dat
plannetje uit. Hy wil v. Weert 'n alibi verschaffen tegen 't oogenblik dat de Koning
hem vragen zal: ‘Waar zit je toch elken avond, jazelfs diep in den nacht?’ Of liever,
hy wil deze vraag van George voorkomen door 't opwekken van 'n stadsschandaaltje
e

dat den Koning ter-oore moet komen, gelyk dan ook blykens den aanhef der V
Akte geschied is.
Hesselfeldt die v. Huisde beluisterd heeft (slot Akte II) en verondersteld kan
worden, hem nageslopen te zyn...
(die twee zyn aan 't ambiëeren!)

laat hem begaan, met het plan om gebruik te maken van de woede der beleedigden,
tot het opwekken van schandaal in andere richting. Hanna's verwanten moeten
voldoening eischen, en hieruit zou blyken, meent hy, dat v. Weert niet in dat
achterbuurtje, maar wel degelyk op Louise's rust geweest is.
't Spreekt vanzelf dat v. Weert, een gewoon-fatsoenlyk man, niets van de heele
zaak weet, noch van de door Hesselfeldt opgewekte verdenking, noch van v. Huisde's
ongevraagde en ongewenschte bescherming, noch van de wyze waarop Hesselfeldt
v. Huisde's laaghartig geknoei wil doen uitloopen in z'n nadeel.
Maar nog eens, daar Vosmaer dit alles niet gevat heeft, moet ik wel gelooven
onduidelyk geweest te zyn. Wanneer Gy dit ook vindt, zal ik 't in een volgenden druk
aanvullen. In 't begin der V Akte laat ik Spiridio zeggen: ‘Zy - de Koningin - wist alles
vóór ik sprak.’ Dit nu veronderstelde ook ik van den lezer, omdat het intriguetje my
zoo eenvoudig voorkwam.
Ik zal Funke verzoeken U een Exempl. van den herdruk aantebieden. Daarin
komen 'n paar nootjes voor, over de wyze van opvoering. Doch... uit verdriet over
't niet-opvoeren zyn ze schraal gebleven. By wat animo had ik meer te zeggen
gehad.Nog altyd sukkel ik met 'n blyspel, of blyspelen, want ze avorteeren telkens! Het
is drommels moeielyk, vooral daar ons Publiek zoo byzonder leerzuchtig is, en ik
juist alle didaktiek, alle preekerigheid vermyden wou! Wat leert men uit ‘As you like
it?’ Uit ‘What you will?’ Men is ten-onzent niet gediend met gulle tendenzlooze
vroolykheid. ‘Dit is in Publiek 'n slecht merk’ zou Droogstoppel zeggen. Ik laat nu
daar, of ik slagen zou in 't leveren van wat my voorkomt de eisch te zyn. Tot nog
toe niet!
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Na U nog eens hartelyk bedankt te hebben, noem ik my met vriendschappelyke
hoogachting
UwDDwDienaar
Douwes Dekker
Ik ben uiterst belangstellend in den afloop van Mina Kruseman's... heldendaad! Er
behoort veel toe, als hollandsche van deftige positie, zich op de planken te wagen.
Kent ge haar? Ik ken haar! Ze is één hart en zielenadel! Goud van 24 karaat. 'n Edel
schepsel! En ik geloof dat haar kwasi-brutaal optreden veel zachtmoedigheid
verbergt. Dit ziet men meer.

[4 november 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
4 november 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 30 oktober, voor de volgende zet 9 november.
Ontv.

3)

F7

F5

Antw.

4)

D 1-

E2

r

Wiesbaden 4 Nov 74
Douwes Dekker

[5 november 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
5 november 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Pruisen en Nederland: er zijn van deze publikatie in 1867 twee edities verschenen.
r

Wiesbaden 5 Nov 74
Waarde funke! Ik zond zoo-even aan den heer v.B. te Utrecht, korrektie van vel
5, en vraag revisie. Gister zond ik revisie van 3 & 4, benevens titel en opdracht, en
schreef op alles: ‘aan den heer Funke.’ Waarschynlyk is nu een-en-ander reeds by
U aangeland. Ik vindt de opdracht, en nu, na uw verandering, ook den titel zeer
goed. Over 't geheel vind ik den druk uitstekend.Het is immers goed, dat ik de stukken direkt aan v.B. zend?r

Ik schryf u hoofdzakelyk om u te verzoeken my de Oratie van Prof Doedes over
't Godsbestaan te zenden. (Kemink te Utrecht)

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

77
Dát moet ik lezen! Waarschynlyk zal ik er op antwoorden. - In Holland komen? Er
is voor en tegen! Op 'n afgelegen plaats zou ik niet veel naderby zyn dan nu hier.
't Liefst waren wy te Amsterdam, maar ik vrees dat ik door te veel aanraking daar
niet zal kunnen werken. Om wat voort te brengen moet ik leven als 'n kluizenaar.
Wy beiden erkennen evenwel dat het wonen in Holland veel vóór hebben zou, en
we wilden 't liever.
Onder de redenen die ons nopen zouden, dáár te komen, is ook 't huwelyk. Hier,
waar we voor getrouwd doorgaan, zou 't hinderlyk wezen, op-eens als ‘verloofd’ in
de krant te staan. Ook heeft de formaliteit op 'n plaats waar we niet thuis hooren,
veel voeten in de aard.
Over 't geheel stuit ons - Mimi niet minder dan my - dat getrouw erg tegen de
borst. Maar... 't moet, al ware 't alleen om Nonni. De zaak zelf is misselyk!
Nog-eens: Holland. Ik zit erg in den brand met het decideeren, maar stel de
beslissing uit tot ik wat degelyks zal geproduceerd hebben. Want indien we besluiten
daarheen te gaan, is er in allen geval geld noodig voor de verplaatsing. Gelukkig
dus dat we vandaag nog niet hoeven te kiezen. De zaak is niet gemakkelyk, want
ook voor Nonni zou de overgang zeer groot zyn, en waarschynlyk zou ik dáár nog
meer moeite hebben dan hier, om haar Italie te doen vergeten. 't Is voor my 'n
ingewikkelde historie.
Wat Nonni zelf aangaat, ook de décisie omtrent háár, moet wachten, tot ik U wat
meer werk geleverd heb. Op dit oogenblik, niets kunnende doen, ik bedoel: verhuizen
of trouwen, hoef ik ook niet te beslissen! Hoe al die dingen my in den maag zitten,
kunt ge begrypen.Gister met Mimi spreuken &c kolligeerende, hadden we ‘Een-en Ander over
Pruisen en Nederland’ en daar ik 't goed geschreven vond, kwam in-eens de
gedachte in my op, U te vragen waaraan ge toeschryft dat dit stuk nog niet herdrukt
is moeten worden? Ligt het misschien hieraan, dat v. Helden daarvan zoo véél
gedrukt heeft? Het is my een raadsel dat die brochure niet sedert lang is uitverkocht!
(Hetzelfde zeg ik van de Specialiteiten by Waltman. Die zyn zeer pikant.)
Wees hartelyk gegroet van
tt
DD
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Op, ik meen 1½ vel na, is nu de korrektie van bundel IV afgeloopen. Dit zal me zeer
verluchten, want die kleine letter is moeielyk voor me.Het zou me leed doen den heer Woest te bevitten, daar de goede wil niets te
wenschen overlaat. Maar... ik blyf er by, dat de letters - hoezeer beter dan in bundel
I & II - niet van één soort zyn. - De regel die op blz. 92 is uitgelaten, is
Hanna
- Juist daarom
Werp ik myzelf geen bloedschuld op 't geweten!-

Het spyt me vervloekt.

[6 november 1874
Brief van Multatuli aan Bruinsma]
6 november 1874
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 6 November 1874
Zeer geachte heer Bruinsma! Vriendelyk dank voor de drie Sneekers! Het eerste
o

n van Uw ‘Onderwys-Godsdienst-Zedeleer’ was me reeds door vriend Bokma
toegezonden, maar het doet me byzonder veel genoegen die van Uzelf te ontvangen.
Stukken als die van U, geven my moed.
Over 't geheel mag ik met vreugd erkennen dat er sedert eenigen tyd wat licht
begint te gloren. Van veel kanten openbaart zich zekere beweging, die 't ontwaken
uit den doodslaap schynt aan te kondigen. Ook de stukken van V. Asperen zyn
goed, en van C (?) een apotheker, geloof ik, in Uw provincie. (te Bolsward?)
Als V. Asperen gediefd heeft, hebt gy groot gelyk, dat te laken, doch ik ben hem
dankbaar dat hy den moed heeft z'n ongeloof ronduit te openbaren. Dit ontbreekt
zoo dikwyls in ons landje! Duizenden zitten te wachten op iemand die vóórgaat.
‘In ons landje’ wil niet zeggen dat het er in andere landen beter uitziet. O, neen,
hier byv. is 't ‘Geloof’ nog altyd in vollen bloei, en 't wordt nog officieeler beschermd
dan in Holland, op één uitzondering na: de kerkelyke gemeenten heffen zelf hare
belastingen! Onlangs toen men my 'n briefje thuis zond, vroeg ik of de wet
voorschreef dat men tot 'n gemeente behooren moest? ‘Zoo ja, zei ik, dan kies ik
onder protest, het Katholicisme. Niet omdat de
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leer dier kerk in 't minst overeenstemt met m'n gevoelens, maar ik verneem dat ze
goedkooper is.’
De ‘Evangelischen’ namelyk, vorderden 6½% van de Staatsbelasting waarvoor
ik aangeslagen ben. Eerst wou ik, in geval van dwang, by de Joden gaan, maar ik
hoorde nog bytyds, dat die 80 procent betalen!
(Verbeelje, om dat Jodendom te Wiesbaden in stand te houden: tachtig
procent van wat de heele Pruisische staat kost, met al z'n soldaten en
kanonnen!)
Nu, 6½% voor 't Evangelisch ‘geloof’ vind ik ook nog al wél! Hoe ze op 't idee
kwamen, my 'n briefje thuis te sturen, begryp ik niet. Op de bevolkingstaten vulde
ik altyd de rubriek ‘godsdienst’ met ohne in!
Ik ben overtuigd dat zeer velen dit doen zouden, indien ze maar zeker wisten niet
alleen te staan. Waarom durft 'n Jood zich inschryven als Israeliet (d.i. iemand die
o.a. niet in Christus gelooft) terwyl wy om ons niet-gelooven worden uitgescholden
als monsters?
We hebben 'n vereenigingspunt noodig. Duizenden zullen ons byvallen, zoodra
't ongeloof 'n fatsoenlyke naam heeft. Sedert jaren denk ik eraan, dit mogelyk te
maken. De moeielykheid zit hierin dat het negatieve geen leus heeft, geen dogma,
geen ritus, geen ceremonien.
Voor denkers nu, is dit ook niet noodig, maar... de massa bestaat niet uit denkers!O ja, ik vergat U te zeggen dat de ‘Evangelische-gemeinde’ kerels my met rust
hebben gelaten. Dit begryp ik best, en ik had het voorzien. Liever 'n óngeloovige in
Wiesbadens muren te dulden, dan dat ze die 6, 8 thaler den roomschen in handen
spelen! Zoo zyn ze!r

Ik zie dat Prof Doedes 'n lans voor z'n god breekt, tegen Büchner. Dit is heel
braaf van Prof. Doedes! ‘Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.’ Eilieve,
als er geen God was, vanwaar zou dan 't professoraat in de goddienery komen? Ik
heb 't boekje besteld, en zal hoogstwaarschynlyk, na de lezing:
óf me bekeeren,
of... er op antwoorden, onder opgave der redenen waarom ik
me niet bekeer.-
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Doch waarom bestrydt Doedes dien duitschen Büchner? Dit spyt me wel. 't Is droevig
voor me - en 'n lesjen in nederigheid! - dat myn aanvallen hem de moeite van dupliek
r

niet waard zyn. Ik zal Prof Doedes, die toch ook maar 'n Hollander is, edelmoediger
behandelen, en wél antwoorden. Ik ben zeer benieuwd naar z'n boekje. (Maak u
gereed voor de tyding dat ik bekeerd ben.)Nog eens vriendelyk bedankt voor Uw flinke stukken, en hoogachtend gegroet
van
t.a.v.
DouwesDekker
Schwalbacherstrasse 9a

[7 november 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
7 november 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot bovenaan blz. 3 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 7 Nov. 1874
Waarde Dekker!
n

n

Zooals Ge U herinneren zult, heb ik by den 1 druk van den 1 bundel van de
vellen waarin Vorstenschool voorkwam, een getal voorgedrukt met het voornemen
om die later afzonderlijk bijeen te naaien en apart uit te geven.
Nu woû ik die aparte uitgaaf van Vorstenschool, vooral omdat zoowel door anderen
als door van Hall al meer en meer op de opvoering wordt aangedrongen, weldra
het licht doen zien en daarmeê meteen mijn rente van bundel IV binnen halen. Bij
die afzonderlijke uitgaaf rijst thans echter de vraag: moet ik ze mét of zonder voorrede
uitgeven en die vraag nu zag ik gaarne door U beantwoord. Wilt Ge 't stuk mét
r

voorrede geven, dan zult Ge zeker wel goedvinden dat ik Uw idee 929 (nieuw n )
zonder de daarin voorkomende verwijzingen naar andere ideën, daartoe laat
overdrukken? Of wenscht Ge er een ander voorwoord bij te schrijven?
Ik vind het uitmuntend dat Ge de proeven van Havelaar maar direct naar J. van
Boekhoven te Utrecht zendt. Aan hem schreef ik datzelfde te doen.
Dat ik hartelijk hoop dat Ge 't met Uw ‘Blijspel’ eindelijk vinden zult, hoef ik U niet
te verzekeren. Kondt Ge maar besluiten b.v. Vosmaer te laten beslissen, dan kwam
't wel op de pers! Ik zie
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daarin een zóó mooie speculatie dat ik graag om te beginnen f100. - per blad
honorarium beschikbaar stel. Dit laatste echter is voor U bijzaak, gelijk vanzelf
spreekt: ik voer 't maar aan om U een klinkend bewijs te geven hoe kostbaar Uwe
kopie is, mits ze niet onder het Ideën-juk zwoegt.
Wees hartelijk gegroet van
tt
GLfunke

[7 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli]
*7 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli. (Leven II, blz. 276-277.)
je flaire le danger: ik snuif het gevaar (fr.)
Rotterdam 7 November '74.
Vriendjes lief, ik zit in de misère! - Mijn stuk marcheert niet. Mevrouw de Vries
heeft zich en ennemie geposeerd, en de rol van Mina geweigerd, ‘omdat zij geen
tweede wil zijn’! Dom schaap, dat een rol afmeet naar de lengte alleen! Mijn God!
ik neem aan alle Louize's te écraseeren in de scène met de kris, evenals ik met uw
Hansje ook elke Koningin verpletteren zou!
(....)
't Is Zondag van daag, Vrijdag spelen wij!
(....)
Nog iets, gij weet wel dat ik reeds geruimen tijd geleden hier, en ook in Amsterdam
geweest ben, om over de costumen, mise en scène enz. enz. te spreken? En nu
dacht ik natuurlijk alles klaar te vinden; neen, er is niets.
Men heeft voor Mevr. de Vries de Béatrix van Legouvé opgevoerd, en aan mijn
stuk schijnt niemand nog gedacht te hebben. Ik ben eigenlijk wanhopig au fond du
coeur, maar niemand merkt daar iets van, op de repetities zelf ben ik zoo vroolijk
en aanmoedigend, dat mijn kameraden gisteren al wat bij begonnen te komen; had
ik maar tijd dan zou ik ze wel winnen, maar... zeven dagen om in Nederland een
stuk te leeren en een troep te winnen!... Ha! daar is uw klein épistel! Dank je Mul!
Ook dankje voor den langen brief van?... Och, trouwt toch, ik heb jullie noodig, hoog
noodig voor de Vorstenschool, want ik wil voort, ook al valt mijn drama. Je flaire le
danger! dat is mijn oude kwaal, en hier
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flaireer ik heel wat kabalen, complotten, en intrigues zonder eind! Maar 't Publiek is
mijn - dus 't geld is mijn! mijn stuk mag niet gespeeld worden zonder mijn
toestemming - staat er in het kontrakt, en er komen aanvragen om plaatsen van
heinde en verre, de prijzen zijn verhoogd en niemand bekommert zich om den prijs!
Wie een reis doet om een stuk te zien, geeft niet om een gulden meer of minder
voor zijn plaats.
En als ik nu eens zeide: ‘zoo slecht wil ik niet dat mijn stuk gespeeld wordt’ - Wat
dan? - Maar eerst met zachtheid.
Enfin, we zullen zien waar de omstandigheden ons heen voeren, intusschen spijt
't me dat Mev. de Vries zich tegen mij verklaard heeft, samen werkend hadden wij
krachtig kunnen zijn, nu verzwakken wij elkander; 't is dom van dat mensch!Mijn adres? - Rotterdam, Hôtel Weimer. Amsterdam, Pays-Bas. - Zeg, wat ik jullie
bidden mag, kom niet onverwachts, ook niet in een zaal waar ik spreek of speel,
want ik zie alles, en dat zou me hinderen; tegen een onaangename surprise ben ik
beter gewapend dan tegen een aangename.
Adieu, geef elkaar een zoen voor me en schrijf eens gauw!
Mina.

[9 november 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
9 november 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Blijkens het op de eerste bladzijde bovenaan in potlood toegevoegde postscriptum
is de brief op 9 november verstuurd.
r
r
De datering op de brief zelf: 7 Nov , is een wijziging in potlood uit 8 Nov .
de verhouding met v.H.: met Van Helden, Multatuli's uitgever vóor Funke.
Deze is twee dagen blyven liggen.
r

de almanak gaat nu hierby. 9 nov .
voorrede V.S. volgt straks.
r

Wiesbaden 7 Nov 74
Waarde funke!
Ja, die uitgave van den eersten druk van Vorstenschool zal nu wel moeten. Ik
begryp dat ge die Exempl. niet moogt weggooien.
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Maar 't klopt mal met de herziene, en hier-en-daar veranderde nieuwe uitgaaf. Veel
varianten zyn er niet, maar toch zitten nu die tweeerlei drukken elkander in den weg.
Voorrede?
Ja, 't best is dat ik by dat no. 929 vertel, hoe nu met deze uitgaaf de zaak in
elkander zit, en dan de varianten opgeef. Ik zal dit terstond doen.
Maar ik blyf vreezen dat de afwyking van m'n Ideenvorm u schaden zal, en... my
zeker! Elke invloed van buiten af op myn werk maakt me onmachtig. Nóg lyd ik
daaraan dat die IV bundel met Vorstenschool begint, wat toen 'n uitvloeisel was van
de verhouding met v.H. wiens rechten op u overgingen. Ook is 't nadeelig voor m'n
produktief vermogen dat ik nu 'n paar nummers geheel (of nagenoeg) aan Woutertje
gewyd heb. Honderd maal had ik terstond kunnen voortgaan, indien ik de genre der
eerste bundels was trouw gebleven, waar ik leverde wat my op dát oogenblik voor
den geest kwam! Dit is zeker, ware ik finantieel onafhankelyk, dan leverde ik niets
dan bundels Ideën. Het oogenblikkelyk nadeel hiervan zie ik zeer goed in, maar
op-den-duur zou 't voordeel opleveren, vooral daar ik méér produceeren zou. Om
aan den gang te kunnen blyven zal ik dan ook genoodzaakt zyn (na dezen bundel?)
de Woutergeschiedenis aftebreken. Ik kan niet werken met myzelf opgegeven taak.
Dit is geen hoofdigheid, maar ik kan niet. Daarom, schreef ik u zoo vaak, dat ik ook
byv. nooit me zou kunnen engageeren aan 'n tydschrift of courant.Enfin, nu eerst die voorrede van Vorstenschool.Mimi heeft 'n vyfhonderdtal spreuken of gezegden of uitspraken of teksten - hoe
heet het? - gekolligeerd, en had er toch meer moeite mee, dan ik eerst dacht dat
noodig wezen zou. Ze heeft dagen lang met veel inspanning moeten lezen. Gister
avend (of van nacht, want ik kon niet slapen van 't hoesten, en zal weer opium
moeten nemen) dikteerde ze my en ik maakte 12 blaadjes met 30, 31 spreuken vol,
of nagenoeg.
Telkens kwam my in den zin of ge ook beter deedt, 'n (pracht)werkje te maken:
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Vyfhonderd { Spreuken } ik ben 't nog niet met mezelf eens over dit woord.
Vyfhonderd { gezegden } ik ben 't nog niet met mezelf eens over dit woord.
Vyfhonderd { ....... } ik ben 't nog niet met mezelf eens over dit woord.
uit de werken
van
Multatuli
of: Duizend &c.
(Mimi beweert dat ze tot duizend klimmen zou, als ze wilde.)
Ik ben zoo bang dat 'n almanak voor 75, zal blyven liggen, na Januari.Aan den anderen kant, zegt Mimi dat ze voorraad hebben zou om voor 76 'n
nieuwen te maken. Goed, maar dan bepaalt zich, vrees ik, de belangstelling tot die
twee jaren. En Publiek zou 't vreemd vinden dat ik niet álle jaren zoo iets leverde.
Dit nu kan ik niet, en dit kan niemand. Het is al wél dat ik (volgens Mimi) genoeg
hebben zou voor twee jaren.Ik wenschte dat Publiek, dien Shakespear almanak onder de oogen had. Zie gy
dien eens attent in, en zeg me of u dit niet leidt tot zacht oordeel over myn
verzameling?Wees zoo goed me dien Sh. alm. terugtezenden. Het ding is van Marie Anderson,
en ze zal er naar vragen, denk ik.En zend me svp een Bruid. d.b. met naschrift. Daarvan heb ik geen enkel Exempl.
meer, wat me spyt voor den Almanak... wacht, ik zal 'n paar dagen open laten, en
U dan wat opgeven uit dat naschrift.'t Zal me benieuwen hoe ge deze zaak - als ge 'r by blyft dat het 'n almanak wordt
- arrangeert. Zeker moeten er manen in? En feestdagen? Ik weet het niet. Op de
typografische inrichting komt het wel aan.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Hoogstwaarschynlyk zal ik u, na ontvangst van den gevraagden Doedes, verzoeken
'n antwoord ter perse te leggen. Ik moet me óf bekeeren, óf tegenspreken.
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[9 november 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
9 november 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 4 november, voor de volgende zet 15 november. Bij Antw.
5 maakt Lodewijk Prins de aantekening:
Grootmeester I. Gunsberg bediende zich in een toernooi te Wenen (1903) tegen
Swiderski noch van 5...Kd8 (Neumann-Rosenthal, 1868) noch van Switzars 5...fe4:
maar van 5...De7, zonder zijn spel geheel te emanciperen. (Prins 1970, blz. 122.)
Ontv.

4

D8

-H4†

Antw

5.

E1

-D1

r

Wiesbaden 9 Nov 74
Douwes Dekker

[9 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*9 november 1874
Brief van Multatuli en Mimi aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 277-278.)
Wiesbaden 9 Nov. 1874.
Lieve, beste Mina. Daar krygen we je brief uit Rotterdam! Juist zóó had ik me de
beroerdhedens voorgesteld! De misères die je ons schetst... 't is alsof ik ze bywoon!
Ze zyn zóó aan de orde, dat 'n auteur die ze schilderen wou in 'n gefingeerd boek,
zich zou te verantwoorden hebben over banaliteit! En in zoo'n kliek zit jy nu werkelyk!
't Is zonde en jammer!
Gewoonheid is 'n giftig woekerkruid
Dat zelf geen vruchten draagt, en z'n venyn
Gebruikt om wat er opschiet aan 'r zy
Te doemen tot gelyke onvruchtbaarheid.

Jy mag niet opschieten, geen vrucht dragen! Jy moet vergiftigd. Raad komt nooit
te-pas (niemand is voldoend bekend met al de byzaken om 'n ander te zeggen wat-i
doen moet) maar... maar... haast zou ik je raden: Als ze 't je al te moeielyk maken,
weiger dan!
(....)
We vinden dezen aanvankelyken tegenspoed heel verdrietig. Je taak is toch al
zwaar genoeg!
Is er geen kans - neen ik wou zeggen: te maken dat de tegenwer-
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king publiek bekend wordt. Maar dit zou verkeerd zyn. Het zou de stemming
noodeloos verbitteren. Maar aan den anderen kant zou dan 't Publiek weten waarmee
je te stryden hebt.
(....)
Vosmaer schreef onlangs: ‘Natuurlyk ga ik er heen (naar Rottm.) en ik zal doen
wat ik kan.’
(Of ‘haar helpen waar ik kan’ of zoo iets. Hy zal bedoelen door 't oefenen
van invloed op 't Publiek.)
Ja, spreek met Vosmaer over de tegenwerking die je ondervindt. Hy is trouw en
hartelyk, en zal gewis 't zyne doen, om - als dit mocht noodig zyn - te doen weten
wat niet op uw rekening mag gezet worden.
Maar ik erken dat dit geen hoofdzaak is. De misères die je ondervindt, werken
nadeelig op je gemoed. Je hebt liefelyke indrukken noodig. Daarmee voedt zich de
artist. En dit zou 't geval blyven al moest je 'n monster voorstellen. De artistieke
indruk heeft (naar myn inzien) niets te doen met de zedelyke hoogte van 't sujet.
(....)
Verrassen? Overvallen? O neen! Hier ben ik principieel tegen. Ik zou 't lomp
vinden, ruw. Ikzelf heb ook niet graag dat men 't my doet. Ik vind er iets misdadigs
in, iemand z'n kalmte af te nemen, en dan juist op 'n oogenblik als nu!
Dek.
(....)
Als jij je nu goed houdt, wie weet of je niet ons heel tooneel regenereert. Wie zal
na jou zóó'n moed hebben? Niemand.
Ik heb 'n mooi duitsch stuk gevonden dat ik vertaal, ik dacht: ‘daarvan zal ik 'n rol
leeren’ maar na al wat je schrijft (en dat ik begrijp!) is m'n moed weg. Je moet denken
ik ben niet jij, die de anderen leiden en terechtwijzen kunt. Ik zelf zou uitzien naar
hun leiding.
(....)
Trouwen? Lieve menschje, dat willen we niet hier, waar een ieder ons voor
getrouwd houdt.
Dek heeft 'n blijspel in 't hoofd. Misschien zal dat ons helpen nr Amsterdam of
waarheen ook om te trouwen.
(....)
Mimi.
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[9 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli]
*9 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli. (Leven II, blz. 278.)
9 November.
Ik HEB ze GEWONNEN!! - Ik heb 't gewild en ik geloof dat ik rekenen kan op de
meesten.
(....)
Vrienden-lief, ik begin weer licht te zien, maar toch.
(....)
Mina.

[10 november 1874
Ideën VII, tweede stuk, verschijnt]
10 november 1874
Het tweede stuk van Ideën VII verschijnt. Bericht in het Nieuwsblad voor den
Boekhandel. jrg. 41, blz. 469. (K.B. 's-Gravenhage.)
Multatuli, Ideën. Zevende bundel, 2e stuk. Amsterdam,
o

G.L. Funke. Gr. 8 (VII Blz. 113-208.)
f1.-

[10 november 1874
Brief van Versluys aan Bruinsma]
10 november 1874
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier tot midden blz.
3 beschreven. (M.M.) Fragment.
Groningen 10 Nov. '74
(....)
Uwe artikelen in de Sneeker Courant heb ik met zeer veel genoegen gelezen.
Heeft U ze ook aan Multatuli gezonden? Ze zouden hem stellig genoegen doen.
Zijn adres is: E. Douwes Dekker, Schwalbacherstrasze 9a te Wiesbaden. Ik wenschte
dat wij jongeren hem gezamenlijk konden steunen, niet door oproepingen in de
Courant en bijdragen met ‘maars’ maar zonder praatjes en onvoorwaardelijk met
b.v. een jaarlijksche bijdrage van f10 voor ieder lid, dat hem onvoorwaardelijk
hoogacht. Van tijd tot tijd verkeert hij in nood zoals onlangs bij het overlijden zijner
vrouw, toen hij geen geld had om naar Venetië te gaan, waar zij overleden is.
(....)
tt
JVersluys
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[11 november 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
11 november 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot
bovenaan blz. 6 beschreven. (M.M.)
't kurieuze schaakboek van Van der Linde: Geschichte und Literatur des
Schachspiels, 2 dln. 1874.
r

Wiesbaden 11 Nov 74
Waarde funke! Wat 'n last heb je van me! Het zoo-even ontv. boekje van Doedes
is 't bedoelde niet, schoon ik ook dát gaarne behoud. Het verlangde was:
De Aanval van een materialist
(Dr Ludwig Büchner)
op het
Geloof aan God
besproken door
Dr J.I. Doedes
by gelegenh. van de opening
zyner Akadem. lessen in Sept 74.
natuurlyk ook by Kemink uitgegeven.Des-verkiezende iets voor 't Nieuws.
Dr. M. Tilenius te Wiesbaden annonceert dat hy z'n vrouw ('t lyk namelyk) op haar
uitdrukkelyke begeerte te Dresden heeft laten verbranden. Ze was overleden naby
Stuttgart, en 't lyk moest dus daarheen gebracht worden. Ik wist niet dat de
verbranding reeds was ingevoerd, of getolereerd. Ook niet dat men hiertoe naar
Dresden moest. De zaak komt me nuttig voor, want veel bygeloof was op kerkhofs
akeligheid gegrond. Goed voorgaan doet goed volgen. Mimi wil ook naar Dresden
en ik ook, als 't kan. Hopen we dat we tegen dien tyd nader in de buurt kunnen
terecht komen.Voorbericht Vorstenschool. Dit zond ik U gister, ónaangeteekend. Ik hoop hartelyk
o

dat uwe uitgaaf 8 hierdoor goed verkoopbaar worde gemaakt. Ja, dit zou me veel
pleizier doen! Wilt ge my ter-zyner-tyd daarvan wat melden? Als die druk niet spoedig
uitverkocht is, zou ik 't heel verdrietig vinden. Eerst zat ik er mee in, hoe de zaak te
regelen om die uitgaaf volledig te doen zyn, maar ik geloof dat de inrichting nu goed
is, niet waar?
Eén flater verzoek ik u, te herstellen. Heel in 't begin zeg ik: ‘om
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ieder kooper 't zyne te geven’ of zoo-iets. Dit is wel waar, doch ook ikzelf heb belang
by kompleetheid der editie. Daarom S.V.P. byvoegen:

en ook omdat er myzelf aan gelegen ligt elke uitgaaf zoo volledig mogelyk
te maken.
Zeker 't is uw en myn belang ook. Vooral by opvoering (hm! Ze durven niet!) wou
ik graag dat de regisseurs m'n noten en varianten hadden.Almanak of géén Almanak? Kyk, als ge 'n almanak annonceert, brengt ge uw
koopers in 'n... almanakken-stemming, in dubbeltjes-humeur. (Enkhuizer, Erve
Stichters, &c) Zoodra ge 25, 30, 40 ct vraagt, of 50, - zegt men: hè, zóóveel voor 'n
almanakje.
Al ben ik 't niet eens met Mimi dat we konden klimmen tot 1000, toch kan ik er
best 135 by sprokkelen, en 't kon dan 'n mooi bundeltje van 500 worden.
Nog iets. Als 't 'n almanak werd, zou elke dag, om de symmetrie, evenveel ruimte
moeten beslaan, en allen zich dus moeten regelen naar de uitgebreidste. Stel, by
kleine letter, de grootste spreuk op vier regels, vermeerderd met één wit, (anders
verzinken de éénregelige) dan zyn er voor 'n maand 150 of 155 regels noodig. Hoe
dit geschikt te verdeelen? Ik zou er geen kans toe zien.Als 't 'n (niet-almanak) bundeltje wordt stel ik voor als titel:
Sprokkelingen
uit de werken van
Multatuli.
Ge kunt dan in de annonce, des verkiezende 't getal 500 te-pas brengen. Dat ik dit
niet in den titel weet te doen, ligt hierin dat ik 't goede woord niet vinden kan.
‘Spreuken’ zyn 't niet allemaal. ‘Gezegden’ is te flauw. In uw annonce kunt gy
‘spreuken’ zeggen, maar niet ik op den titel. (Om 'ns één ding te noemen, er zyn
boutades by, en méér dingen die niet te klassificeeren zyn in één woord.Als 't 'n bundeltje wordt, moeten er 6, 7, 8 teksten uit September naar andere
plaatsen worden overgebracht. Over 't geheel namelyk wilde ik alles bont door elkaar
zetten, en dit geschiedde ook. Maar Mimi had er pleizier in eenige uitvallen tegen
l

de Kamer byeen te brengen in de maand der Opening van de St. Gen . Die nu vervalt
als 't geen almanak is.-
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Van 'n almanak heb ik géén groote verwachting. Van 'n bundeltje Sprokkeling wel
'n beetje. Maar ik erken dat gy dit beter weet. - Tot m'n verwondering sedert 4, 5
dagen geen proef van Utrecht. Niet dat ik haast maak, maar er mocht eens 'n
pakketje zoek zyn. Ik wacht revisie van vel 5.Die Utrechtsche druk is zeer mooi, en ik geloof dat ge aan dezen Havelaar 'n
goede editie zult hebben, om in later drukken te volgen.
M'n lystje van noten loopt tot 124, maar onder korrigeeren verandert dit nog. Er
zullen zeer korte zyn, langere en lange. Doch nu moet ik weten of 't u finantieel
bezwaart als er te uitgebreide noten komen? Nu ja, te is nooit goed. 'n paar vel?
Het zal u toch wel geoorloofd zyn den prys 'n beetje te verhoogen als ge u by 't
annonceeren op die noten beroept, niet waar? Ik zal trachten ze zoo te maken dat
men ze, schoon achteraan geplaatst, wél leest. Ik weet niet of ik u reeds bedankt
heb voor 't pak waarin aflg 2 van den VII bundel, met al de daarby gevoegde stukken
van Vosmaer, en 't kurieuze schaakboek van Van der Linde. Alles behoorlyk
ontvangen, merci!
Zéker heb ik over den druk niet te klagen, maar toch is 't komiek, hoe ze altyd
nog middel vinden om in 'n állerlaatste proef (die ik niet weerzie) fouten te maken
waaraan ik niet kón gedacht hebben.
sten. Men maakte rytoeren in den omtrek, waarby de tentoonstelling van
‘eigen equipage’ hoofddoel was, en... verhoe komen ze er toe, om die s op vorigen regel te brengen?
- Ja, ja, mama, ik vraag waarom nu eigenlyk Frankryk zoo hoog
na die invulling, wordt
Frankryk afgebroken by FranDeze beide foutjes komen er niet op aan. Maar 't is dáárom dat ik dikwyls zoo
ongerust ben over de korrekties die ik niet weerzie. Als ik in Amstm woonde, zou ik
altyd nog-eens revisie vragen. Apropos van dat vel 11 waaruit bovenstaande brokjes
geknipt zyn, daarvan ontving ik geen schoon vel. Kan dat gezeten hebben
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in 'n Nieuws? Eénmaal namelyk is de courant niet ontv. 't Was 'n Zondags editie.
Schikt het u me dat vel 11 nog te zenden. Het dient ter-zyner-tyd voor de herdruk.
Of breekt dit 'n exempl.? Laat dan maar blyven! Ik bewaar van dat vel den legger
der laatste proef
Hartelyk gegroet van
tav
DD
Een Bruid d.b. S.V.P.
Ik hoop zoo dat ge de inrichting van dat Voorbericht van Vorstenschool goed
vindt, en dat die zaak goed marcheert. Vertel er my iets van. Ja, dat zoo kleine
stukje van Van Hall is weer zeer pittig. Ik vond z'n eerste stukje ook zoo mooi. Er
zit veel in dien man, maar me dunkt dat-i moeite hebben zou door schryven aan
den kost te komen, namelyk volume te leveren. Daar is-i te goed toe.

[11 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*11 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 278-279.)
onechte kinderen: toespeling op de krant die over Mina Krüsemans eerste man
schreef i.p.v. eerste roman.
Wiesbaden 11 Nov. 74.
(....)
Ik kan je niet zeggen hoe we van je vervuld zyn! Maar er is iets bezwarends in 't
schryven, omdat ik... ouwemanniger ben dan jy in m'n verwachten en hopen. Kyk,
als ik vrees dat je toon tegen 't beroerd Publiek stuiten zal op impassibiliteit en
daarover seur, ontneemt het je den moed, of 't kon dit doen. En dit zou jammer
wezen. Want al is 't dat ik sommige maatregelen van je niet zou durven goedkeuren,
toch zeg ik er by dat je altyd moet blyven doen zooals je gemoed, en zelfs je humeur
je ingeeft.
(....)
Maar ik ben zoo bang dat ze je 'n wapen zullen tegen stellen dat nog sterker is
dan jou en myn taal, karakter, talent, al wat we hebben! Dat wapen is: stomme,
dove, uilige apathie. Dáármee kunnen ze ons uitputten.
Tot nog toe hebben ze je dit niet gedaan, gelukkig! Maar zoodra 't eigenaardig
volkskarakter de overhand neemt...
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(Ook na Havelaar vergaten ze zich 'n oogenblik, maar 't duurde niet lang)! Dan
trekken ze de horens in, en worden als de jongen die by 'n preek van z'n Papa in
den tuin, mieren telde, en nadat de ouwe-heer zich erg had uitgesloofd, zei:
Papaatje
Nu zyn er twintig in dat gaatje!

Ik vrees zoo dat de tyd komen zal dat ze je gaan ignoreeren.
Maar, nog-eens, dit is geen reden om iets aan je te veranderen. Als 't je goed
gaat, des te beter. Maar als 't je tegenloopt, en als je verdriet hebt, wou ik zoo graag
dat je by ons waart.
(....)
nà vrydag morgen gaan we naar 't Kurhuis om 't H. blad te lezen. Ik vrees dat die
beroerdelingen zullen trachten je dood te zwygen. Dát is de eigenaardige hollandsche
kunst! Verleden jaar, toen je pas optrad als individualiteit, dachten ze er niet aan
dat je gesmoord moest worden, maar zoodra ze zien dat je leeft en groeien zoudt,
zullen zy ophouden je te bespreken. Hoogstens word je dan achteraf gelasterd. Dan
kryg je onechte kinderen!
(....)
D.D.

[11 november 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
11 november 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
geheel beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 11 Nov. 1874
Beste Dekker!
Ik heb gisteren den heelen avond zitten soezen over de collectie Spreuken en
Gezegden etc. en ben na lang beraad meer en meer geneigd tot Uw denkbeeld om
aftestappen van den Almanak-vorm en ze, maar dan uitgebreid tot 500 of meer, in
een keurig net klein zakboekje te geven. Nu ik die Spreuken zoo grappig achter dag
en datum zie staan en mij de kwart, halve, volle en nieuwe manen voorstel, plus de
Verjaardagen van 't Oranjehuis e.d. die er onmisbaar bij moeten, vind ik dat we op
't punt stonden iets triviaals te doen en er kans was dat Ge met ten Kate's
Scheurkalender en zulk goed, over den hekel zoudt gehaald worden.
Zoo Mimi alzoo lust heeft haar taak wat uit te breiden en te
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zorgen dat ik een net bundeltje zou kunnen formeeren, dan geloof ik dat we daar
meer plezier van zullen hebben dan van een Almanak. Ook zou zij dan breeder
teksten kunnen nemen, omdat we nu niet gehouden zijn aan hoogstens 2 regels;
des verkiezende kan zij passages van 6-8 regels uitknippen als haar dat geschikt
voorkwam.
Aan een zeker rond cijfer behoeft zij zich volstrekt niet te houden. Kan dat
gevoegelijk 500 of 1000 zijn, mij wél; maar noodig is 't niet.Wat betreft de voorrede tot V.S. bid ik U, niet de varianten aan te wijzen, maar
eenvoudig te vermelden dat die bladen indertijd door mij zijn voorgedrukt ter
afzonderlijke uitgave. Des noods kan het 500tal dat op die manier in den handel
komt, wel zonder voorrede de wereld in. Ze zullen stellig in weinig maanden
uitverkocht wezen en dan geven we een herdruk in postformaat en dáárvan zullen
we minstens 2500 à 3000 drukken, die natuurlijk au grand complèt in 't licht moeten
o

komen. Gun me echter die 500 groot-8 maar zonder veel commentaar binnen te
smokkelen.
Wat betreft Uw vertoog over de Ideën-vorm - Ge weet dat ik 't niet met U eens
ben wat aangaat het schadelijke voor mij. Overigens spreekt het vanzelf dat Ge vrij
zijt in Uw opvatting van den wenschelijken vorm en dat ik bereid ben mij te
onderwerpen, als Ge goedvindt de Wouter-historie af te breken, al mag ik niet
ontveinzen dat ik 't betreuren zou.
Uwe vraag waarom Pruisen en Nederland minder grif verkocht wordt, kan ik
eenvoudig beantwoorden met op den titel te wijzen. De luî zoeken daar niets anders
achter dan een geschrift van den dag, dat nu al voor een goed deel verouderd moet
zijn en daarom weinig meer interesseert. Daar is weinig tegen te doen, tenzij we
vermetel genoeg waren het nog eens onder een ánderen titel uit te geven.
Mag ik Mimi in bedenking geven om, als zij aan 't uitlezen is, liefst niet op te nemen
al te choquante gezegden of uitspraken maar zich voor te stellen zoo mogelijk eene
bloemlezing te maken, die strekken kan om U vrienden te werven onder hen die tot
nog toe Uwe wenken niet durfden aanvaarden? Ik doe die vraag als koopman;
meent Gij echter ze niet te mogen toestaan, dan cedeer
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ik dadelijk. Voor een uitgebreid debiet is 't echter m.i. wenschelijk dat ik er op wijs.
Weest beiden hartelijk gegroet van
tt
GLF
Hiernevens onder x band 1 Bruid daarboven en den Sh. Alm.

[11 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli]
*11 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli. (Leven II, blz. 278.)
11 Nov. 74.
Lezing zeer, zeer klein publiek, maar succès.
Mina.

[12 november 1874
Brief van Multatuli aan Bientjes]
12 november 1874
Brief van Multatuli aan J.A. Bientjes. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en geheel beschreven. (M.M.)
in Juli: zie V.W. XVI, blz. 601, d.d. 11 juli 1874.
de brochure van Mina Kr.: Meester Kritiek. Geen roman of novelle, maar een
satire. Uitsluitend voor Amsterdam geschreven, en, zonder zijne voorkennis,
opgedragen aan haar vijand H. de Veer. Amsterdam, 1874.
inadvertentie: inadvertance (fr.), onoplettendheid, vergissing.
r

Wb. 12 Nov 74.
Geachte heer Bientjes, hierby 'n Soerabaiasche Courant, waarin Uw stuk over
my staat overgenomen. Ik vertrouw dat dit U genoegen zal doen. My was 't heel
aangenaam! Dat er niet onder staat: ‘Overgenomen uit de Z.C.’ moet 'n inadvertentie
zyn, daar Uw blad in 't stuk zelf genoemd wordt.Ik ben aan 't korrigeeren van 'n herdruk, en vul m'n klacht over Uw voorganger
aan met 'n nootje:
De onhandigheid der Z.C. werd meer dan goed gemaakt door 'n hartelyk stuk dat
dezer dagen in dat blad verscheen.
Hierby wou ik gaarne den datum invullen. 't Was in Juli, maar ik weet den dag
niet. Eén Exempl. zond ik naar Indie (waar uit dan ook dat overnemen in den
Soerabayer is voortgevloeid) en 't andere dat ik had, kan ik niet vinden. Mag ik U
vriendelyk verzoeken my den datum optegeven?
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Ik heb geen tyd, meer te schryven. Ik ben met zeer veel dingen ten-achteren. Ook
met m'n Uitgever die zeer goed voor my is. Zoo even ontving ik de brochure van
Mina Kr. Ik veronderstel dat Ge haar lezing hebt bygewoond. Ze is een brave
hartelyke, moedige meid, maar ik geloof dat ze in haar uitvallen tegen uitgevers niet
genoeg... rekent. Wat kán 'n uitgever doen, als 't Publiek hem niet tot méér doen
in-staat stelt?
De vraag óf Publiek meer kon doen, laat ik onbeslist. Maar zeker is 't, dat 'n
uitgever zorgen moet dat-i z'n handel staande houdt. Hy is koopman. Dit geldt ook
voor tooneeldirekteuren. Als ze door 't spelen van 'n vertaald stuk (goed of niet, dit
kunnen zy niet beoordeelen) meer menschen trekken dan, byv. met Vorstenschool,
vind ik zelf dat ze wel doen, V.S. niet te spelen, en die anderen wel.
Als... want dit weet ik niet. Ik zeg maar, dat noch uitgevers noch tooneeldirekteuren
zich tot martelaars voor kunst, letterkunde of nationaliteit hoeven te maken.
O, O, ik schryf u dit niet voor uw blad, hoor! 't Is maar omdat ik juist M.K.'s brochure
ontving.
Vriendelyk gegroet van
tt
DD

[13 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*13 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 280.)
Wiesbaden, Vrijdag.
Lieve beste Mina! Heden is 't je dag! We leven geheel en al met je mee.
(....)
't Is innig lief van je dat je ons zoo op de hoogte houdt! We krygen op die manier,
zooveel je 't geven kunt, de heele geschiedenis van je gemoed. Toch was spreken
beter! Och wat word je geslingerd.
(....)
Van achter beschouwd (goedkoope wyzigheid!) had je misschien beter gedaan
't Publiek niet eerst door die lezing te ontstemmen. Publiek, of de would-be
voorgangers van dat stomme dier
(....)
Dek.
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[13 november 1874
Telegram aan Multatuli]
*13 november 1874
Telegram aan Multatuli. (Leven II, blz. 282.)
E.: waarschijnlijk Elize Baart, die het telegram uit naam van Mina Krüseman heeft
verzonden.
Rotterdam, 13 Nov.
Succes Rotterdam. Publiek lief. Mina niet voldaan over tooneel-veranderingen,
te lang, geen gemachineerd tooneel als in buitenland.
E.

[13 november 1874
Brief van Mimi en Multatuli aan Mina Krüseman]
*13 november 1874
Brief van Mimi en Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 279-280.)
Wiesbaden 13 Nov. 's avonds.
Daar krijgen we je telegram, beste beste Mina! Kassian, die beroerde
Amsterdammers. Maar niet daarom (omdat ze kabaal hebben gemaakt tegen je
kunst en kritiek) moet je Echtscheiding vallen, dunkt me. (....)
Dezen morgen kregen we je boekje. Vlug, geestig. - Maar vreesselijk forsch! O,
dat kritiek niet tevreden zou zijn over Kunst en Kritiek, dat wist je wel, maar dat de
Veer 't Publiek aan zijn zij zou hebben, of krijgen, of doen wankelen - hij is weer erg
gemeen in 't Nieuws. (....) dat kan wél invloed hebben op de Kritiek over je spel,
maar niet op den indruk dien je spel op de gemoederen van 't publiek maakt dat
voor je zit. En dát is toch de macht waar je bij zweert, hè? beste; liefste houd je
goed! O dat zal je wel, ik ben er zeker van. God, ik wou dat we daar waren om den
triomf van je spel te zien!
(....)
Mimi.
Lieve beste Mina (....)
En we moeten weten hoe zich de coalitie geopenbaard heeft. Op uw lezing gistr'
avond? Dit zou erg zyn, lieve, beste, arme meid! Maar je bent 'n moedige meid, dit
zal je niet vergeten!
We zyn dol belangstellend naar nader toelichting, dit begryp je!
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Heel lief dat je getelegrafeerd hebt, al kunnen we dan (zelfs uit je dubbele dépêche!)
niet beoordeelen wat er voorgevallen is, dat je 'n échec doet voorzien. Ook is 't niet
duidelyk óf je 't voorziet. ‘Myn stuk moet vallen’ kan beteekenen: ‘dit is hun opzet’,
maar ook helaas:
‘Ik zelf zie in dat het op die manier vallen moet.’
Dit laatste kan ik niet gelooven! Houd je goed, meid! Wees je zelf!
(....)
Dek.

[14 november 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman]
*14 november 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 282.)
je vriendin: Elize Baart. Ik had het praatje rondgestrooid dat zij élève van het
Conservatoire te Brussel was, en dus geen leerling maar een rivale van mij moest
zijn. (Noot van Mina Krüseman, 1877.)
Beste Mina! Dank je wel voor je telegram geteekend E. Hoe lief van je! Heel blij
waren wij er niet mee. Je hadt moeten kunnen zeggen ‘stampend vol!’ Nu, dat kan
volgende avonden komen. Hoe was jij over jezelf voldaan? En nu in Amsterdam!
En hoe lang je dat vol zult houden? ‘Wat 'n gewurm voor haar!’ zegt de Dek. En ik
zeg: ‘Wat ben je een brutaaltje!’ O Mientje! En nu je brochure geannonceerd in 't
Nieuws ‘opgedragen aan mijn vijand de Veer!’ En nu nog 'n lezing! à f1. Ik kan hier
pas maandag de Rotterdammer lezen. De Veer heeft 'n heel feuilleton gewijd aan
je vriendin - dat dankt ze jou, er moest 'n tegenstelling zijn, nu is hij zoetsappig voor
haar.
(....)
God kind, je moet ziek worden van vermoeienis! is dat 'n opstapeling van
zenuwachtige agitatie!
(....)
Mimi.

[15 november 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
15 november 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en alleen op blz. 1 beschreven. (M.M.)
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Wiesbaden 15 Nov 74
Waarde funke! Wilt ge my wat geld zenden? Daar ik geen f100 vragen durf, vraag
ik maar om f40.
n

Op uwen brief van den 11 volgt later antwoord. Ik weet nog niet hoe ik met de
voorgestelde... zuivering myner spreuken doen moet.
Hartelyk gegroet
tt
DD

[15 november 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
15 november 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 9 november, voor de volgende zet 21 november.
Ontv.

5.

F5

E 4:

Antw.

6.

B1

C 3.

r

Wiesbaden 15 Nov 74
Douwes Dekker

[15 november 1874
Brief van Multatuli aan Roorda van Eysinga]
*15 november 1874
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga, op 14 november begonnen.
(RvE, blz. 290-294).
Deze brief is ten onrechte gedateerd 14 Maart 1874; of deze fout ook op het
handschrift heeft gestaan, is een open vraag; boven het tweede gedeelte staat de
datering goed.
diapazon: toonhoogte.
à mille lieues: op duizend mijl (fr.), mijlen ver.
Wiesbaden, 14 Maart 1874.
Beste Roorda, 'n paar woordjes om e.e.a. te beantwoorden uit uw laatste brieven.
Ja, die goeie beste hartelyke Mina Kruseman! Maar ik vrees zoo dat ze zich
overschat heeft. Gisteravend heeft ze te Rotterdam gespeeld. Ik kreeg een telegram,
waarin ‘succes’ wordt aangekondigd, maar ze moet 'n zeer groot succes hebben
om niet lager te staan dan de diapazon van haar optreden!
Het doet me innig leed dat ik haar boekje over ‘Kritiek en Kunst’ niet mag pryzen.
Erger nog, dat ik in zekeren zin 't beroerde
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Handelsblad en 't nog beroerder Nieuws v.d. D. (die 't erg herabsetzen!) gelyk moet
geven. ‘Nieuws’ zegt: 't is geen ‘satire’ 't is parodie. (Heel juist!) En Handelsblad
noemt het ‘beneden kritiek’. Ook... nagenoeg waar, helaas!
(Ik zal haar verzoeken 't u te zenden.)
Ik zit er mee in, haar m'n opinie te zeggen. Liegen wil ik niet, en 't smart me haar
verdriet te doen. Ook ik heb, als Droogstoppel zelf, tegen haar allures, maar ze is
zoo goed, zoo nobel! Och, zoo jammer! Nog heb ik haar m'n opinie over haar boekje
niet gezegd, en wel omdat ze dezer dagen 't ys breken zou op 't tooneel! Ze heeft
dus spanning - en wellicht verdriet! - genoeg. Ik vrees, ik vrees, en wel ondanks
haar telegram, dat het succes twyfelachtig... en dus géén succes is. Ze moest furore
maken om te beantwoorden aan de manier waarop ze optrad!
Wees niet boos dat Mimi niet zelf antwoordt op uwen brief van 5 Nov. Ze heeft
het waarlyk druk, den heelen dag door!
Maatschappy ‘Nut Javaan’. Ik blyf er by, dat het doodeenvoudig zooals Heemskerk
zeide: ‘boerenbedrog’ is. 'n Paar luidjes van de bekende soort, willen zich en évidence
stellen, dat is alles!
Ik heb niet onopgemerkt gelaten dat by 't nieuwe program de fameuse Vryarbeid
van de lyst geschrapt is! Waarom dan niet expressis verbis de vlag gestreken? Dit
is weer de gewone oneerlykheid.
Ik gis evenwel dat gy in die heele zaak omtrent zoo'n M.t.N.v.d.J. niet met my
overeenstemt. Uw schryven toch over ‘onderwys van den Javaan’ est à mille lieues
van myn inzichten, wat me zeer leed doet, want welke kans op 't doen doordringen
myner meeningen heb ik dan by anderen, by 't plebs? Stel dat Mevr. van der Kouwen
en haar meid niet heelemaal dood waren geweest, zoudt ge dan u hebben bezig
gehouden met het onderwys van die beide mishandelde personen? Naar myn inzien
werken juist zulke verplaatsingen van kwestiën de beroerdelingen in de hand. Zie
daarover 't slot van m'n briefje aan de Javaannutters, 'n stukje waarin m'n opinie en
m'n pretenties te dier zake vry duidelyk worden te kennen gegeven. De...
moordenaars van Mevr. v.d. K. willen wel zoo!
Zoolang diefstal en moord aan de orde is, bemoei ik me niet met onderwys en
opvoeding van de bestolenen of vermoorden.
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Of we - indien we eenmaal zoo ver waren dat fyner kwesties mochten worden ter
tafel gebracht - extensief of intensief zouden moeten te werk gaan, laat ik nu daar.
Uit m'n derden bundel Ideën kunt ge weten dat ik niet zoo onvoorwaardelyk voor
lichtverspreiding ben, als de mode van den dag meebrengt. Ik zoek nog! Gelukkig
dat ik beweer daarover nog niet te moeten beslissen. We zyn nog aan 't grovere.
15 Nov. 74.
Ik vrees dat Mina K. een échec heeft geleden als actrice! Althans ik vernam niet
dat het tegendeel plaats had, en al wat in haar geval beneden 'n grooten triumf
staat, is mislukking. Het doet me leed, maar 't bevreemdt me niet!
Kinderboekjes? Wel zeker lees ik ze, als ze my in handen vallen! Maar dit doe ik
om den oorsprong van dwalingen te bestudeeren. Ik beweer dat een kind niet lezen
moet, voor hy uit eigen aandrift naar grootemenschenboeken grypt. En hierin kan
leiding worden te pas gebracht. Het spreekt vanzelf dat ge geen gemeene boeken
onder 't bereik uwer kinderen brengt, doch ik meen dat men hun de goede niet moet
opdringen. Niet-lezen is geen kwaad, tenzy 't 'n gevolg is van den schoolschen
dwang om wél te lezen. Onthouding is, meen ik, hoofdzaak, zoowel in onderwys
als opvoeding.
Door gepaste onthouding wordt het kind vanzelf geleid tot weetgierigheid. Ik ben
zeker dat Marietje je 1000 vragen doet waarop 'n tweeledig antwoord past:
o

1 . Korte, en altyd onvolledige, beantwoording der vraag met uitdrukkelyke
vermelding van die onvolledigheid en van je eigen onkunde. Daarby 'n
uiting als: hé ja, je vraagt daar zoo wat... ik weet het zelf niet precies,
maar ik wil 't even nazien in dit of dat boek.
o

2 . Dat nazien in haar tegenwoordigheid, en zoo mogelyk haar daarin
betrekkende als mede student.
By zulke gelegenheid komen geen andere boeken te pas dan byv. historische,
reisbeschryvingen, geografische, botanische, geologische etc. etc.
Zie dan eens hoe spoedig zy uit haar zelf in zulke werken zal gaan snuffelen,
en... alle kinderboekjes minachten, waarin ze groot gelyk zal hebben.
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Door de opgegeven methode leert ge haar: studeeren, waarheid zoeken. Dit zoeken
is meer waard dan de kennis zelf die er uit voortvloeit, en véél meer dan de kennis
die ze opdoet zonder moeite, en niet uit eigen aandrift, of zelfs - erger nog - op
bevel.
Verbeeldje dat Marietje je naar den naam van 'n plantje vraagt, en dat je 't weet
en haar zegt. Dan heeft ze lang zooveel niet geprofiteerd als wanneer je antwoordt:
ik weet het waarlyk niet! Gesteld dát je 't niet weet, want liegen komt nooit te-pas.
Doch zéker is steeds onze onkunde groot genoeg om altyd 'n pretext aan de hand
te doen tot opzoeken, tot naslaan, tot studeeren! Hiervan is niemand uitgezonderd.
Je weet het dus niet, of, je weet niet alles! Welnu, het kameraadschappelyk
opzoeken van de begeerde wetenschap werkt verheffend, aanmoedigend,
opwekkend om later (ook zonder hulp!) zelf aan 't zoeken te gaan. En 't leert den
weg waarlangs men 't begeerde vinden zal. Men moet, geloof ik, weinig of niet
onderwyzen, maar de hebbelykheid opwekken om zelf te zoeken etc. etc.
Zeg me eens uw opinie hierover, vooral wanneer ge 't zult hebben toegepast.
Niet ‘leeren’ is de hoofdzaak, maar: te leeren hoe men iets leert.
Als Marietje géén vragen doet die ter zake dienen, maak je niet ongerust. Het zal
komen, mits je niets opdringt. Onthouding, onthouding! Dring haar evenmin kennis
op als geslachtsdrift. Het komt vroeg genoeg, allebei.
Wees met uwe Mama en Selinde zeer hartelyk van ons gegroet en geloof me
Uw vriend
D.D.

[15 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli]
*15 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli. (Leven II, blz. 282.)
Rotterdam, 15 Nov. 74.
Amsterdam stampvolle zaal, vijandig publiek, niet gesiffleerd, maar gemurmureerd,
later geapplaudisseerd en terug geroepen, maar niet gekomen. Zondag en Maandag
geen plaats meer te krijgen, Dinsdag en Woensdag half besproken, doodzwijgen
niet
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mogelijk!!!!! Directeuren maken énorm goede zaken en weten van liefheid geen
raad. Ik ben goed, maar mijn stuk deugt niet, zegt men, en daarop heb ik geantwoord:
‘Jullie staat te laag voor meesterstukken, daarom kom je allen voor een prul, je hebt
de Vorstenschool geweigerd, nu zal je de Echtscheiding slikken!’
Mina.

[Bijlage
Programma van De Echtscheiding]
Bijlage
Programma van de opvoering van Mina Krüsemans toneelstuk De Echtscheiding.
(Leven II, blz. 281.) Zie blz. 103.

[16 november 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
16 november 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan de eerste bladzijde beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 16 Nov. 1874
Waarde Dekker!
Als de ‘zuivering’ zooals Ge 't blieft te noemen, U de minste bekommering baart,
dan begeer ik die niet. Zend mij de citaten dus maar net zooals 't U het best dunkt.
Een andere vraag is hoe Ge decideert betrekkelijk de Voorrede van Vorstenschool?
Moet ik die laten zetten of kunt Ge U vereenigen met mijn voorstel om die 500 maar
zonder voorwoord de wereld in te zenden?
Gaarne hierbij nog f100.Vliegend!!
tt
GLf

[17 november 1874
Brief van Mimi en Multatuli aan Mina Krüseman]
*17 november 1874
Brief van Mimi en Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 282-284.)
in Spanje: zie V.W. XV, blz. 405.
Dinsdag morgen.
Dank je duizendmaal voor je briefje, hoe goed is dat! Wat ben je moedig en dapper!
Stampvolle zalen, dát is 't essentieele.
(....)
Mimi.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

103

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

104
Dat is 'n groote verrassing voor ons. Mimi zag de laatste dagen bleek van agitatie.
We gaven acht op elk uur dat je doorbracht, en vulden 't aan met wat de
bekommering ons ingaf. ‘Nu kleedt ze zich!’ - ‘Nu treedt ze op!’ - ‘Nu is ze moe!’
Ja, je brief van Zondag is 'n groote verrassing! Want ik vreesde dat de
Rotterdammer recensie je zou gesmoord hebben, en dat A. & v. O. ‘halt spelen!’
hadden gekommandeerd, vooral omdat er geannonceerd werd: ‘Tweede en laatste
voorstelling.’ Nu ken ik die truc wel om ‘laatste’ te annonceeren als men 't niet zoo
heel erg meent, maar 't kwam me nu te vroeg!
De Rotterdammer kunstbeschouwer heeft 'n waarheid ontdekt die u en my
onbekend was. We leeren van hem ‘dat 'n kritikus niets produceeren kan.’ En zelfs
‘dat dit 'n bekende waarheid is.’ My komt het voor dat die waarheid niet bekend, en
in allen geval niet bewezen is, tenzy door zyn voorbeeld. Zeker heeft de onbekende
m'nheer O. niets geproduceerd, maar bewyst dit dat het zoo wezen moet? 't Is 'n
aardig achterdeurtje voor 't geval dat je hem zoudt voorstellen zelf eens wat te
leveren!
Daar hy naamloos schryft, hebben wy 't recht hem te houden voor den zelfden
óok naamloozen kunstbeschouwer in dezelfde krant die (om z'n betaalheer Fransen
v.d. Putte pleizier te doen) den volke verklaarde dat de in Vorstenschool geschetste
toestanden in Spanje - dus niet ten onzent? - bestaan. Laat hem dát, en een en
ander meer eens zeggen met z'n naam er onder. Zie, dit wilde ik. Dan heette hij Jan
en men wist dat Jan 'n uil is, of - want onbekwaam is i niet! - dat Jan zich liet betalen
om zwart wit te noemen.
(....)
Wanneer 't in uw kraam te-pas komt, sommeer hem zich rein te wasschen van
m'n aanklacht. Want ik beweer in-staat te zyn te bewyzen dat-i oneerlyk schryft.
(....)
Ik vrees echter dat-i gelyk heeft in z'n aanmerkingen op 't getal tafereelen. Elk
neervallen van de gordyn breekt de aandacht, en er is veel kunst noodig om by elk
nieuw ophalen de belangstelling op nieuw te spannen. Daar nu, zooals je
telegrafeerde, de mekaniek slecht is, wordt dit zooveel te erger, en ik begryp dat je
hierover klaagt.
Nu schreef je ons eenmaal zelf dat je stuk als zoodanig niet deugde.
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Maar, meid, dit is toch jammer, het had kunnen deugen! Waarom niet?
Doch ik erken dat jouw slagen als actrice hoofdzaak is! En... als je stuk inderdaad
niet deugt (over 't geheel, meen ik, schoone passages zullen er zeker in zyn!) dan
is je triumf als tooneelspeelster des te grooter.
(....)
Dek.

[17 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Louise]
17 november 1874
lle
Brief van Mina Krüseman aan M Louise. (Leven II, blz. 284.)
17 Nov. '74.
Ma chère Demoiselle,
Je lutte terriblement! J'ai toute la presse (le journalisme surtout) contre moi. On
a fait tout ce qu'on a pu pour me faire tomber et le Public (un public immense, comme
jamais on ne l'a vu en Hollande) m'a reçue avec un silence glacial, pas un bouquet,
pas un applaudissement et cependant... on m'a rappelée quatre fois à Amsterdam
même, au centre de mes ennemis! (....) on veut me garder, m'engager pour du bon;
je refuse tout. Vorstenschool voilà tout ce que je demande, mais c'est trop, la peur
est plus forte encore en hollande que l'amour du gain!
Hier soir une cameriste est venu me dire, qu'on voulait bien monter ‘Vorstenschool’
à l'autre théatre, si moi je voulais remplir le role de Louise.
Bon, j'avance pourtant, et je finirai par vaincre je crois, malgré tout les coquins
qui intriguent pour ma perte. Il n'y a que bien peu d'honnêtes gens dans mon pays,
mais enfin, ce peu je le tiens.
Mina Krüseman.

[18 november 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
18 november 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
de ‘Times myner ziel’: Idee 34, zie V.W. II, blz. 316.
Nooit schryf ik wat enz.: Idee 112, zie V.W. II, blz. 335.
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Wbaden 18 Nov 74
Waarde funke! Dank voor de f100. Ik durfde maar f40 vragen, en des te meer
treft my uw welwillendheid. Dus: hartelyk dank. - Wat die spreuken aangaat, ik wou
gaarne dat ge er geen schade aan hadt, en zie dus in dat we ons klein Publiek niet
nog kleiner moeten maken door dat Verzamelingetje ryp te maken voor de galg.
Dus: ik zal ze ‘zuiveren’. Doch wees zoo goed me dan 't pak terug te zenden, daar
Mimi's kladden inkompleet geraakt zyn. Dat ik den boel wensch weertezien, in plaats
van eenvoudig 'n 150 tal er by te zenden is omdat er in de volgorde soms iets te
observeeren valt, en 't houdt minder op, dit nu te regelen dan by de korrektie. Het
toeval levert dikwyls 'n mallen weerslag op iets dat vooraf ging. En ook in den vorm
valt iets optemerken. (Drieviermaal achter elkaar: ‘is.’
A...is...&c
B...is...&c
C...is...&c
Zoo-iets staat leelyk, en herinnert aan de eerste blz. van 'n kinderboekje:
God is groot
De leeuw is edelmoedig
Engeland is 'n eiland

Dáárom dat terug vragen van 't pakketje.Daar ligt de revisie voor me van vel 23 Herdruk. En... ik zit in den brand met de
vraag of 'n Erratum over dien op blz. 92 uitgelaten regel voldoende wezen zal? Het
wegvallen van dien regel breekt inderdaad de juist in die scene zoo goed bewaarde
symmetrie der gezegden. Och, 't spyt me zoo.
Het ‘juist daarom’ van Hanna heeft immers geen zin indien ze niet daarby voegt
waarom ze in haar eigen belang (waarop Louise wyst) zich niet wil schuldig maken
aan boosaardigheid.
Zal men 't erratum lezen?
Hoe dit zy, ik weet er niets anders op.Maar kerel, juist nu er spraak is dat Vorstenschool zal gespeeld worden (?????)
zou 't my in-verband met die fout van 't stuk in de Ideen uitgaaf nóg meer hinderen
als nu ook de aparte uitgaaf niet zoo kompleet mogelyk ware.
Wanneer we die als volledig konden aanpryzen, ware er veel gewonnen. Och,
druk toch SVP die Voorrede zooals ik 't ding
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regelde. Het oude voorbericht wildet gy tóch drukken, niet waar. Maken nu de
varianten en noten de zaak zooveel bezwaarlyker? Juist als V.S. gespeeld wordt,
hecht ik veel aan de Noten. Ze zyn voor de tooneeldirekteuren noodzakelyk. O, er
waren er veel meer noodig, maar ik zei 't voornaamste toch. En vooral doe ik voelen
dat ze my vragen moeten om voorlichting voor de mise en scene. Ge begrypt hoeveel
me aan 't reusseeren van V.S. gelegen is! Ook hangt in zekeren zin 't slagen in 'n
blyspel of... blyspelen daarvan af. Hiertoe namelyk is aanraking met de akteurs
noodig. (Daarom alleen slaagde Molière. Z'n stukken zyn niet-goed als men ze leest.
Hy wees z'n kameraden akteurs hoe hy 't bedoelde, en hierdoor is menige lamme
geestelooze fraze beroemd geworden:
‘Vous êtes orfèvre, m' sieur Josse’
‘Que diable allait il faire dans cette galère?’
‘Et voilà pourquoi votre fille est muette.’ &c &c &c-

Het is myn belang dat de aparte uitgaaf kompleet zy om te doen acht-slaan op veel
wat er in de legende ontbreekt, en natuurlyk zullen velen eer die aparte uitgaaf
koopen dan den bundel Ideën. Als nu daarin niets staat wat heenwyst op ‘overleg
met den auteur’ meenen zy me niet noodig te hebben tot het creëeren van de rollen.
Ge zoudt zien dat ze Schukenscheuer en de lakeien tot hansworsten zouden
maken. En ook de rol van Louise zal waarschynlyk niet worden gespeeld met de
door my bedoelde eenvoudigheid. Men (?) zal van haar 'n Kenau willen maken.
Als 't spelen van V.S. doorgaat, hoop ik in Holland te kunnen komen. Nu, 't is nog
zoover niet. Maar laat asjeblieft m'n nootjes drukken in den apart-uitgaaf. Mimi zit
te sprokkelen.Nog iets. Ik liet gister 't boekje van Büchner komen en lees daarin. Ge schreeft
dat de uitgaaf myner werken in Ideenvorm (d.i. 26 vel in-eens nemen voor 'n kooper)
niet voordeelig was. Dit neem ik aan als bestaand feit. Maar... gy weet niet hoe veel
meer ik zou geleverd hebben als ik er nooit aan gedacht had
o
1 dien vorm te moeten veranderen
o
2 Eén bepaald stuk voorttezetten.

Zie, in den I of II bundel, dien Buchner & Doedes onder de oogen krygend, had ik
terstond Wouter laten slippen. Nu ben ik vervuld van den stryd tusschen Buchner
& Doedes, en die zaak is vind ik
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dóór 't stuk van den professor aan de orde, en... in m'n Ideën zit ik aan Wouter vast
dien me den keel uithangt! Zwevend tusschen 't een of ander, blyf ik veel werkende
in m'n gedachten, werkeloos.
De zaak is dat m'n Ideen niet meer als vroeger de ‘Times myner ziel’ zyn. Dit
o

werkt nadeelig op de productie. Wat ik in N zei, is de zuivere waarheid. Nooit schryf
ik wat 'n ander wil, en zelden wat ikzelf wil.
We hadden, denk ik, wel al 10 of 12 bundels vol, als ik me nooit verbonden had
om Woutertje voort te zetten. In dezen bundel VII echter zal ik voortgaan, omdat ik
begryp dat de meeste inteekenaars daarop gerekend hebben, maar na bundel VII
is 't volstrekt noodig dat ik... schryf wat me in den zin komt. Zelfs jegens myzelf moet
ik geen ander program maken dan 't oorspronkelyke. (in den Vry-arbeid.) Elke band
maakt me impotent.
Dat gy beter dan ik weet wat het debiet al of niet bevoordeelt, spreekt vanzelf.
Maar dit kan slechts betrekking hebben op 't bestaande en niet op alles wat me dóór
dezen of genen maatregel in de pen blyft.
Had ik by 't beginnen van bundel VII den heelen Wouter laten rusten, en geleverd
wat me op 't gemoed lag naar de eischen van den dag...
(Denk eens: Atjin
't Stuk van Van Swieten.
de ministerkrisis &c &c)
dan was bundel VII lang af geweest, en meer dan dat.
In plaats daarvan heb ik nu god weet hoeveel vellen van de Woutergeschiedenis...?
maal overgewerkt. En ze deugen nóg niet. Alleen omdat ik er niet helemaal by ben
met m'n gemoed.
Het is in dezen zin dan ook dat ik beweer geen schryver te zyn. Die heele
verwikkeling is zeer pynlyk voor me. Gy deedt en doet al 't mogelyke om my tegemoet
te komen. De zaak ligt alleen in m'n betrekkelyk gebrek aan ‘talent.’ M'n inspiratie
is niet te regeeren. Ik ben er geen baas over. Nog eens in dit alles ligt niets, niets
dat U bezwaart. De oorzaak ligt geheel in my zelf. Ge hebt geen begrip van 't
afmattend worstelen tegen die onmacht.
Wees hartelyk gegroet van t.a.v
DD
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Wilt ge SVP. acht geven op 't Erratum op de laatste bladzy van vel 23 Herdruk? Dat
er geen fouten in komen? Dit zou de zaak nóg gekker maken.

[18 november 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman]
*18 november 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 293-294.)
Woensdag avond.
(....)
Vosmaer schrijft: ‘De voordracht was lief en fijn. Ze reciteerde mooi de stukken
uit Vorstenschool, goed begrepen, fatsoenlijk hoog. Zaturdag was ik naar Amst.
gegaan om haar te zien. De fraaie zaal was eivol, er was spanning, een zeer goed
publiek. Zij speelde zeer mooi, haar spel is anders als dat der schoolactrices, ze is
ook daar natuurlijk, maar blijft altijd edel en bevallig. Haar spraak is beschaafd, lief,
een klein indisch accentje dat wel lief doet. Ze zag er soms zeer mooi uit, goede
poses, fraaie wendingen en gebaren, tragieke oogenblikken. Jammer en duizendmaal
jammer dat dit alles werd bedorven door de kompositie van 't stuk. Nauwlijks heeft
ze tijd den toeschouwer in zijn gemoed te pakken of... 't fluitje gaat en de scherm
valt.’
En dan dat 't publiek zoo vijandig was, en dat 't zoo toejuichte toen Stevens de
borden kapot sloeg en dat jij daarbij zoo edel was. En dan dat-i daarna niets van je
gehoord heeft, van je verder optreden ook niet. Dat komt toch van 't zwijgen van
die couranten.
(....)
Mimi.

[18 november 1874
Briefkaart van Feringa aan Bruinsma]
18 november 1874
Briefkaart van F. Feringa aan V. Bruinsma. (M.M.)
Fragment
(....)
Van Multatuli's finantieele aangelegenheden goed op de hoogte te komen is mij
tot dusver ondoenlijk. Ik meen dat hij tegenwoordig genoeg verdient. Dit neemt niet
weg dat een nationaal geschenk gepast ware. Men zegt (ook z'n vrienden) dat hij
spilziek
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is. Maar - ik herhaal - het rechte weet ik niet. Per vel f100? Dát minstens, gis ik.
tav
F.

[19 november 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
19 november 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en alleen op de eerste bladzijde beschreven. (M.M.)
r

Wbaden 19 Nov 1874
Waarde funke! Hierby 't begin der correctie van den Havelaar. Ik zal noten geven
om achteraan te plaatsen. Maar, kerel, ik ben genoodzaakt u om geld te vragen.
Ik ontving Minnebr. en Verspreide Stukken, en ook daarmede zal ik haast maken.
Van bundel Ideen IV corrigeerde ik vel 1 & 2 & 3. en daarna de drie vellen die op
Vorstenschool volgen.
Hartelyk gegroet
tt
DD

[19 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*19 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 285.)
Wiesbaden, 19 Nov. 1874.
(....)
Wat zullen nu die krantenschryvers doen? Zeker niet wat ik nu doe, namelyk
erkennen dat ik me miserabel vergist heb! Ik had gedacht dat het lukken zou je dood
te zwygen. En er blykt nu dat ik 't mis had. Want, na zoo'n succès wordt het
onmogelyk. Heerlyk!
Mimi is naar de Kursaal om in de couranten te zien hoe 't nu verder gaan zal.
(....)
Hartelyk dank dat je ons zoo lief op de hoogte hebt gehouden. Och, dit vonden
we zoo innig fideel. Jy, in al die drukte! 't Moet geweest zyn om je hoofd te verliezen!
En dan dat heen en weer reizen in dit jaargety! Toch zal nu je werk gaandeweg
ligter worden, denk ik. Door je flink doortasten heb je je standpunt eerlyk veroverd.
Je durft nu rekenen op succes, en dit is veel. Je
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gezegde ‘Je tiens mon public’ is nu van volle toepassing geworden. Je hebt eer van
je dapperheid. Ik heb me vergist en zou verloren hebben als ik had moeten wedden.
Je hebt het recht me kleinmoedig te noemen. Ik dacht niet dat de Hollanders vatbaar
waren voor élan. Jy hebt het weten op te wekken, en wel juist door middelen, die
ik zou hebben afgekeurd. Och, ik vond je uittartende lezing zoo jammer, maar je
hebt gewonnen!
(....)
Ik ben ook nieuwsgierig naar je buitentooneelsche ontmoetingen, nam. op reis,
in je hôtel, bij aanraking met vreemden en met... niet-vreemden. Zeker ware er in
je ontmoetingen 'n schat van menschenkunde op te doen.
(....)
D.D.

[19 november 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
19 november 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en tot midden van de tweede bladzijde beschreven. (M.M.)
Waarde Dekker! Hierbij de Sprokkelingen terug. De aanteekeningen voor V.S.
worden gezet. Nu ik zie dat Ge er zoo'n bezwaar in hebt die 500 zonder dat te geven,
spreekt het van zelf dat ze er bijkomen.
Breek wat mij betreft gerust Uw Wouter historie terstond af. Bundel VII zal er niet
door benadeeld worden: maak U daarover maar niet bezorgd. Dat ik 't betreur dat
Wouter blijft steken, spreekt vanzelf, maar ik voel heel goed dat Ge niet anders kúnt.
Dat blad 23 eindelijk klaar mag komen verblijdt me zeer. O die bundel IV - wat heeft
me die 'n zorg gekost. Ik had hem zoo dolgraag een maand vroeger klaar gezien!
g

Thans is de tijd voor ⅞ verstreken om hem op rek 1874 te verkoopen! In gods
naam!
Hartelijk met Mimi gegroet
tt
GLf
Amst. 19 nov. 74
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[19 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Elize Baart]
*19 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Elize Baart. (Leven II, blz. 285-286.) Een ander
théatre: Kleine Schouwburg, Le Gras, van Zuijlen en Haspels. (Noot van M.K.)
Mej. Elize Baart.
Rotterdam 19 Nov. '74.
Beste Elize, ik heb je boekjes ontvangen en in den handel gebracht, eenige
exemplaren cadeau gegeven, waar ze nut konden stichten.
(....)
Laatsten avond te Amsterdam vier malen terug geroepen, slechts drie maal
gekomen. Een ander théatre heeft mij laten zeggen dat het Vorstenschool wel op
wilde voeren, als ik de Louise wilde zijn, maar ik ben dit jaar verbonden bij Albregt
en Van Ollefen, die me ook à tout prix behouden willen, maar geen Vorstenschool.
‘Toch Vorstenschool, heb ik geantwoord, anders niets.’
(....)
Waren er meer groote zielen in Nederland, dan wou ik... nu?...
Mina

[21 november 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
21 november 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 15 november, voor de volgende zet 25 november. Bij
Ontvangen 6 maakt Lodewijk Prins de aantekening:
Berliner Schachzeitung, 1867, pag. 164, aanbeveling van R. Hein. (Prins 1970,
blz. 122.)
Ontvangen

6

E8

D8

Antwoord

7

C3

E4:

r

Wiesbaden 21 Nov 74
Douwes Dekker

[21 november 1874
Artikel in de Zaanlandsche Courant]
21 november 1874
Redactioneel artikel in de Zaanlandsche Courant, no. 34. (Gemeentearchief
Zaanstad; fotokopie M.M.)
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Een roepstem.
Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van den Javaan heeft voor eenige
dagen een circulaire tot het Nederlandsche volk gericht, waarop wij bij dezen de
bewoners der Zaanstreek wijzen met al de kracht die in ons is.
De genoemde Maatschappij, wanhopig over ondervonden gebrek aan
belangstelling, was voor eenigen tijd niet ver van het plan om het streven op te
geven en zichzelve te ontbinden. Het tegenwoordig Hoofdbestuur echter wilde er
niet aan denken om de vrijwillig aanvaarde, schoone taak op te geven, maar was
van oordeel dat de Maatschappij in elk geval als vereenigingspunt voor de toekomst
moest worden gehandhaafd, en dat reeds dadelijk maatregelen konden en moesten
genomen worden om de vermoedelijke oorzaak harer kwijning weg te nemen.
Naar veler meening moest die oorzaak gevonden worden in de min practische
richting der Maatschappij.
Het is naar aanleiding daarvan dat het Bestuur thans aan het Nederlandsche volk
middelen in overweging geeft om op zeer efficace wijze tot Nut van den Javaan
werkzaam te zijn, en een deel der verplichtingen van ons volk tegenover de Koloniën,
die de Staat niet vervult, in handen te nemen.
Der Maatschappij kan thans het verwijt van onpractische philanthropie niet meer
treffen. Zij heeft zich een zeer concreet program gesteld, onder welks punten wij in
de eerste plaats opmerken: Bevordering van het Inlandsch onderwijs op Java, en
wel oprichting eener kweekschool voor inlandsche onderwijzers. Met een dergelijke
inrichting kan onze Regeering van N. Indië op hoogst nuttige wijze worden voorgelicht
en bijgestaan in de grootsche en moeielijke taak om aan de Koloniën een
voortreffelijk onderwijs te schenken.
Hoeverre is het daar echter thans nog van af.
Onder de vele opzichten, waarin wij onze regeerplichten tegenover Indië hebben
verwaarloosd, beslaat onze onthouding der Kolonie van een voldoend lager onderwijs
een eerste plaats.
Het wordt tijd, meer dan tijd voorzeker, dat het Nederlandsche volk te dezen
opzichte wakker wordt en begrijpt dat in de verbetering van koloniale toestanden
de verbetering zijner eigene
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welvaart is gelegen, en dat slechts in de harmonische vereeniging der belangen
van moederland en Kolonie, het doel en de rechtvaardiging van zijn koloniaal bezit
te zoeken is.
Zonder twijfel zal op de thans opgevatte wijze, de Maatschappij tot Nut van den
Javaan een ruim en edel veld ter bearbeiding vinden. Doch er is geld en er is invloed
noodig: milde bijdragen voor haar schoolfonds, toenemend aantal leden voor haar
staatkundig doel (vrijmaking van het Indisch financie-wezen), zijn daartoe een
vereischte.
Het bestuur heeft geen ooren gehad voor het vonnis der pessimisten, dat men,
waar het Indië geldt, even goed op een steen kan kloppen.
Zullen wij die betere verwachting, die het wakkere bestuur van ons Nederlandsch
publiek heeft, thans ijskoud beschamen?
Werkelijk, dat zou diep treurig en ons volk onwaardig zijn!
Zal men aan de Zaan vooral, waar zoo menig hart klopt voor roijaliteit, oprechtheid
en werkzaamheid, de stem die uitging van de Maatschappij tot Nut van den Javaan,
laten zijn die eens roependen in de woestijn? Wij hopen en verwachten stellig van
niet.
Aan het hoofdbestuur blijke al ras dat er in Noord-Holland een Zaanstreek bestaat,
met bewoners, op wier hulp en steun men niet te vergeefs rekent, wanneer men
van het liberale Nederland iets wil gedaan krijgen!
Welnu, waarde lezer, voor weinige of voor vele guldens (al naar ge te missen
hebt) kunt gij een geteekend biljet voor een bijdrage in eens of telken jare tot
oprichting eener kweekschool op Java) inleveren bij den heer Mr. A. Greebe te
Zaandam; voor een kleinigheid kunt ge u doen inschrijven als lid der Maatschappij
tot Nut van den Javaan, die wil doen zien wat energieke samenraping van krachten
vermag.
Mocht (men) meer van de zaak willen weten, de heer Greebe is tot het geven van
inlichtingen bereid.
REDACTIE

[23 november 1874
Brief van Multatuli aan Bientjes]
*23 november 1874
Brief van Multatuli aan J.A. Bientjes. (Brieven X, blz. 29; Brieven WB X, blz. 25.)
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Dr. Kuyper: Abraham Kuyper, orthodox-calvinistisch predikant en publicist te
Amsterdam.
Wiesbaden, 23 Nov. '74.
Waarde heer Bientjes, ik bracht gister, zeer ten nadeele van m'n zwakke oogen
en dringend werk, 'n groot gedeelte van den dag door met conscientieus antwoorden
op uwen brief van den 20sten. Ik meende dat ge waarheid zocht, en wilde u bystaan
zoo goed ik kon.
Eerst heden ochtend ontving ik uw courant waarin ik uw aanpryzing vind van de
‘Javaannut-maatschappy.’ Terstond verscheurde ik de 3½ blaadjes die voor u gereed
lagen. Inderdaad, het is me onmogelyk gedachten te wisselen met iemand die 't
gezond verstand en de moraliteit zoo in 't aangezicht slaat. Wel begryp ik dat uw
vergryp voortvloeit uit onkunde, doch ook dit is stuitend. Ge kondet beter weten!
Ik verwacht nu eerlang Dr. Kuyper te zien aanbevelen voor leeraar in de wiskunde.
Adieu
t.a.v.
D.D.

[23 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*23 november 1874
Brief van Multatuli en Mimi aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 290.)
Wiesbaden, 23 Nov. '74
(....)
e

Je laatste briefje was van den dag na je 2 voorstelling te Amsterdam. Och, toen
was je opgeruimd! Ik antwoordde terstond (adres Rotterdam) en na dien tyd hoorden
we niets van je! Waarom schryf je niet? Nu weten we uit de Courant dat je Donderdag
weer te Amsterdam lezen zoudt, anders zouden we denken dat je naar Brussel
terug was. Och, waarom schreef je niet!
(....)
D.
Lieve Mina, ja, toe, laat ons eens wat van je hooren. Die kranten zijn zoo vervelend
met hun gezwijg. Alleen in den laatsten tijd in

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

116
't Nieuws dat stuk van Rössing ('t Vaderland krijgen we hier niet) als advertentie.
Weet je daarvan? Heb jij dat gedaan of R. zelf? 't Deed me toch plezier al werd je
Echtscheiding afgekeurd - jij zelf noemde dat drama slecht - en jij wordt in dat stuk
van R. zoo hoog gesteld. Wat zou ik je dol graag gezien hebben.
(....)
Ben je kwaad met je directie, dat ze niet langer zijn doorgegaan met je stuk? Ik
begreep er niets van toen ik wat anders geannonceerd zag, daar 't vol was. Wat wil
men meer? En dat met verhoogde prijzen!
Mimi.

[23 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan haar vader]
*23 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan haar vader. Fragment. (Leven II, blz. 288-289.)
Rotterdam 23 Nov. 1874.
Beste Papa!
Ik vecht hier vreeselijk! - Gij moet niet veel brieven van mij verwachten, want elke
minuut is er één en ik heb 't zóó druk met vrienden en vijanden dat de halve nacht
nog dikwijls bij den dag wordt gevoegd om 't werk af te krijgen.
Mr. Kritiek heeft mijn drama ‘een prul’ verklaard en mij, als actrice, niet veel hooger
gesteld, maar meester Kritiek heeft toch niet kunnen voorkomen dat de
Schouwburgzaal (tegen verhoogde prijzen) stampvol was, en dat de beurs van de
Directie zich vulde; evenmin als Mr. Kritiek het Publiek heeft kunnen beletten mij te
applaudisseeren en den laatsten avond te Amsterdam bijv. vier malen met gillen,
schreeuwen en zwaaien van hoeden, mantels en petten terug te roepen! Dat de
courantiers woedend op mij zijn, spreekt van zelf, maar even natuurlijk is het, dat
ik mij door niets uit het veld laat slaan, en mijn oorlog tegen de pers vervolg. Den
sten

den

26
lees ik Kunst en Kritiek weer te Amsterdam en den 7 December te
Rotterdam, nous verrons waar wij verder terecht zullen komen. Morgen ga ik voor
een dag of drie naar den Haag bij *** logeeren. Mijn drama hebben we zes keer
gegeven tegen verhoogde prijzen, nu vecht ik voor Vorstenschool; mijn vijanden
zelfs willen me behouden voor 't tooneel (niettegenstaande al
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mijn fouten!) en de commissarissen, directeurs, enz. enz. hebben mij reeds
allerhande voorstellen gedaan om de Maria Stuart, de Judith, of de Medea te spelen,
maar ik heb alles van de hand gewezen, ‘óf Vorstenschool, óf niets,’ heb ik
geantwoord, et nous verrons wat men doen zal; niettegenstaande de woede van
Mr. Kritiek, dien ik een tik gegeven heb, waarvan hij nooit weer op zal komen, win
ik toch terrein en zal ik eindelijk wel triomfeeren. 't Zonderlingst van alles is, dat mijn
gedistingeerd spelen 't best begrepen en 't meest geapprécieerd is geworden in den
engelenbak en in 't parterre. 't Volk noemt me ‘de groote Mevrouw van 't tooneel’
en aan de spoorstations, op straat enz. enz. worden mij duizend beleefdheden
bewezen door de eenvoudigste en armste menschen. De groote lui vinden mij een
horreur, omdat ik tegen hun verloopen dominé's-gilde te velde ben getrokken, maar...
Kunst en Kritiek is uitverkocht en de aanvragen om zoo'n onnoozel dun boekje voor
de

een daalder gaan door. De 2 druk is ter perse. Welk een gevecht! In elk mensch
vind ik een vijand of een vriend, het is alsof er geen onverschillige lui meer bestaan!
Elk een meent recht op me te hebben en me een greintje haat of liefde verschuldigd
te wezen! - Enfin, ik ben besloten door te vechten, ten einde toe, en ik ben
nieuwsgierig te zien wat krachtiger zal wezen, valschheid of oprechtheid, gewoonheid
of talent, mannenplompheid of vrouwenslimheid.
De menschen hebben mij al ziek gemaakt, en wanhopig, uit 't veld geslagen, ter
neer gedrukt, enz. enz. geloof er niets van als u zulke praatjes ter oore komen, ik
ben heel wél, vol moed en vroolijk bezig met mijn vijanden af te rekenen.
(....)
Mina.

[24 november 1874
Brief van Multatuli aan Bientjes]
24 november 1874
Brief van Multatuli aan J.A. Bientjes. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De brief heeft bij de vouw twee perforeergaatjes en is blijkbaar in een registermap
opgeborgen geweest. Wat er door deze gaatjes aan verschillende woorden ontbreekt,
is telkens met zekerheid te reconstrueren.
De opmerking na de handtekening staat deels op blz. 8, deels op de daarmee
samenhangende blz. 5 van het handschrift.
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duitenplatery: het gepraat van de politici over bijzaken zodat er geen tijd meer is
voor de hoofdzaak; zie V.W. II, blz. 201.
r

Wiesbaden 24 Nov 1874
Waarde heer Bientjes, het doet me leed dat ik U gister zoo brusk schreef, en
daarvoor vraag ik verschooning. Wat den hoofdinhoud van myn schryven aangaat,
moet ik by m'n opinie blyven, maar ik deed verkeerd die zoo onvriendelyk te uiten.
Om nu evenwel ook jegens myzelf rechtvaardig te zyn, verzoek ik U acht te slaan
op de volgende byzonderheden.
1. Ik korrigeerde onlangs ‘Minnebr.’ en ‘Verspreide Stukken,’ en nu den ‘Havelaar.’
By dien arbeid spring ik gedurig op en uit woorden en gezegden van de soort die
gy niet graag in uw courant drukt. Bygewoond hebbende wat ik bywoonde, gedaan
hebbende wat ik deed, ondervonden hebbende wat ik van Natie en Regeering
ondervond, zoudt ge dit begrypen en... billyken, hoop ik.
2. In die stemming ontv. ik uw brief. Ik had de kracht myn eigen indrukken ter
zyde te zetten, uwe positie my voortestellen, en besteedde den ganschen Zondag
aan 't conscientieus beantwoorden uwer opmerkingen. Ik analyseerde Roorda's
positie, trachtte daarby geheel buiten rekening te laten dat hy m'n vriend is, lette op
uw verplichtingen aangaande uzelf, vrouw & kind, wikte en woog - in 't kort ik gaf
me veel moeite om eerlyk te antwoorden op uwe beschouwingen. De hiertoe noodige
inspanning was niet gering. M'n gezicht is slecht. Om m'n reeds zoo langen brief
niet te doen uitdyen tot méér nog dan dubbel port, moest ik zeer klein schryven.
Den volgenden dag brandden m'n oogen en ik moest den heelen dag ysbaden
nemen en in 'n donker hoekje zitten, zeer ten-nadeele van m'n werk. Want ik heb
niet als V.D. Putte, Van Twist e.d. de middelen om te bestaan zonder arbeid. Ik
moet zeer hard werken om niet omtekomen. (Vergun me dit zeer aftekeuren in de
Natie die ge niet door R in uw blad wilt laten uitschelden!) Toch stond ik gister betrekkelyk vergenoegd op, omdat ik meende behoorlyk m'n
plicht te hebben gedaan. Gy naderdet my met openhartig vertrouwen, en ik had
loyaal geantwoord. Den Zondag had ik goed besteed, en dat ik den maandag
tengevolge daarvan, niet zou kunnen arbeiden - in godsnaam!

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

119
't Eerste wat my onder de oogen kwam was Uwe Courant (die 24 uur na den brief
besteld werd. Hier is Zondags maar één bestelling.)
Daar las ik Uw aanpryzing der Javaan nut Maatschappy! Ik vertrouwde in 't begin
m'n oogen niet! Aan den schryver van dát stuk had ik getracht denkbeelden over
eer en plicht duidelyk te maken! Zie, ik had de kracht gehad tegen myn vriend Roorda
verschil te zien in de gegrondheid zyner uitdrukkingen en uwe verplichting om
daartoe uw blad te leenen, ik had myzelf geweld aangedaan om me te verplaatsen
in uw positie, om rekening te houden met uw gebrek aan persoonlyke ondervinding
van die Regeering en die Natie, ik verontschuldigde uw tegenzin om op die wys
optetreden voor recht...
(Ook dat recht bediscussieerde ik, nam. in R. zelf. Ik ben geenszins alles
met hem eens, en ik nam my voor, na daartoe van U verlof gevraagd te
hebben, hem te schryven dat &c)
In 't kort, ik had me ingespannen om stipt rechtvaardig te zyn. En daar komt me
zóó'n ál te grove afwyking van recht en waarheid onder de oogen!Ik heb iemand gekend die, met meer of min recht zich beklagende over Publiek,
Natie, over ‘men’ - ik kan niet beoordeelen wat z'n grieven waard waren - iemand
dus die de spreuk in den mond had: ‘Ze weten zelf niet hoe groote schelmen ze
zyn!’ In 't algemeen kan er iets waars liggen in dien uitroep. Zeker weten de leden
der Javaannutschwindel niet welk afschuwelyke rechtsverkrachting ze in de hand
werken! Van Gennep is zeker heel onschuldig aan de kennis van Javasche
toestanden. (ik betwyfel ofi ooit 'n Javaan gezien heeft? Zeker is hy nooit nooit nooit
in aanraking geweest met ‘inlandsche zaken’ en kan er dus over meespreken als
'n New Yorker procureur over de Roodhuiden.)
En Moens! Een der 70 paskwillen op 't begrip: Volksvertegenwoordiging! De vent
die om hem aan 'n baantje te helpen te Sneek gekozen werd, omdat z'n borst hem
belette te preeken! (Dit werd me letterlyk door z'n kiezers gezegd. Druk het, als ge
verkiest en zeg dat ik 't u meedeel. Druk er, des verkiezende, by dat-i toen hy vreesde
dat men by 'n nieuwe keus my kiezen zou (waarvoor ik vriendelyk bedank!) overal
rondliep met 'n brief van my aan V. Twist waarin ik dien kerel uitschold, daarvan de
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handteekening zien liet, en zeide dat ik dien ellendeling om geld vroeg. In dien
briefkwam waarschynlyk iets voor als: ‘de mynen lyden gebrek, en gy leeft in
overvloed.’ Ik schreef hem meermalen op die manier. Onlangs zond ik hem 'n herdruk
van Vr. Arbeid met het inschrift:
Aan den heer V. Twist als 'n gering blyk
van de diepste verachting
van
den schryver.Hoe dit zy, de Javaannutman Moens is 'n kreatuur van V. Twist, en een dergenen
die met hand en tand de Havelaarszaak tegengaat.
Die zaak is:
‘De Javaan moet niet beroofd en vermoord worden.’
Meer niet, minder niet, iets anders niet! Dát is de kwestie, de eenige kwestie! Wie
wat anders ter behandeling voorstelt is 'n bedrieger. Wat ánders, als:
Kadaster,
Agrarische wet,
Muntstelsel,
reorganisatie Preanger,
Afschaffing der slaverny,
Koffiprys,
Monopolie H.M. schappy,
Heldendaden (zegge insidieuse verraderlyke
inmenging en opwekking van verdeeldheid. Juist wat V. Swieten nu zoo op den
voorgrond stelt in-plaats van de heldhaftighedens waarvoor i betaald wordt, en die
de holl. verzemakers ‘bezingen’ heb ik als de hollandsche manier gekarakteriseerd
in m'n Vry arbeid (uitgaaf 73) blz. 40, 41, 42.) V. Swieten heeft volkomen gelyk. Met
vechten kunnen wy den Atjinees niet aan. De oude gebruikelyke manier van
verdeelen en heerschen moet toegepast worden. Dat hy zich evenwel voor
heldendaden betalen liet, schynt-i nu vergeten te hebben. Toch krygen we Atjin niet!
Daartoe namelyk zyn vele jaren noodig (‘voet voor voet voortschrydende en de
grenspalen verzettende’) en voor dien tyd krygen we heel wat anders te doen!Enfin, al die dingen zyn afleidingen, duitenplatery!-
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Wist ge dit niet! Ge hadt het kunnen weten! Dat uw meeste kollega's dezelfde fout
begaan... eilieve, gy kent toch m'n briefje aan de Javaannutters die my, Havelaar,
uitnoodigden mee bytedragen om 't Javaansche volk... lezen en schryven te leeren!
Wat overigens die anderen aangaat... zy mogen hun aanbevelen van zulke dingen
verantwoorden voor zichzelf. Ik heb met U te doen, met U die party trok voor
Havelaar! Dit gaat niét samen met het patrocineeren van zúlke kwakzalveryen!
(tusschen twee haakjes: hebt ge opgemerkt dat V. Gennep en Moens
stilzwygend den Vryen Arbeid hebben gestreken van hun program?
Waarom niet ruiterlyk erkend dat ze 't mis hadden? Met dien Schwindel
(ook 'n afleider'?) is toch die Fr. v.d. Putte op 't kussen gekomen, en menig
kamerlid ook! Wie heeft nu in die zaak gelyk gehad? V.D. Putte is
tweemaal minister geweest, heeft hy den Vryen-Arbeid durven invoeren?
Immers neen! Waarom drong de pers hierop niet aan?)
Nog-eens: ik ben aan 't korrigeeren van den Havelaar! Ik weet dat ik de waarheid
zeide. Ik ondervond hoe de Natie daarop heeft geantwoord... door doen en niet
doen. Vergun me dus over die Natie 'n andere opinie te hebben dan gy. Zoo-even
korrigeerde ik 'n bladzy waarin gehandeld werd over m'n edele vrouw - op de straten
van Amsterdam is zy uitgejouwd omdat ze er zoo armoedig uitzag. Tranen beletten
my voorttegaan. Ja, als Roorda, noem ik die natie 'n natie van schelmen. Ge voelt
immers dat ik die eene passage niet aanvoer als bewys? M'n bewyzen zouden 'n
bundel vullen!
Of ge dit zoudt kunnen zeggen in uwe Courant? Eilieve eergister meende ik dat
dit niet te vorderen was. Maar als ge vryheid meent te hebben die J.N. Schwindel
aantepryzen, dan loopen onze begrippen over zedelykheid zoo uit-een, dat er geen
punten van aanraking tusschen ons bestaan.
Het doet my altyd leed iemand te grieven. Maar...waarheid bovenal. Ik kan niet
anders!
Wees vriendelyk van my gegroet.
tt
DD
Toen Dr Bosch dat zaakje opzette om Havelaar te verdringen, had-i eerst uit Indië
gehaald wat er voor hem uit te halen was. En nu die
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V. Gennep ook. Begrypt ge dan niet dat het 'n metier is, 'n bybaantje als men eerst
fortuin of pensioen heeft?

[24 november 1874
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
24 november 1874
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee enkele velletjes postpapier, dubbel
gevouwen, plus twee halve enkele velletjes, geheel beschreven. (M.M.)
Op bladzijde 1 en 2 is onderaan een strookje weggeknipt, met enig tekstverlies.
De tekst van de twee laatste halve velletjes sluit niet aaneen; ook het slot ontbreekt.
Salvador: zie over hem V.W. X, blz. 745.
Meerenberg: krankzinnigengesticht bij Haarlem.
à se pâmer d'aise: op z'n dooie gemak (fr.)
concatenatie v.d.: aaneenschakeling van denkbeelden.
hij innig braaf enz.: bedoeld wordt S.E.W. Roorda van Eysinga.
r

Woensdag 24 Nov 74
Beste Vos 'n klein briefje maar alleen om je te vragen hoe 't je gaat? Want, kerel,
we hoorden in zeer lange tyd niets van je. Je laatste brief was vóór de eerste lezing
van M. Kr. Je zoudt haar toen te Amsterdam gaan hooren. Ik gis dat je niet schreef
om 't onpleizierig tegenvallen niet te melden. Ik begryp dit! Ook ik heb verdriet van
haar ‘Kunst & Kritiek.’ Het geeft haar vyanden 'n wapen in de hand. Ik kan noch de
inhoud noch de vorm goûteeren. Hoe bitter jammer! De kritikasters willen wel zóó
aangevallen worden.
(....)
haar te adresseeren, daar ze my schreef dat je opreis was.
Dit herinnert me aan V.D. Linde. Wat 'n kurieus boek van hem over 't schaken!
Ik bewonder z'n éruditie en ben jaloersch op z'n vlyt. (Ze zeggen ‘jaloersch van’ zie
ik. Is 't geen gallicisme?)
Ken je V.D. Linde goed? Hy is 'n zonderling mensch, en misschien 'n interessant
mensch. Dit laatste is hy zeker, wat z'n kennis en arbeid aangaat. Dit ‘misschien’
doelde op z'n karakter. Ik kan niet slikken dat-i nieuwlichtery verkocht heeft.
Wat bedoeldet ge in uw
(....)
Dank voor den my geworden brief van den hulponderwyzer. Die
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brief is zoo min niet! Ik ontving hem met andere stukken van Uwentwege in 't pak
van Funke, en vroeger hadt ge hem aangekondigd als 'n ‘brief van m'n
schoolmeestertje’. Toen meende ik te weten van wien 't stuk kwam. Want zie, ook
ik had 'n brief van 'n schoolmeestertje ontvangen die kurieus was. Heel hartelyk, o
ja, maar verbeelje hy schreef dat-i in den Zaanlander 'n stuk over my gelezen had
dat hem zooveel pleizier deed. (De bekende aankondiging van Uw Zaaier.) Dat hij
rust noch duur had voor-i my die courant zenden kon en hem eindelyk machtig was
geworden. Dus... hy zond hem. Wél. Maar zie, hy scheen nooit gehoord te hebben
dat men 'n gedrukt stuk onder kruisband kan verzenden. Wat doet-i nu? Hy pakt de
courant in vry dik grauw papier en bindt dat pak met 'n nogal dik touw aan z'n brief.
Is dat niet komiek. De arme jongen had gefrankeerd met driedubbel port. Ik heb
hem 'n heel vrindelyken brief geschreven. De toon van zyn brief was zeer kinderlyk
en jong. Zelfs 't schrift was onryp, en - wat ook uw schoolmeestertje karakteriseert
- exempelachtig.Gut is 't waar dat Salvador te Meerenberg is? Voor 'n week of zes ontving ik nog
'n langen (franschen!) brief van hem, dien ik van dag tot dag uitstelde te
beantwoorden.
Salvador, met wien ik veel in aanraking ben geweest, is een van de menschen neen, ik wou zeggen: iemand wiens karakter zoo moeielyk te beschryven is. Maar
dit is niet juist. 'n Vreemde persoonlykheid dan. De man worstelde met 'n
standvastigheid 'n beter sujet waardig, tegen de moeielykheid d'être qque chose,
zooals Prudhomme 't noemde, en z'n krankzinnigheid zal wel vallen in de kathegorie
der eerzuchtsrazerny. (Als 't wáár is ten-minste, dat-i opgesloten werd!) Doch - heel
pikant! - hy verbeeldde zich altyd dat z'n vrouw gek was! Ziedaar 't drama ‘Zy is
krankzinnig’ en action. Voor velen zal z'n buitendienststelling 'n rust zyn, want hy
was 'n lastige vriend! Wie hem 'n kwestie hoorde voordragen, 'n stelling bepleiten,
'n oratie reporteren kon zeggen dat-i wat ondergaan had! Ik ben dikwyls genoodzaakt
geweest hem te brusqueeren. 't Was om te bezwyken. En nooit behandelde hy iets
wezenlyks, altyd byzaken, vormen. 't Wondert me dat-i niet gereusseerd is - nu, lid
in den Raad en in de Provinciale Staten was-i! - want hy praatte altyd à se pâmer
d'aise over regeeringsvorm-
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pjes, over subtiliteitjes. Hy was 'n geboren advokaat van de allerslechtste soort.
Komiek, hy de volbloed Thorbeckiaan in 1848 en 'n paar jaar daarna - later luwde
't 'n beetje - hy heeft nooit geleerd het woord constitutioneel uittespreken. 't Was &
bleef constusjioneel. Ook 't woord meeting was hem de baas. De eerste sylbe in
zyn mond had altyd het verdriet te rymen op zee, ree, bee, mee. Hard voor hém die
in meetings deed, die ermee ophad, ja, een der eersten was die ze invoerde in ons
land! Alles saamgenomen vind ik 't gek dat-i... gek is, en geen minister of zoo wat.Verbeelje nu, jy met je misdadig zwygen over Mina Kr. dat zy ook niet schryft.
We zitten over haar in zak en asch. Haar laatste woordje was 'n triumf over
e

stampvolle zaal by haar 2 optreding te Amsterdam! En, schreef ze, ‘vier maal
teruggeroepen!’ Nu moest ik daaruit opmaken dat ze als actrice 'n volkomen
zegepraal behaald had. Ik antwoordde bly, en schreef er by dat het my ongelyk gaf.
Want ik was niet tevreden over haar methode van optreden, en had gevreesd dat
ze de snaren te sterk spande, te... brutaal was geweest. Ik borduurde hierop dóór,
en erkende dat ik ‘alweer’ verkeerd had gezien, wat meer gebeurt. Doch zie, terstond
daarop lees ik: ‘laatste voorstelling!’ Nu heeft myn erkentenis van misvatten in de
manier van voordoen, wel iets van 'n sarkasme! En 't was precies gemeend zooals
ik 't zei. Ik dacht werkelyk dat ik me vergist had.
Maar... nu weet ik inderdaad nog niets van haar talent als tooneelspeelster. Men
roemt in sommige kranten haar poses. Goed! Ook dit hoort er by. Maar 't is alles
niet, en zelfs 't voornaamste niet! Zeer karakterizeerend voor 't peil onzer Kunstkritiek
is dat ik nergens 'n woord heb gevonden over 't állervoornaamste in 'n actrice: over
haar dictie! Men spreekt over haar gang, houding, mimiek, gebaren, toilet, kracht
van stem, uitspraak, maar niets over 't zeggen van haar rol. Alle andere zaken, hoe
belangryk ook, zyn dáárby vergeleken, secondair. By gelegenheid zal ik dit de Kritiek
onder den neus wryven. Ze moet al heel slecht gespeeld hebben als ze niet in haar
Leistung hooger staat dan de hedendaagsche Kunstbeschouwers.Kyk, ik nam expres 'n half blaadje om je geen langen brief te schryven, en nu is-i
toch lang! Hoor eens, ik wou graag over alles met je spreken. Ik verbeeld me dat ik
je zooveel te zeggen heb! Veel
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meer byvoorbeeld dan vroeger. Dit brengt me op 't nu volgend chapître.
Verbeeldje dat ik telkens in de pen heb, je te vragen of je niet eens hier komen
kan? En zie, onze woning - overigens perfect, ik heb nooit zoo goed gewoond heeft 'n mal gebrek. De beste kamer deugt niet. Ik sla de omschryving over. We
weten niet wat we aan dat ding doen moeten, maar ik zou beschaamd zyn 't je te
wyzen. De localiteit laat niets te wenschen over, en geheel vry. Toch... toch... Dat
doet God om ons naar den hemel te doen verlangen. - Gut, gister op den weg was
er 'n vrouw of wyf die we geen van beiden kenden, en die - we weten niet waarom
- zoo kwaad op Mimi was of scheen, dat we waarlyk dachten dat ze haar slaan wou.
Wat we gelachen hebben! Dat ik u aankom met dit interessant bericht, is door 'n
concatenatie v.d. Een oogenblik te voren hadden we
(....)
in dit opzicht wat van hem in. Dit doe ik zelfs; dus u die zoo zacht en goed zyt,
kan 't niet zwaar vallen, vooral wanneer ge steeds bedenkt dat hy innig braaf en
goed is. Hy is de loyauteit in persoon, en op 'n woord van hem zou ik in den dood
gaan - of hoe heet het?
Verbeelje, zeer bekrompen in middelen, was-i heel bly met 'n betrekking by zekeren
spoorbouw. Maar zie, 'n ondergeschikte dien-i berispt had, brutaliseert hem. Hy zet
terstond de zaak op haren en snaren en nu is 't: ‘die man weg of ik weg.’ Ik beoordeel
volstrekt niet of-i gelyk heeft, en hel zelfs over tot de... gissing dat-i in deze zaak
wel wat had kunnen geven en nemen. Maar dit doet-i niet. Ook zelfs als ik, de zaak
beter kennende, genoodzaakt wezen zou hem ongelyk te geven, dan nog heb ik
eerbied voor de vastheid van z'n karakter, of althans - och, als ik dit ga uitpluizen
word ik te breed.Ik ben genoodzaakt geweest den heer Bientjes 'n erge sansprendre te geven
over z'n aanpryzing van den Javaannutschwindel... - He, iets anders. Je weet dat
ik Feringa hevig aanviel over z'n citaterigheid? Nu hy heeft dit heel goed opgenomen,
en is niemendal boos. Hierin ligt iets groots dat ik hem (....)
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[24 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*24 november 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 292-294.)
Wiesbaden, 24 Nov. 74.
(....)
Ik ben verdrietig dat je zoo blootgesteld bent aan 't oordeel en de kwaadwilligheid
van 't Jan Rap. Jy zelf kunt er tegen, ja, je schreef meer dan eens dat je 'r pleizier
in had met Publiek te vechten. Ik heb die smaak niet, noch voor me zelf noch voor
u. My doet het zeer dat ieder, die 'n paar frazen weet aan elkaar te lymen, je voor
wryfpaal gebruikt. En ik kán niet gelooven dat je 't op den duur niet onaangenaam
vindt, want met al je courage ben je zeer gevoelig. Dit kan niet anders!
Begryp nu eens hoe we hier in onzekerheid en onrust over je zitten!
(....)
Hoofdzaak is je stemming. Die wou ik weten!
Lang geleden schreef je ons dat ‘Echtscheiding’ als stuk, 'n prul was. Dat is jammer
genoeg! Waarom dan al de beroerdelingen die niet in staat zyn zoo'n prul te maken,
dat wapen tegen je in handen te geven? Bovendien dat prulschap ligt
hoogstwaarschynlyk in nietige foutjes van facture, die makkelyk hadden kunnen
worden verholpen. Ik schrok toen ik las: ‘Zestien tafereelen.’ Want ik ken de oorzaak
van dat gebrek aan eenheid, en... 't gevolg! Een klein beetje verbinding der scènes,
en 'n hoofdgrief ware weggenomen. Men moet den toeschouwer geen zestien maal
tyd geven tot vitten. Doch ook zonder vitlust, de belangstelling wordt gebroken! Och,
't is zoo jammer. Ik ben haast boos op je omdat je Mina Krüseman benadeeld hebt.
Van Kritiek gesproken, lees eens 't Nieuws van 23 dezer, en let op 't stuk dat een
uwer critici (hy dien ge vereert met den naam van vyand!) z'n lezers ten beste geeft.
Ik bedoel 't stuk over ‘Gemüthlichkeit.’ Men zou 'n jongen van 12 jaar, die niets
beters leverde, de beenen stuk slaan! De man schynt weinig bygewoond te hebben.
Wat bloemen en 'n koek op tafel begeisteren hem tot 'n hoofdartikel! En zeggende
te zullen spreken over 'n zekere eigenaardigheid der Duitschers (die zeer afgezaagde
Gemüthlich-
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keit namelyk) spreekt hy daarover niet eens. Zulke ongare kinderkost wordt door 'n
volwassen man, die zwaar betaald wordt, en lid is van God weet hoe veel
letterkundige genootschappen, opgedischt aan mannen. Haal dat aan, ingeval ge
uw critici antwoordt. Zeg dat iemand, die zulke dingen levert, niet mag meespreken.
En herinner aan z'n preekjes ‘over de koe’, over ‘'t paard’, over ‘den eik’, vraag hem
of i den moed heeft die uit te geven in één bundel met uw ‘Huwelyk in Indië?’
Ziedaar, nu vind ik het terrein waarop ge den stryd met Kritiek moest gebracht
hebben! ‘Gy die aanmerking maakt, wat levert gy?’
(....)
‘Och, 't is zoo verdrietig voor ons dat we niets van je hoorden na die tweede
voorstelling!
(....)
Ik zeg ergens (nagenoeg)
‘Het leven van den Kunstenaar is 'n aaneenschakeling van opwekking,
inspanning, overspanning, afmatting en moedeloosheid.’
Nu, heel diep ligt die waarheid niet, maar hoe makkelyk te vatten ook, je ziet dat ik
't kén... Waarom dan nietje tot óns gewend, als je verkeerde in die laatste faze van
den cyclus? Daarop zal weer nieuw moed vatten volgen. Dit kan niet uitblyven.
D.D.

[24 november 1874
Artikel van J. van Vloten in Het Schoolblad]
24 november 1874
Artikel van J. van Vloten in Het Schoolblad, Derde jaargang, nr. 50. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.) Fragment.
Het artikel richt zich tegen eerdere artikelen van Cosijn en Verwijs, en tegen ‘den
leidschen spellingswijze’ - M. de Vries - om plotseling te eindigen met een alinea
tegen Multatuli.
Evenmin als geen nederlandsch kind noch mensch ter wereld er aan twijfelt, of de
e in ezel wordt scherp uitgesproken, al wordt ze als de stomme e van gezel en gerel
geschreven; evenmin is 't ook voor ieder noodig, een taalgeleerd inzicht in de gronden
te hebben, waarom het eene woord met e of o, het ander met ee of oo gespeld
wordt. Men leert dat werktuigelijk op school aan, om het
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voor zijn gansche leven te weten. Doch het is wel wenschelijk, de woorden, hun
vorming in aanmerking genomen, zooveel mogelijk van hun onderscheiden karakter
en afkomst in hun spelling te doen blijken, gelijk dat maar ten deele in de
Vrieziaansche spelling geschiedt.
Wat, ten slotte, de affectatie - want anders kan men 't niet noemen - van den
vertoonzieken Multatuli betreft, om mens en zeit-i te schrijven; zij zou alleen een
anderen naam dan dezen verdienen, wanneer de man dit beginsel niet op een paar
woorden, maar doorgaande had toegepast. Dan kon men over de al of niet juistheid
er van redeneeren, doch zou tevens weldra ook de onmogelijkheid der volledige
toepassing blijken; thans is het niet meer dan een gril, om zich door een wansmakelijk
*
vertoon van eigenaardig, maar ondoordacht, taalbegrip te onderscheiden.
Vermeenende hiermeê aan uw beleefd verzoek, zooveel de tijd mij toeliet, voldaan
te hebben, verblijve, na groete, steeds
van harte de uwe
v. Vl.
Bl. 11 Nov. 1874.

[24 november 1874
Antikritiek door Versluys]
24 november 1874
Antikritiek door J. Versluys tegen Van Vloten; Het Schoolblad, Derde jaargang,
nr. 50. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het weerwoord van Versluys sluit direkt aan bij het artikel van J. van Vloten.
De zaak der vereenvoudigde spelling komt mij voor van groot belang te zijn voor
de lagere school. Ik wil haar daarom gaarne begrijpen en doe daarom enkele vragen
en maak enkele opmerkingen.
Waarom is geeven wansmakelijk en geven niet?
Voor het overgroote deel van de Nederlandsche schooljeugd is er geen historisch
taalkundig of afleidkundig feit verbonden aan de schrijfwijze geven.
Er is gezegd de ie in fabriek verschilt alleen daarvan van de i in

*

Niet minder onbekookt is zijn, thans ook door Stella Oristorio, geboren Kruseman, nageaapte
manier, om alle ij's door y's te verdringen, in plaats van zich behoorlijk van beider
onderscheiden aard en herkomst rekenschap te geven.
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fabrikant, dat op de eerste den klemtoon valt. Dit wordt niet weersproken, en zoo
het waar is, neme men bovendien in acht, dat de aanwijzing van dat onderscheid
in uitspraak geschiedt door het gebruik van een teeken, dat meestal wordt
uitgesproken, niet zoo als in fabrikant, maar zoo als in blik.
‘Evenmin als geen Nederlandsch kind noch mensch ter wereld er aan twijfelt’ enz.
Een kind en een mensch moeten niet alleen lezen, zij moeten ook schrijven. En dan
moeten zij door routine leeren of zij eezel moeten schrijven dan wel ezel. Iets
dergelijks heeft met duizenden woorden plaats. De kinderen leeren dat in een tijd,
die mijns inziens veel nuttiger kan besteed worden. Niet allen leeren het, daar een
aantal op hun tiende of elfde jaar de school verlaten. En de meesten weten, nadat
zij een jaar of vijf de school verlaten hebben, niet meer of zij eezel moeten schrijven
dan wel ezel.
Dr. De Jager acht meerdere moeilijkheid bij het onderwijs der taal meer vormend.
Maar in denzelfden tijd zou meer vorming te verkrijgen zijn, en dit wordt door Dr.
De J. niet weersproken.
Hij noemt ook de gesproken taal, maar daar is de schrijftaal zoo ver van verwijderd,
dat het mij ten eenenmale onbegrijpelijk is wat er bedoeld wordt, wanneer hij zegt:
het is de gesproken taal, die men afbeeldt.
Het is zeker waar, dat de woorden, zooals zij nu geschreven worden, te veel
kunnen veranderd worden, maar geschiedt dat ook, als men mens schrijft voor
mensch? Ik kan dit ook na het schrijven van Dr. Van Vloten en van Dr. De Jager
niet inzien. Ik kan nog geen enkel nadeel van de schrijfwijze mens vinden. Misschien
is dit zeer ergerlijk voor een taalgeleerde; maar ik ben gaarne bereid beter ingelicht
te worden, en houd mij hiervoor beleefdelijk aanbevolen.
Ik kan deze vragen en opmerkingen niet eindigen, zonder mijn leedwezen te
betuigen over de wijze waarop Dr. v. Vl. over Multatuli spreekt. Deze bezit, het is
meermalen door verschillende bekwame mannen gezegd, zoo vele zeer groote
verdiensten, hij wordt door zijn tegenstanders zoo ijverig belasterd, dat hij alle reden
heeft om te verwachten dat hij door een geestverwant niet met het enkele epitheton
‘vertoonziek’ zal aangeduid worden. Het mag niet vergeten worden dat er nog steeds
personen te
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vinden zijn bij wie zijne onmiskenbare verdiensten uitgewischt of verduisterd zijn
door een hoop praatjes. En wat nu het verwijt zelve betreft, wij moeten dunkt mij
aan een kunstenaar zoo groot als Multatuli het recht toekennen te schrijven zoo als
hij dat het best vindt. Het is meermalen gezegd, dat M. de taal onder zijne macht
heeft, zoals niemand vóór hem, en zoo iemand mag mens zeit-i schrijven zonder
vertoonziek genoemd te worden, zonder zelfs het verwijt te billijken, dat hij het
zonder goede gronden zou doen. Het is dunkt mij hiermee eenigszins als met de
schrijfwijze van Dr. v. Vl. als deze noch hij, noch zij laat volgen door niet, of als de
heer Huet zegt: de minste lezers, waar hij het oog heeft niet op het gehalte maar
op het aantal. Zulke dingen worden dan ook inderdaad door tegenstanders niet
alleen voor ijdelheid uitgekreten, maar zij zijn dikwijls zoo vrij om uit een paar
dergelijke gevallen te besluiten tot de ijdelheid van den geheelen mensch. Zulk een
logika heb ik in gesprekken meermalen bestreden, meermalen heb ik er op gewezen
hoe het recht van spreken aangroeit met den moed en de kunst van handelen, maar
geen argument kan ik in zulk een geval vinden, dat niet in volle kracht van toepassing
is, waar het Multatuli geldt.
J. VERSLUYS.

[25 november 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
25 november 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 21 november, voor de volgende zet 1 december.
Ontvangen

7.

C7

-C 6

Antwoord

8.

g1

-f 3

Wiesbaden 25 Nov 74
Douwes Dekker

[25 november 1874
Brief van Bruinsma aan Multatuli]
*25 november 1874
Brief van V. Bruinsma aan Multatuli. Afschrift door Van Asperen met naschrift van
Bruinsma, d.d. 2 december. Dubbel en enkel velletje postpapier, groot formaat.
(M.M.)
een vergissing: uit een bericht in Het Schoolblad, jrg. 3, nr. 46, blijkt dat Bruinsma
bij openbare sollicitaties tweemaal was gepasseerd, eerst
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omdat men hem voor niet-rooms, kort daarna omdat men hem voor rooms hield.
Afgezien van de tegenstrijdigheid was deze argumentatie onwettig in een land waar
scheiding bestond van kerk en staat.
De buitenblinden worden gesloten: zie V.W. VII, blz. 503.
's-Hage, (Groenmarkt 19) 25 Nov. 74.
Waarde Multatuli!
Dit ‘waarde’ gelijkt wel een beetje te veel op den gewonen aanhef van brieven,
maar 't past hier toch geheel; 't kwam me in 't eerst voor, dat het dit minder deed,
de oorzaak zal wel liggen in 't misbruik, dat er van 't woord gemaakt wordt. - Maar
ik wil u antwoorden op uw brief voor een 14 dagen ontvangen. 'k Behoef nauwelijks
te zeggen, dat hij mij ontzaggelijk veel genoegen deed; mij en de geheele Leeuwarder
goddelooze club, die echter hoe langer hoe meer uiteenvliegt en waarvan zich de
leden in ons land en daarbuiten in verschillende betrekkingen als ‘zendelingen voor
't goede’ verspreiden. Mocht ik in 't vervolg van ‘wij’ spreken, dan bedoel ik die club,
met enkele leden zal ik u waarschijnlijk schrijvende nog wel in kennis stellen. - Wij
allen nu waren opgetogen over uw brief; ik had in 't minst niet verwacht voor m'n
kleine attentie zóó beloond te worden. Ik heb hem direct bij de vriendjes laten
circuleeren. Om u een denkbeeld te geven van den indruk bij allen, zie hier een
stukje uit een brief van éen hunner, de u bekende Pop van Asperen, hulp-apotheker,
vroeger te Leeuwarden, thans te Zaandam in een apotheek werkzaam; ‘'t was mij
een waar evangelium, jou ook denk ik, van Multatuli een brief ontvangen! 't Is me,
r

alsof D . Holsma spreekt tegen Wouter ten naaste bij. 'k Vind 't prachtig; wij, rekruten
in den strijd voor recht en waarheid, van onzen generaal een brief, d.i. een
welwillendheid, een aansporing als 't ware niet stil te staan in den strijd. O, Vitus,
hoe nuchter is daarbij 't proza van 't (apothekers) bediende zijn, voor 2½ cent slappe
was of zoo iets. Maar moed, ‘niets is te nietig’, enz., of ‘in weerwil daarvan’ enz.
zegt Mult. als Wouter etiketten moet plakken bij de coprolithen...’ - Gij ziet het, ge
wordt wel gewaardeerd, maar dit is nog maar een klein staaltje. 'k Wou, dat ik u
eens getuige kon laten zijn van onze gesprekken over u. Er is in Leeuwarden onder
m'n vrienden o.a. een jong echtpaar (Frederik Postma & ega) - die helaas
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weinig tijd tot lezen hebben - voor wie uwe geschriften (maar eigenlijk voor ons
allen) waarlijk een ‘evangelie’ zijn en iedere aflevering uwer ideen een ‘blijde
boodschap’ is. Iedere Woensdag, hun eenige van beroepsbezigheden vrije dag, ga
ik er 's avonds een paar uurtjes praten en altijd zijn uwe denkbeelden uitgangspunt
van het discours, niet minder, maar wel anders dan de bijbelteksten het voor de
ultrageloovigen zijn. - Waarom mij eerst nu van al die hartelijke sympathie deelgenoot
gemaakt?’ hoor ik u vragen, mij, die zoo dikwijls klaagde, - neen aanklaagde wegens gebrek aan weerklank bij mijn lezers?
Och Multatuli, wat zal ik u zeggen, 't is geen onwil, geen lauwheid, geen gebrek
aan prikkel ertoe vooral, wat me weerhield. Onoverdreven, meer dan 10 maal maakte
ik ernstig plan u te schrijven, maar... de moed ontbrak. Handelingen, meende ik,
moesten 't eerste antwoord op uw schriften zijn en ik had nog niets gedaan, om mijn
betuiging van sympathie tot iets beters dan ‘mooi-vinderij’ te stempelen. Ten minste
niet in ruimen kring, in 't publiek niet. In onze omgeving waren wij allen sinds lang
voor uwe denkbeelden, een werk - een strijd liever, want dat is het, en soms een
bittere - minder schitterend, maar 'k geloof veelal even nuttig. Nog is dit niet veel
veranderd maar toch iets: uw zeer gewaardeerd antwoord op mijn paar artikelen in
den Sneeker, schenkt me 't eenige wat nog noodig was, ook dien moed tot schrijven
aan u of liever nog 't vertrouwen, dat ge me zult (of kunt) begrijpen en niet onder
de zoo vaak door u pijnlijk maar verdiend gegeeselde ‘precies m'n idee’-roepers
rangschikken. - Bovendien ben ik nog jong (24 jaar) dagteekent mijn studie uwer
werken nog maar van een jaar drie, vier, en werden die jaren voor 't grootste deel
door wis- en natuurkundige studien in beslag genomen. Ik mag me nu, op 't
r

promoveeren na, D . in die vakken noemen, na met mijn vriend Risselada (thans
leeraar te Almelo) zonder ooit eenig professoraal college gehoord te hebben, - wat
moest wegens geldgebrek, maar gebleken is geen slechte manier te zijn - de
verschillende akademische examens te hebben afgelegd. Vooral daar ik nog zonder
betrekking ben (en als ge 't schoolblad, wat ik hoop, geregeld leest, hebt ge voor
een week of 4 aan 't hoofd van 't blad in ‘een vergissing’ de oorzaak daarvan kunnen
lezen) heb ik nu tijd me wat meer aan algemeene philosophische
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studien over te geven. Echter verlang ik geldshalve zeer naar een betrekking, daar
ik nu nog ten huize en bijna geheel ten laste (een beetje verdien ik met privaat-les
geven) van mijn streng katholieke en onbemiddelde ouders leef, ouders, waarvan
goddank mijn moeder een schoon voorbeeld is, hoe men godsdienstig en tevens
waarlijk goed kan zijn. Zij bemint mij, zooals een moeder slechts een ‘diep-gevallen’
zoon kan beminnen. Te meer bewijst dit voor de rijkdom der moederlijke liefde daar
zij nog 6 andere, meest geheel ‘ongevallen’ zoons heeft. Een daarvan, de eenige
die jonger is dan ik, hij studeert thans in Duitschland, is gelukkig voor eenige
maanden begonnen mijn voorbeeld te volgen; maar - en dit spijt mij innig - al weer
een nieuwe bron van diepe smart werd daardoor mijn goede moeder ontsloten.Eindelijk ligt nog een oorzaak van mijn u zoo lang onbewust laten van 't bestaan
der vele ‘trouwe discipelen’ in - - u zelf. Gij schreeft ongeveer, ik meen in 't
schoolblad, maar indirect ook op vele andere plaatsen: ‘ik heb tijd te kort m'n eigen
indrukken te verwerken, zoolang dit zoo blijft, kan ik me niet aan 't lezen van die
van anderen zetten.’ Dat sloeg wel daar op Stuart Mill c.s., maar ik heb nog geen
recht, mij boven hem te plaatsen; zijn werk over logica heeft me veel goed gedaan.
- Maar nu is 't uit daarmee, met het stilzwijgen, meen ik, en ik hoop u zoowel in
schrift als druk, voortaan nu en dan deelgenoot van mijne of onze indrukken te
maken. Uw brief maakt het mij duidelijk, dat ik me in sommige opzichten in u vergist
heb, hoe goed ik u ook meende en vooral trachtte te begrijpen. Ik hield u door uw
antwoord aan sommigen voor eenigszins... ongenaakbaar. Dit is uit, gelukkig. Ik
hoop u nu voortaan, nu en dan, in schrift of druk, mijn indrukken mede te deelen.
Natuurlijk zal ik niet altijd volkomen instemming met al uwe ideen kunnen toonen,
dat is op 't ruime veld, waarop gij u beweegt, onmogelijk; maar ik zal me wachten
voor de fout van Cohen Stuart (wiens ‘grieve’ gij echter wel wat te minachtend
behandeld heb, waag ik, op te merken) en van V. Vloten (zie 't schoolblad van
gisteren, waar de wakkere Versluys hem flink op zijn plaats zet.) en niet afkeuren,
vóór ik getoond heb, 't recht daartoe te hebben door begrijpen van al hetgeen ik
goedkeur. Mocht ik, dus later in u iets afkeuren - maar 't zal lang duren voor ik dit
in 't publiek doe, ik moet eerst veel over u geschreven
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hebben, voor ik iets, hoe weinig ook, tegen u schrijf - dan reken ik erop, dat ge dit
even als al mijn schrijven, slechts aan mijn ‘streven naar waarheid’ zult toeschrijven
en aan niets anders. - En nu, gij mijn voornaamste leermeester meer in 't bijzonder
over uw brief. ‘Als vriend van Asperen gedieft heeft’? - ja en neen, 't stuk was voor
't grootste deel vertaald, hij had dit den redacteur erbij geschreven, maar verzuimd
het ook in de courant te vertellen. Dit verzuim wou ik herstellen en tevens de
gelegenheid aangrijpen een goed boek aan te bevelen. Ander doel had ik niet. 't
Verdient lof dat hij met z'n vollen naam onderteekent, zeker. Ik benijd hem daarom,
maar uit mijn positie zult ge begrijpen, dat ik het nog niet kan, niet mag doen. Ook
onder mijn een ‘kijkje bij de modernen’ in de volgende afdeeling van de Vrije
Gedachte, verstop ik mijn naam. 't Spijt me, maar 't moet... voorloopig. Voor mijn
eigen levens-onderhoud zorgen is, meen ik, 't eerst noodige. Later, later. - Och later.
- toen ik gister [(een vriendin toonde het mij hier, ik had het waarachtig nog niet
eens gelezen), ach waarom stelt uw uitgever uwe nooten en naschriften niet
afzonderlijk verkrijgbaar? - hij vreest, schreef hij mij, als antwoord op mijn vraag
ernaar, geen debiet te hebben, 'k geloof hij vergist zich] toen ik gister uw naschrift
n

op den 3 bundel las omtrent Vosmaer, enz., kreeg ik voor een oogenblik Woutertje's
stemming, toen hij hoorde, dat die Byron hem vóor geweest was. Wat heeft die
Vosm. zoo gauw (NB gauw!) er bij te zijn, kan ik het helpen, dat ik nog zoo jong en
nog niet ervoor klaar ben? Maar dat is dwaasheid natuurlijk, Vosm. heeft edel
gehandeld, ik hoop hem na te volgen en ook eens te spreken nu ik toch hier ben. Ik heb Doedes' brochure gelezen. 't Ding is waarachtig niet waard door u beantwoord
te worden, uw woutertje zoo mooi aan 't groeien in den laatsten tijd, (wat heeft die
‘ondeugende Fancy’ nu met hem voor? ‘De buiten-blinden waren gesloten’? Er is
toch niemand dood?) mag door weerlegging van zoo'n prul niet afgebroken worden.
Zelfs ik heb er geen lust toe of acht mijn tijd er te goed voor. Neen, eigenlijk heb ik
het reeds gedaan. Een korte ontwikkeling van mijn vrijdenkers-denkbeelden aan
mijn moeder per brief voor een anderhalf jaar, viel, niet tot mijn spijt, in handen van
een pastoor. Hij weerlegde ze, zoo meende hij 't, in een 16 pagina's lange brief van
dit formaat, en die brief heeft de treffend-
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ste overeenkomst met Doedes' boekje. Ik stel hem zelfs in sommige opzichten
hooger dan des professors werk, omdat hij van streng catholiek (dorpspastoorig)
standpunt is geschreven, men kan dan ja nóg verstandsmoordender maar ook
consequenter zijn. Ik heb die pastoorsbrief beantwoord, 't was mijn
ontspannings-werkje, terwijl ik hard voor een examen studeerde, in een van 60
pagina's en aan deze zou slechts weinig behoeven veranderd te worden om voor
Doedes te kunnen dienen. Als ge lust en tijd hebt, zooveel geschreven's te lezen
('t is beter schrift dan dit; v. Asperen heeft hem voor mij overgeschreven als
wederdienst voor mijn lesgeven in dien tijd aan hem) dan kunt ge de heele
correspondentie eens krijgen. Misschien maak ik ze nog eens geschikt voor den
druk. Maar ja, waarom weerlegt D. u niet? Zou 't ook zijn, omdat geen uwer werken
in den titel blijk geeft over God of godsdienst te handelen? Wie weet, misschien
lezen God-geleerden alleen boeken, waaruit op 't eerste gezicht blijkt, dat er van
God in komt. Heetten uwe minnebrieven b.v. nu maar - en ze zijn het, schoon in
anderen zin - goddelijke brieven of zoo iets... wie weet, hoe lang ge reeds bekeerd
waart, in plaats dat ik nu nog 't bericht daarvan, 't is waar met vrij groote zekerheid
moet ‘afwachten’. Minnebrieven! foei, die leest geen rechtgeaard thé-o(f)-loog’. Het deed me genoegen in uw genoemd naschrift ook een woord van lof aan Mina
Kruseman te lezen. Die arme Judith. Ik vrees, dat ze het tegenwoordig op een
verkeerden weg zoekt met die ‘voordragerij’; (ik stel als gij dat ‘streven naar waarheid’
niet hoog; gij zult dit zien uit mijn ‘kijkje’ in V.G. Ik krijg daarvan geen afdrukken (en
toch is 't honorarium zeer miniem), kan u dus geen zenden, lezen zult ge het toch
wel, neem mijn wil voor de daad.) zij moest liever schrijven. Ik zou haar wel eens
een hartelijk woordje willen zeggen (ik heb haar nooit geschreven of gesproken)
maar doe het niet om dezelfde reden, waarom ik 't nu eerst u doe, ik moet eerst in
't publiek (in onze omgeving ijveren we ook daarvoor) wat voor emancipatie gedaan
hebben. Ik wou, dat men mij aan een H.B.S. voor meisjes benoemde, daar was
eigenlijk mijn plaats. O wat gij over de vrouw zegt is ook zoo schoon. Maar ik moet
hier eindigen, schoon ik in lang nog niet gedaan heb, zelfs nog niet met het
beantwoorden van uw brief. Ja als ‘vrij-denken’ een godsdienst was, een
godsdienstigen naam droeg
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ten minste, ja dan zou onze schare (nu toch reeds talrijker dan gij waarschijnlijk
meent) wel meer volgelingen hebben. Maar ‘wat niet is, kan niet zijn’ en 't ‘is ook
goed zoo’. Onze strijd moet een strijd blijven, een harde, bittere, afmattende nu en
dan, dat is 't eenige middel om alleen flinke strijders eraan te doen deel nemen.
Godsdienstig zijn is gemakkelijk, daarom zijn het honderden; vrijdenker zijn is
moeilijk, daarom is niemand het, dan uit innige overtuiging. Neen, neen, 't is goed
zoo. - Vooral moest ik u nog zeggen, waarom ik me hier in den Haag (ik denk nog
voor een week of drie) ophoud. Maar dat duurt te lang, hoe belangrijk ook voor u;
't is een heele geschiedenis. Mijn vriendin, die ik boven even noemde, tevens nicht,
mej. Hillegonda Schaepman (familie N.B. van den bisschop Schaepman) is er
oorzaak van. Ik ben hier om haar les te geven, opdat ze later, nu ze om haar
god-loozigheid van haar geheele familie gescheiden is) eens examen kan doen in
Nat. Historie of zoo iets en een betrekking krijgen aan een meisjesschool. Och als
zij op gewone wijs, op gewone leeftijd als een jongen had kunnen beginnen
studeeren, als die vervloekte meisjes-opvoedings-begrippen dat niet hadden
verhinderd, wat kon zij dan nu reeds sinds lang een nuttige werkkring gehad hebben.
e

Zij begint nu eerst, en in haar 4 tiental jaren, toch zal ze slagen. Later meer over
haar, maar nu toch behalve haar hartelijke groet, mij gekweten van haar opdracht
om u te verzekeren, dat gij haar in de dagen van beproeving meermalen tot troost
zijt geweest. Gegroet ook van al mijn andere vrienden, ik weet dit, al ben ik op 't
oogenblik van hen gescheiden en vooral van uw leerling Vitus Bruinsma.
P.S. De C. waarover ge schrijft, ken ik niet, is het dezelfde, die dat flinke stuk over
scheiding van kerk en staat in deel I van Vrije Gedachte geschreven heeft? O ja,
nog een vraag, die ge slechts onbeantwoord laat als hij (en ook anders natuurlijk
als u tijd ontbreekt) u onbescheiden voorkomt, maar wier toestemmende
beantwoording mij zeer zal verheugen. Hoe leeft ge daar te Wiesbaden? ik bedoel
hoe is uwe omgeving? Hebt ge ware vrienden om u? Ik vraag dat, omdat het mij
zoo'n ontzaggelijk genot is, mijn indrukken aan vrienden mondeling mee te deelen
en de hunne op dezelfde wijze te ontvangen. Ik zou eraan twijfelen, dat gij altijd
deelnemende en begrijpende personen om u heen hebt,
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dan toch kondt ge, dunkt mij niet nu en dan zoo treurig zijn. Een van uw bundels
eindigt zelfs ongeveer: ‘mocht ik voor dien tijd sterven - - o gaarne - -’ O zoo iets
stemt ons allen zoo treurig. Als ge liefhebbende wezens bij u had, kondt gij zoo niet
spreken, hoop ik. Ik ten minste heb mijn verdriet ('t is waar niet te vergelijken met
het uwe) nooit zóó diep gevoeld, als ik 't met oprechte liefdevolle mij begrijpende
vrienden kon deelen. Nog eens hartelijk gegroet van VB.
Nog eens P.S. Ik kan de bekooring niet weerstaan, een stukje uit een brief van
nicht Hillegonda af te schrijven, die ze mij zoo juist zondt. 't Is een lief vriendinnetje
van ons beiden (helaas ook al onder ouderlijke plak) Gonda stuurt hem mij ter lezing
voor verzending. Ge moet weten, dat zij (G) reeds sinds April Leeuwarden heeft
verlaten, omdat zij 't er wegens het last van de meeste harer godsdienstige
familieleden niet langer kon uithouden. Zij ging de wijde wereld in, geheel alleen,
nooit gewend op zich zelf te staan. Zij koos den Haag tot woonplaats, omdat zij daar
geen een geloovig familielid had, die 't haar lastig kon maken en begon te studeeren
zonder eenige hulp. Ik kon nog niet uit L., ik had mijn doctoraal examen nog niet
gedaan en had ook geen geld om ergens anders, dan in mijn ouderlijk huis te leven.
Nu ben ik voor 't eerst eens een week of drie bij haar om les te geven, zij, die reeds
een half jaar bijna geheel zonder vrienden was. Zie hier nu, wat zij o.a. aan haar
vriendinnetje schrijft, zeer onbewust natuurlijk, dat het onder uwe oogen zal komen.
ofschoon ik deez' brief haar wel aanstonds zal laten lezen. ‘Stel je voor, beste Hilda,
wat mijn geloovige familie zou zeggen, indien ze ons hier zagen; een rommel,
verbeeld je, de heele tafel, stoelen, nog een andere tafel, alles boeken. Naaien,
breien of zoo iets? Ja wel, niks doet ze van dat al, ze voert geen steek uit. Lezen
mensch en les nemen, en dan weer lezen. En wat dan nog? Een goed boek, de
bijbel, levens van heiligen of andere godsdienstige boeken? Né, niks daarvan.
Kerkboeken? ja wel, meen je dat dat mensch bidt? Neen, nooit hoor. Och praat me
niet van die lui, zoo'n huishouding heb je nooit gezien. Ze vragen niet wat ‘hoort’,
maar ze doen precies wat ze willen’ - - Maar als al onze vrienden en vriendinnen
ons zagen, gij b.v. Hilda, er zou niet één aan twijfelen, of we zijn gelukkig...’
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En dan moet men zoo iemand hooren belasteren! Ik heb hooren zeggen, dat ze nu
zeker heelemaal gek was, want... (ze doet aan plantkunde) - men had haar met een
botaniseerbus door den Haag zien loopen! O die wereld!Intusschen voor de derde maal gegroet van haar en VB.
25 Nov. '74

[26 november 1874
Inleiding Mina Krüseman]
26 november 1874
Tekst, door Mina Krüseman uitgesproken als inleiding van een voordrachtavond
te Amsterdam. (Leven II, blz. 294.)

Voorwoord.
Ik heb tegenwoordig in mijn Vaderland een zwaren stijd te strijden, - een strijd dien
ik begonnen ben bij mijn eerste optreden als artiste en dien ik vol zal houden tot
mijn dood.
Ik sta alleen tusschen Publiek en Kritiek - alleen tusschen een Publiek dat niet
weet en een Kritiek die misleidt, - alleen tusschen een oprecht en eerlijk Publiek dat
bedrogen wordt en een lage gemaskerde Kritiek, die zich gedraagt als een
sluipmoordenaar. Eenige jaren geleden trad een geniaal man in Nederland op met
een meesterstuk.
Meester Kritiek, zich van zijn minderheid bewust, noemde dien man een dronkaard
en verklaarde zijn meesterstuk zedeloos.
Het Publiek geloofde Meester Kritiek, die, betaald om te weten, ook weten moest.
Het gevolg hiervan was dat een groot man optrad voor een klein publiek en dat
geldgebrek hem noodzaakte te zwijgen en de leege zalen te verlaten, die hij niet
betalen kon.
Sedert zijn jaren verloopen. De man heeft gebrek geleden in den vreemde en zijn
meesterstuk slaapt.
Eenige dagen geleden trad een vreemdeling in Nederland op met een engelsch
drama, dat hij voordroeg in 't duitsch voor een nederlandsch publiek. Meester Kritiek,
zich zijne schoone, belanglooze roeping ten volle bewust, verklaarde hier niemand
dronken en niets zedeloos, maar gebood het publiek, op straffe van beschuldigd te
zullen worden van wansmaak, patriotisme of onpartijdigheid, zich naar de
voordrachten van den heer Linde te begeven. Denk niet, Publiek, dat ik iets wil
afdingen op het talent van den
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heer Linde; eere wien eere toekomt, en hém komt eere toe. Maar waarom wordt
een duitscher, die de meesterstukken van een engelschman voordraagt, in Nederland
reeds vóór zijn optreden door Meester Kritiek verheerlijkt, terwijl een nederlander,
die zijn eigen meesterstukken voordraagt, door dienzelfden Kritiek stelselmatig
vermoord wordt?
Ik bedoel hier Multatuli en zijn Vorstenschool.
Ons tooneel staat laag, zegt men, en te recht; maar hoe zou dit anders kunnen
zijn?
Meester Kritiek, die vóór alles weten moest, is zóó fatsoenlijk, dat hij zich zelfs
op zijn onwetendheid beroemt en het ‘zedeloos’ noemt, iets wat boven het gewone
staat, te kennen.
De Vorstenschool bestaat sedert jaren, en nog nooit heeft een tooneeldirectie dat
stuk durven opvoeren. Ik heb het op 't tooneel verlangd en mij bereid verklaard er
de hoofdrol in te vervullen. Een vol jaar heb ik, op alle manieren, getracht mijn
wensch verwezenlijkt te krijgen; te vergeefs. Meester Kritiek had neergeveld en ik
alleen was te zwak om 't Publiek een meesterstuk te vertoonen, dat de Kritiek 't
werk van een dronkaard had genoemd.
Toen heb ik zelve een stuk geschreven (dat geen meesterstuk is) een serie
schetsen, anders niet, die door de mise-en-scène en de Indische lokaalkleur waarde
moest krijgen. Ik had gerekend op een gemachineerd tooneel, als in 't buitenland,
maar ook gemachineerde tooneelen zijn hier onbekend. Mijn stuk was dus zeer
zwak voor Nederland, dit wist meester Kritiek, want ik had het verleden jaar in de
meeste steden van ons land voorgedragen, maar... ware het een meesterstuk
geweest (even als Multatuli's Vorstenschool) dan had Kritiek het vóór de opvoering
vermoord, nu heeft hij 't na de opvoering gedaan.
Dank je. Kritiek! Door 't kleine tot 't groote, zeg ik nu.
Multatuli's Vorstenschool slaapt, en heeft veel te lang geslapen; de zonde van
uitmuntendheid is zwaar genoeg gestraft geworden. Publiek! help me, om Kritiek
te dwingen, u op een meesterstuk te onthalen, dat 't voorrecht mist van Duitsch te
zijn of van zóó zwak te wezen, dat 't ook na de opvoering gesmoord kan worden.
Voorgedragen te
Amsterdam, 26 November 1874.
Mina Krüseman.
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[28 november 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
28 november 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
r

Wiesbaden 28 Nov 74
Waarde funke! Zekere heer

Meyners d'Estrey
schryft me van Parys:
‘Veroorloof me UE te verzoeken my uwe toestemming te geven uwe
werken in het fransch te vertalen. De heer Funke heeft my zulks
toegestaan, my echter verzocht zulks ook aan U te vragen.
Ik ben sedert 25 jaar in Frankryk woonachtig, en collaborateur van
verschillende franse couranten & tydschriften, hoofdzakelyk voor de
buitenlandsche politiek.
Indien ik met UE toestemming vereerd word zal ik UE natuurlyk steeds
een exemplaar doen toekomen van wat alhier in het fransch van Uwe
werken uitkomt.’
(Dan nog iets over z'n byna vergeten van 't hollandsch schryven.)
Is 't waar dat hy uw permissie al heeft? Zal ik ook ja zeggen? En... heeft-i eigenlyk
onze heele permissie wel noodig? Of althans de myne? Ik weet waarachtig niet wat
in deze zaak rechtens is? Bestaat er met Frankryk 'n tractaat? Zeker niet. Anders
immers zouden er niet zoo veel fransche stukken ten-onzent vertaald worden. (Zeer
ten-nadeele onzer letterkunde! Juist dat eeuwige vertalen is 'n knak voor onze
nationaliteit.)
Indien gy en ik (of: gy óf ik) geen recht van weigeren hebben, is zyn vraag pure
beleefdheid. Ik betwyfel of hollandsche vertalers zoo kiesch zyn.
Maar aan den anderen kant, nu hy eenmaal permissie vraagt, vind ik 't vreemd
dat-i ons (of my?) wil afschepen met ‘'n exemplaar van de werken die in't fransch
van my verschynen zullen. Met de vraag of't honorarium U of my zou toekomen (ik
denk rechtens U!) laat ik me nu niet in. Maar zeker zouden we als er 'n tractaat
bestond, niet zóó goedkoop 't vertaalrecht afstaan. En, nog-eens, zonder tractaat
behoefde hy onze permissie niet te vragen, en zelfs dat ééne Exempl. niet
aantebieden.
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Maar... nog 'n beschouwing. Afgescheiden van alle honorarium zie ik t gaarne dat
ik vertaald word, en ook U moet het genoegen doen. Het is in Holland zoo vreemd
niet dat men eerst viâ erkenning van 't Buitenland populair wordt. Dus myn advies
is: z'n voorstel gracieus aannemen. Vindt ge dit ook?Men meent dat ik makkelyk werk. Dit is zoo niet. Ik werk zeer moeielyk. Welnu,
zoudt ge gelooven dat ik nu vele dagen achtereen te wurmen zit met de...
Sprokkeling? Dit moet u vreemd schynen, maar ik zal 't u uitleggen.
Zooals ge weet kreeg ik 't eerste denkbeeld van die zaak door den Almanak van
Shakespeare. Voor dát deeltje waren korte spreukjes, jazelfs boutades voldoende.
Zie byv. wat men van S. durfde geven:
There are no tricks in plain and simple faith.
= in volkomen braafheid is geen slechtheid
= in zuiver goud is geen karnemelk, halt, ik word daar aardig. Dit mag niet! ‘In
zuiver goud dan, is geen tin.
- God defends the right
- Join we together for the public good.
- Forbear to judge, for we are sinners all.
- True nobility is exempt from fear.
- God on our side, doubt not of victory.
- What is done, cannot be amended.
Diep, niet waar? En ik mag meer zeggen. De aangehaalde voorbeelden zyn voor
de hand weggegrepen. (daar valt me nog een in 't oog: Truth is truth to the end of
the reckoning.) Ik zou moeite hebben 'n dozyn uit het heele jaar byeentezoeken die
wat hooger staan! - Ik dacht dus 't is makkelyk uit myn werk 365 gezegden te
sprokkelen die dan toch niet zóó schraal zyn van zin, of ordinair van inkleeding. Dit
meen ik, zonder de minste bescheidenheid, nóg, 't geen niet wegneemt dat het de
vraag is of ge met 365 zulke korte zinnetjes als almanak, zaken maken zoudt. Dus,
we zagen van dien almanak af. Ook ik vind als gy dat manen en Koninklyke
verjaardagen 'n gek figuur by de zaak zouden maken.
Dus... 'n 500 tal spreuken. (?) Goed. Gyzelf schreeft - en ook dit was ik met u
eens - dat wat uitbreiding goed zou doen. Maar zie, aan 't invullen geraakt van
o

uitgebreider stukjes, die vaak 10, 12, ja 14 regels van den 8 druk beslaan, worden
de anderen weer te
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mager. Wat eens-vooral als boutade van één regel gelden kon in 'n almanak (waar
ieder begrypen zou dat het aangehaald slechts 'n korte tekst mag zyn.) staat nu gek
by andere brokken die geen puntig gezegde meer zyn, maar 'n afgeronde
redeneering. En... alles op gelyke wys behandelende, zou ik 'n 100 a 120 bladzyden
o

(8 druk) te vullen krygen.
Om nu goed te vatten wat ik meen, sla eens bundel III op (herdruk) blz. 229. De
heele 5 alinea zou er in moeten, met kleine verandering van de eerste twee regels.
Van zulke passages is m'n werk vol. Ik geloof niet dat het by 120 bladzyden blyven
zou.
Dit nu kan Uw bedoeling niet wezen, en 't was de myne ook niet, noch toen ik
begon met den ‘almanak’ noch toen ik wou overstappen op ‘Sprokkeling.’ Want zie,
dan zou 't 'n bloemlezing worden, en ze was dan alweer als zoodanig niet volledig
genoeg. Ik zit er erg mee in den brand, vooral daar ik-zelf aan de zaak begon, en
nu 'n gek figuur maak. Maar 't gebeurt wel meer dat men meent iets te kunnen, en
aan den gang zynde, de bezwaren ondervindt. Ik heb nu aan dat gezeur al meer
tyd en papier vermorst, dan de heele zaak voor U commercieel waard kan zyn. Als
't u schikt, laat me dan de zaak uit- of misschien afstellen.Van Vloten valt me weer aan in 't Schoolblad. Hy zegt dat ik y schryf in plaats i j
uit ‘vertoonziekte’. Ik zou hem al lang op z'n plaats gezet hebben als i niet vóór dat
eerste vertrek van m'n vrouw naar Italie, zich by haar als ‘vriend’ van my had weten
intedringen. Zy, zacht en goedig - en vooral dankbaar! - heeft hem gewis vriendelyke
brieven geschreven, en ik ben zoo bang die... op straat te zien! Sedert jaren pynigt
me die zaak.Hoe ik met Nonni moet doen, weet ik nog altyd niet. Zie, 't zit als 'n kluwen in
elkaar. Het trouwen hier heeft bezwaren in. We moesten 't kunnen kombineeren
met 'n vertrek naar Holland. En ook 't spoedig trouwen zou me tot 'n verwyt gemaakt
worden. Doch dit moet ik afwachten. Maar niet hierin ligt de eenige moeielykheid.
Als Nonni liever niet by me komt - 't zy dan om voorkeur voor dat vervloekte Italie,
't zy omdat men haar heeft ingenomen tegen Mimi, dan zou ik gezag moeten
gebruiken. En de stemming die dan hieruit voortvloeide zou zóó wezen dat ikzelf
dan maar beter vond dat zy niet kwam. Ge voelt hoe bitter dit voor me is. Ik weet
dan ook niet, wat te doen. Met ruimte van
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middelen ware ik natuurlyk reeds lang dáár geweest, om met zachtheid Nonni
overtehalen, maar dit schikt me niet. Vooral niet by de onzekerheid of ik slagen zou.
Die positie is knagend.
Hartelyk gegroet van
tav
DD
Het wisseltje dat ik zoo vry was op U aftegeven (aan den heer Switzar) wil hy niet
presenteeren voor ik nóg 'n party verloren heb. We hebben 'n klein vriendschappelyk
verschil over de rekening. (robber of geen robber)Is't wáár dat V. Vloten 'n boekje ‘galante dichtluimen van Mr W.B.’ met 'n voorwoord
gepatrocineerd heeft? Dat zou ik infaam vinden. En... nemen de pudieke Hollanders
dat niet kwalyk. Ik behandel zekere zaken in volkomen onschuld. (en als 'n
accoucheur of wondheeler) maar zoo-iets zou ik walgelyk vinden. Vies!o

Mies zegt dat ik meer vullen zou dan... 8 vel (8 ) om eenigszins volledig te zyn!
Ze weet het beter dan ik.

[28 november 1874
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
28 november 1874
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee enkele velletjes postpapier, dubbel
gevouwen en geheel beschreven. (M.M.)
Van de tweede helft van het eerste velletje is onderaan een smalle strook afgeknipt
met enig tekstverlies op blz. 3 en 4; evenzo van het tweede velletje met enig
tekstverlies op de bladzijden 5, 6, 7 en 8. De laatste regel staat verticaal op blz. 8
in de marge rechts.
Johannes Hilarides, q.v.: quod vide (lat.), sla dit na, zie V.W. VI, blz. 666.
Wiesbaden 28 Nov 74
beste Vos, Van nacht bracht ik 'n brief van Mieske in de bus.
Uw brief, voor eergister avend ontvangen, deed ons heel veel genoegen. Prettig!
Van ochtend las ik Uw laatste stukken ‘E e.A..’ Ze zyn keurig! Komen die in Vogels
III? Ja, dit moet ge doen! 't Is zonde dat ze maar één dag zouden leven! (Ik denk
nog veel ongunstiger over B., dan gy. Maar als ik 't precies zeg zooals ik 't meen,
verdenkt men my van overdryving.)
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V. Vloten! Ik weet niet hoe ik met hem ‘aan’ moet. Ook over hem zou m'n oordeel
den schyn van overdryving hebben. Dat 's 'n vervloekt werk! Toch zal ik niet op den
duur kunnen zwygen op z'n provocaties. 't Is me duidelyk dat-i met my aan den slag
wil. Ik gis dat-i ook over onze ‘Ansichten’ over Bilderdyk verstoord is. Pour cause
dan! Zie, als litterarisch professer en als Bloemlezer heeft-i Bilderdyk geprôneerd...
(Is't waar, dat in de Bl. uit de werken van Mr WB. al de treurspelen - dus
ook de prachtige Floris, maar de rest is niet beter - zyn opgenomen?)
Nu, hy professioneel letterman, heeft zich vergist in de aanbidding van dat kalf. Dit
kan hy niet slikken, en ook dáárom, gis ik, mocht uw naam niet pryken onder de
Ned. dichters der XIX eeuw. t Is 'n domme zet van hem.Z'n beschuldiging van ‘vertoonziekte’ is er met de haren bygesleept. Juist om niet
in 't oog te vallen, schryf ik nagenoeg als ieder ander. (Zie voorberichtje by de laatste
uitgaaf van m'n bundel I.) En vertoonziek? Na m'n ontslag uit de Indische dienst,
wachtte ik vier jaren voor ik 't Publiek in de zaak mengde. Ik knoeide al versjes in
32 (ja vroeger!) en was 40 jaar toen men 't eerst van me hoorde! En zelfs toen nog
maar omdat ik, na lang zoeken en pogen, geen ander middel vond. Ligt er niet
gratuite kwaadaardigheid in die aanklacht van ‘vertoon
(....)
over de gewichtige ij en y kwestie te vervelend zyn. Ook stáat y typografisch beter.
En zy die zich met die kwestie inlieten (Bilderdyk aan 't hoofd) raken zelf verward
in hun wysheid, net als Johannes Hilarides, q.v. (blz. 320, bundel V.)Jammer dat ge niet den schyn op u moogt laden my natedoen, anders stelde ik
u voor om v. Vl. te plagen door 't eens vooral aannemen van de y.Ik kreeg van morgen 'n alleraardigsten brief dien ik u graag ter lezing zond, maar
ik moet verlof vragen aan den schryver.
(....)
of ik inderdaad zoo'n slechte kerel was als de menschen zeiden? Dát woudi weten,
want: hy had anders zoo'n byzondere sympathie voor me. 't Aantal brieven van die
soort, is legio. Ook anderen in den geest van dien onderwyzer. Die van vandaag is
lief en
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vertrouwelyk. Maar over 't geheel ben ik beu van “aanhangery”. 't Diept niet en
draagt niet. Ook heb ik dikwyls verdriet en last gehad van 't al te fideel antwoorden.
Op die wys namelyk ben ik in aanraking gekomen met dien Cohen Stuart. Ik heb
me wel eens voorgenomen nooit meer te antwoorden, maar dit is zoo bar.
(....)
denk goed over Roorda. Hy is in den allerstriktsten zin van 't woord: eerlyk man.
Hiermee gaat misschien samen dati niet of moeielyk plooit, ook daar waar hy best
'n beetje kon toegeven. Ik zeg u dit omdat hy me onlangs schreef dat zeker stuk
van hem... ik weet niet meer wát? Hy scheen te wachten op antwoord, of zooiets.
Ik heb hem toen geschreven dat ge op reis waart. (Wat de zaak eigenlyk was, weet
ik waarachtig niet, en ik heb geen lust het optezoeken.)
Ook vrees ik dat hy, by
(....)
redaktie of direktie zyn wrevel luwt. Dit kan zyn. Doch hy is achtenswaardig en ik
zou 't jammer vinden als ge hem zonder noodzaak ontstemde. “Noodzaak” noem
ik: gepaste zorg voor de existentie van blad of Tydschrift.’
Ik, byv, vorder niet dat Spectator of Vaderland alles opneemt wat ik zou te zeggen
hebben, ook al ware 't uitgemaakt dat ik gelyk had. Nu gis ik dat onze beste Roorda
dit anders inziet, en in dat geval moogt ge niet toegeven. Maar... hy is 'n
achtenswaardig mensch. Dit moet ge weten! Op dit oogenblik alweer staat hy op t
(....)
zeer noodig heeft, optegeven uit point d'honneur. Hy heeft in de overloopende
maat: le courage de son opinion. 'n Zeldzame fout! Op dit oogenblik ligt hy - en ik
ook - met Bientjes overhoop. Roorda schreef 'n stuk dat - wáár, meen ik, van inhoud
- voor B's krant te bar was. Nu erken ik dat B. zich niet hoeft te offeren, en er lag 'n
brief gereed om de wederzydsche verplichtingen zoo goed ik kon te analyseeren,
toen ik zag dat B. den Javaannutschwindel aanpryst! Toen schreef ik hem dat alle
gedachtenwisseling met iemand die zoo grof de waarheid in 't aangezicht sloeg, me
onmogelyk was.
Nu inderdaad geeindigd. Ik ben daar met Mieske aan 't scandeeren geweest van
uw verzen.
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(....)
de ‘vrouwtjes’ zyn hier niet by, omdat ik 't stuk wil overschryven.

[28 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli]
*28 november 1874
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli en Mimi. (Leven II, blz. 297-299.)
Amsterdam 28 Nov. 1874.
Beste Dekjes!
Wat tob jullie toch dáár in de verte! Het gaat mij perfect, ik heb mij over niets te
beklagen, zelfs niet over de pers die mij verscheurt. Ik heb 't zóó gewild, en ik zal
mijn doel bereiken door mijn fiasco zelf. Of weet gij niet meer dat ik u van den zomer
schreef: ‘Mijn stuk is een prul, 't is niet alleen niet in den vorm, maar 't druischt tegen
alle vormen en zelfs eischen van het drama in! Maar als effect, als rol voor mij? - ik
neem aan, als de mise-en-scène zóó is als ik die verlang (zóó was ze niet!) elk oud
wijfje uit haar doofpotje te lokken om mijn prullenstuk te zien! Tant pis voor 't Publiek!
maar tant mieux voor u, want de heeren van de directie, die geld verlangen, zullen
geld ontvangen en Mina Kr. vrij laten in haar keus van stukken, die zonderling kan
zijn, maar volle zalen maakt.’ Welnu, alles is gebeurd zoo als ik 't verwacht en
gehoopt had. We hebben volle zalen gehad en de Directie wil mij behouden, ook
andere directeuren loopen mij na en spreken van hoofdrollen en hooge betaling.
‘Wat geef ik om hoofdrollen?’
‘Uw réputatie?’
‘Ik hecht niet aan reputatie.’
‘Maar 't geld dan?’
‘Ik doe niets voor geld.’
‘Als Maria Stuart, Elizabeth, Medea of Judith kon u prachtig wezen!’
‘Ik kan ook prachtig zijn in een salon, op straat, of aan 't hof, zonder daarvoor
uitheemsche meesterstukken te verknoeien in 't hollandsch.’
‘Welnu, speel dan iets anders, kies zelv' de stukken die u spelen wilt.’
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‘Vorstenschool.’
‘Niet mogelijk.’
‘Of Vorstenschool óf niets, adieu!’
Twee dagen later kwam Albregt mij vragen of ik hem de V. eens leenen wilde ‘om
in te zien’ en den zelfden avond, toen ik in de pauze verkleed was en zoo'n beetje
met *** stond te praten, vroeg zij mij op eens: ‘Kent u de troep van Haspels niet?’
‘Neen.’
‘Daar is, geloof ik, een heer, ik weet 't niet zeker, maar ik geloof 't, die 't zelfde
stuk wil spelen als u.’
‘Welk stuk?’
‘Ja, dat weet ik zoo precies niet... 't is een stuk dat hij voor zijn benefietrol wilde
kiezen, omdat hij een koning wou zijn, als u de koningin wilde wezen, Louise heet
ze, geloof ik; die heer zei dat hij u daar wel eens over wilde spreken.’
‘Maar ik ben hier geëngageerd en ik mag van den winter nergens anders spelen.’
‘Hè! hoe jammer! Want die meneer zei dat 't zoo goed zou wezen, als u nu ook
eens dat andere gezelschap wat geld hielp verdienen, en hier durven ze niet te
spelen wat u vraagt, dáár bij Haspels durven ze alles.’
Eenige dagen later was ik in den Haag, waar ik Valois, Directeur van den
Hollandschen schouwburg, spreken moest over een zaal voor een lezing.
‘Wat ben ik blij u te zien!’ begon hij. ‘Ik had reeds willen schrijven om u te
verzoeken mij toe te staan ook hier uwe “Echtscheiding” op te voeren; zou u er iets
tegen hebben ook bij ons te spelen?’
‘Neen, volstrekt niets, maar ik ben dezen winter gebonden, ik mag...’
‘Nu, den volgenden winter dan, willen wij den volgenden winter uw stuk in den
Haag opvoeren?’
‘Och, Mijnheer Valois, mijn stuk deugt niet voor Nederland; ik heb 't geschreven,
denkende dat de tooneelen hier te lande even als in 't buitenland gemachineerd
waren, maar dat zijn ze niet, en te laat heb ik begrepen dat hier de glorie in de zaal
gezocht moet worden en niet op de scène.’
‘Maar wil u dan iets anders spelen? een stuk met eenvoudiger mise-en-scène?’
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‘Neen, ik speel niet meer.’
‘In 't geheel niet meer?’
‘Neen, ik kan even veel succès hebben en meer geld verdienen met lezingen, en
waarom zou ik dan spelen? Ik doe nooit iets zonder but en mijn eenig but is geweest,
op 't Nederlandsch tooneel, door Nederlandsche tooneelisten, oorspronkelijke
Nederlandsche meesterstukken te doen opvoeren... maar dáár durven de
Nederlanders niet aan; als een stuk niet óf vertaald, óf middelmatig is, durft men 't
niet te spelen.’
‘Maar wij durven alles te spelen en ik verzeker u...’
‘Dat u Vorstenschool zou durven geven?’
‘Ja, waarom niet? - Als u 't verlangt, gut, met plaisir! Wil u hier bij ons de
Vorstenschool komen spelen, zegt u maar wanneer?’
‘Over een jaar, als ik 't dezen winter niet gedaan krijg van Albregt en Van Ollefen.’
‘Goed, ik recommandeer mij voor 't volgend jaar, teeken dan niet bij Albregt en
Van Ollefen alsjeblieft.’
Ziedaar de gevolgen van een fiasco! Eergisteren op mijn laatste lezing ‘Kunst en
Kritiek’ was ook weer veel curieux waar-tenemen. Om te beginnen had ik een
voorwoordje gemaakt om wat meer kracht en duidelijkheid aan 't stuk bij te zetten,
een allerbrutaalst voorwoordje tegen Mr. Kritiek. 't Publiek was stil, luisterde attent
en hield zijn fatsoen. Na de pauze gingen een paar heeren sans gêne zitten rooken,
midden tusschen eenige dames die kuchten en gezichten trokken, maar... natuurlijk
in den rook bleven zitten! en na de lezing heeft men fameux geapplaudisseerd en
mij terug geroepen!
Mr. Kritiek is helsch! en geheel Amsterdam is in opschudding! Mijn optreden heeft
geslagen vijanden tot elkaar gebracht en oude vrienden elkander doen haten. Nog
nooit is 't rekenend Amsterdam zóó uit zijn sfeer gerukt geweest! De geldmannen
vergeten winst en verlies om over Mina Kr. te kibbelen, tot vechtens toe! - Gisteren
heb ik compleet receptie gehouden, van half tien 's morgens tot vijf uur 's middags
heb ik bezoeken gehad.
(....)
De geschiedenis van de advertentie is deze: het bewuste artikel van Rössing, dat
in 't Vaderland gestaan had, is uit Leiden door een boekverkooper aan 't Nieuws
van den Dag gezonden om over te
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nemen. Iets wat 't N.v.d.D. (als vijand) natuurlijk weigerde te doen. Daarop heeft
men uit Leiden weer geschreven ‘plaatsen als advertentie!’
‘26 gulden zullen de onkosten beloopen.’
‘Gij kunt over 26 gulden beschikken.’
Ziehier de renseignementen welke D. mij gegeven heeft; ik wist natuurlijk van de
geheele advertentie niets af, en zou ook geen fl. 26 gegeven hebben voor een
réclame; ik betaal nooit een artikel.
(....)
In den Haag... heb ik op een diner ontmoet, waar ik naast hem zat! Hij begon met
me aan-te-vallen over mijn stuk enz. enz. Waarom speelt u niet liever de Maria
Stuart?
Omdat ik geen derde Maria Stuart, maar een eerste Louise wil zijn. Ik heb de
Vorstenschool gevraagd, maar Nederland heeft ‘neen’ gezegd, omdat 't geen
meesterstukken begrijpt; toen ben ik met een prul gekomen en dát heeft Nederland
aangenomen. Door 't kleine tot 't groote. Nu eisch ik de Vorstenschool. Of de V. óf
niets. Adieu tooneel!’
Dáár kon hij niet tegen! - Mijn vijand heeft een toast gedronken op de
Vorstenschool en op mij! Ce que c'est qu'un homme!
Adieu, duizend groeten.
P.S. Trouwt toch! - De reden waarom mijn stuk niet meer gespeeld wordt is, dat
wij het reeds twee maal extra gegeven hebben. Die verhoogde prijzen zijn natuurlijk
niet vol te houden, we moesten 't maar vier keer geven en hebben 't zes keer gedaan.
Na Januari geven we 't pas voor gewone entrées.
Mina.

[30 november 1874
Brief van Multatuli aan Bruinsma]
30 november 1874
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma, op 29 november aangevangen. Twee dubbele
velletjes postpapier, geheel beschreven. (M.M.) V.A.: van Asperen.
à la merci de: overgeleverd aan, ter beschikking van (fr.)
r

Wiesbaden 29 Nov 74
Waarde heer Bruinsma!
Uw brief was me zeer aangenaam, en schoon ik weinig tyd heb, antwoord ik
terstond. Beter: omdat ik weinig tyd heb, want ik heb
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zooveel te doen - en werk zoo moeielyk! - dat uitstellen afstellen worden zou. Dit
gebeurt meer!
Ja, uw brief was me zeer aangenaam. Hy komt me oprecht voor, iets dat ik niet
zeggen kan van alle brieven die ik ontvang, en welker getal legio is. Daaronder
zyn... zeer komieke.
In Uw schryven is veel dat me getroffen heeft, en waarop ik gaarne breedvoerig
zou antwoorden. Maar dit genoegen mag ik me niet gunnen. Dan kom ik aan 't
ontwikkelen van denkbeelden, en die moet ik tot m'n groote ergernis aan
Jan-en-alleman geven. (V. Vloten vergist zich zeer als-i meent dat ik graag aan den
weg timmer. Juist andersom. 't Stuit me nog altyd, 'n publiek persoon te zyn!
Waarschynlyk weet hy wel beter, maar hy is 'n boosaardig mensch: ik had niet, ná
Z H. Geleerde - in theologie, godbetert! - over Vrye Studie mogen schryven. Ook
had ik Bilderdyk niet mogen aanvallen als verzenmaker, daar ZHGel. als professer
en Bloemlezer, dien kerel hooggesteld heeft. Ziedaar de oorzaak.
Maar niet over zulke misères had ik U willen schryven. Behoorlyk in allen deele
behandelen kan ik uwen brief niet. Ik wil even 'n paar punten aanroeren, die my 't
meest troffen.
Ik ongenaakbaar? Ik begryp de dwaling, maar 'n dwaling is 't! M'n hoofdfout is te
groote zachtheid. Dat ik soms (en veelal) ruw en bar schryf, is 'n gevolg van lang
verbeten verontwaardiging. Ik herinner me dat m'n moeder altyd zei: de natuur heeft
zich met Eduard vergist, hy had 'n meisje moeten zyn. M'n kinderen noemen my:
‘die goeie, goeie dek.’ Als ik... baas was, zou er geen fout wezen waartegen ik me
zóó zou moeten wapenen als te groote inschikkelykheid. Ik lyk nu soms bar, omdat
ik nog altyd de zwakste ben.Zeg, als dan 't ‘plagiaat’ van den heer V.A. onwillekeurig was, zyt ge hem schuldig
dit optehelderen. Uit uw nootje moet men opmaken dat-i willens en wetens gediefd
heeft.
r

30 Nov 74
Gister ben ik gestoord. Ik moet kort zyn, en me reppen om m'n brief af- en
wegtekrygen. Hierby komt dat ik weinig aan m'n avenden heb, daar m'n oogen zéér
doen als ik by de lamp werk. Ook over-dag zyn ze maar zoo-zoo.-
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Het doet me groot genoegen uit uw brief te bespeuren - wat me ook van andere
kanten blykt - dat er beweging van gemoederen is. Maar 'n flink resultaat zal ik niet
beleven.Laat V.A. zich toch niet storen aan vermeende nietigheid van standpunt. Geloof
toch niet dat 'n knoeiministertje hooger staat! Dat ik Wouter beklaag, en doe
beklagen, ligt in zyn onkunde! Zoodra hy weten zal dat er geen hoog en laag is,
moet-i de kracht hebben, zich gelukkig te voelen in die zoogenaamde laagte. M'n
plan is hem al hooger en hooger te laten rondkyken, en, overal dezelfde beroerdheid
vindende, moet hy inzien dat de bron van ware hoogheid in hemzelf ligt. O, 't slot
van afl. 2 bundel VII! Wel, Wouter vindt by Vrouw Claus, prinses Erika die,
d

d

ontevreden, als hy, met haar zoogen hooge omgeving, wat degelyks in 't zoogen
lage zoekt. En... ze bedriegt zich even als hy. Ook zy komt tot de slotsom dat de
ware roeping van den mensch, is mensch te zyn, en de rest gekheid,
kinderachtigheid. - Die twee kinderen maken dezelfde ervaring. Hy stygt, en zy daalt,
om 'n beter standpunt te vinden. Maar 't ligt niet in dát stygen en dalen. Men moet
inwendig zoo stygen dat alle standpunten ons voorkomen gelyk te zyn. Een man in
den luchtbol kan geen onderscheid waarnemen tusschen 'n tamboermajoor en 'n
dwerg.Groet de vrienden die om den wille van 't gezond verstand gebroken hebben met
geloof. Maar groet niet alle ontkenners, o neen! Er zyn er die loochenen omdat hun
dit makkelyker voorkomt dan onderzoek. Anderen loochenen om zich 't air te geven
van denkers. Veel (oprechte!) geloovers staan ons nader dan menig atheist.'n Opmerking. Ge waart katholiek. Ook Mejufvr. Schaepman. Welnu, meermalen
heb ik opgemerkt dat personen van goeden wil, in dat Kerkgenootschap opgebracht,
en hoe orthodoxer hoe liever, meer geschiktheid hebben tot ontwikkeling dan
protestanten. De geest van schipperen, die halfheid, dat ‘op 'n akkoordje gooien’
bederft het oordeel en 't karakter meer, veel meer, dan 't geheel kinderlyk
Katholicismus! Ge zult wel eens hebben opgemerkt dat ik sympathie voel voor 't
geheel-zyn der Katholieken.Groet Mej. Schaepman zeer vriendelyk van my. Zeg dat ik hartelyk deel neem
aan haar stryd. Ik zit te bedenken of ik iets doen kan?-
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Het weinige dat ge my over haar schryft, en over Uw verhouding tot haar, vind ik
zeer treffend! Zeg my eens welk vak van studie zy koos, of welke vakken? Heeft ze
de noodige middelen?Of ik alleen ben? Neen, beste kerel. Jammer dat ik geen tyd heb om U uitvoerig
te vertellen hoe ik hier kwam, met wie, waarom myn allerliefste vrouw en kinderen
naar Italie gingen, waarom ik hier bleef, en hoe dat alles 'n noodzakelyk gevolg was
gedeeltelyk van gewone omstandigheden, gedeeltelyk van 'n helsch opzet dat me
van vrouw en kinderen beroofde. De zaak is te intiem om publiek te behandelen,
maar ik kon niet nalaten er op te doelen. Ik zeg hier-en-daar: my is 'n slag geslagen
die me verder voor alle slagen onverschillig maakt’ of zoo-iets. Nog-eens, ik kan die
gansche historie niet ophalen. Ze is te droevig voor me, en zou ook te veel tyd
kosten. Genoeg dat ik hoogstwaarschynlyk m'n kinderen voor immer verloren heb!
En men spreekt van katholieke ‘Jezuiten!’
Ik moet veel overslaan, en erin berusten dat ge het bovenstaande niet begrypt.
Voor zeer vele jaren reeds - neen, te beschryven is die zaak niet! Ik zal alleen
antwoorden op Uw fideele vraag: of ik alleen ben. Neen! Jufvrouw Schepel is by
me, een toonbeeld van liefde, opoffering en trouw. Van zeer deftige familie heeft
ze, wetende wat ze deed, alles opgegeven om - met goedvinden myner vrouw die
zich eens-vooral belastte met de kinderen, wat ná Lebak de afspraak was - om my
aantehangen, te steunen, te verzorgen. (In 't dagelyksche kan ik niet alleen zyn.
Dan ben ik à la merci van den eersten den besten.) Nu dan, zy is by me, en doet
het onmogelyke om myn gewond gemoed te verplegen. Want m'n doorgaande
stemming is verdriet. Ze heeft zonder morren, zonder treurigheid zelfs, armoed en
honger met me geleden; nu niet, maar toen ik geen uitgever had. Ik heb 't nu
betrekkelyk goed. (Honger, niet by wyze van spreken, niet boekerig-waar, maar
inderdaad! Doch over hare verdiensten uitteweiden, komt nu niet te-pas. Ge zult
haar leeren kennen.
Tot ons beider verdriet zyn we nu wel genoodzaakt te trouwen. Het komt ons
allebeî... hoe zal ik zeggen? Nu dan, alledaagsch, en byna gemeen voor! Zy bleef
liever op 't standpunt dat geschetst wordt op blz. 383 van m'n V bundel Ideen. Maar
'n bourgeois huwelyk is in myn belang noodig. Ik ben er misselyk van, en als ik
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niet om redenen van hooger aard (als met het spellen, byv.) toegaf, trouwde ik niet!
Nu zullen we 't doen om dezelfde reden die me te Keulen den hoed deed afnemen
voor processien.Houd deze zaak voor U, of ziedaar! - deel myn brief mede aan Jufvr. S. maar aan
niemand anders. 't Zou me verdrieten intimiteiten als deze in 'n krant te zien. Zorg
dat niet 'n V. Vloten er met z'n lompe hoeven op trapt. Dit zou juist iets voor hem
wezen! En meen niet dat die verhouding met Jufvr. S. in 't minst afbreuk deed aan
m'n innigheid met myne vrouw, die 'n engel was! Zy kon niet voor me zorgen. Armoed
joeg ons van elkander. ‘Men’ wilde háár steunen - zoo heette het, maar 't was
armzalig! - doch... zonder my! Om de kinderen 'n stuk droog brood te verschaffen,
moest ik me effaceeren. In-verband dáármee drong me m'n vrouw, 't prachtig offer
van Jufvr. S. aantenemen. En deze is op háár beurt niet minder groot geweest. Ge
zult erkennen dat zulke fyne verhoudingen te goed zyn voor ‘Publiek.’
Daar ik er nu op reken dat deze brief alleen door U en Jufvr. S. gelezen wordt,
kan ik U wel zeggen dat m'n zorgende engel dezelfde is, die onlangs in ‘Nederland’
en ‘Spectator’ 'n paar stukjes geschreven heeft onder den naam van ‘Heloïse.’ Meen
niet dat ik haar hielp. Dit ligt niet in onzen aard. Neen, die stukjes zyn geheel van
haar. Merk daarin den eenvoud op. (Nog eens: onder ons!)
Adieu beste kerel, hartelyk met háár gegroet van tt
DD
M'n oogen zyn zoo slecht, dat ik op't gevoel schryf. Daarom zoo godvergeten
slordig!

Tekst van nog een klein papiertje er bij (zie de woorden van V. Bruinsma d.d. 2
december). De autograaf is niet teruggevonden; de tekst is door Pée gepubliceerd,
maar ten onrechte bij de brief van Multatuli aan Bruinsma d.d. 3 februari 1878. (Pée
1942, blz. 100.)
De toespelingen op de brief van V. Bruinsma aan Multatuli d.d. 25 november
maken de datering op 30 november 1874 even onbetwijfelbaar als het woord streven
- Pée leest streng.
‘Niet alles eens-zyn?’ Wel, zeker niet! Dit zou 'n zotte eisch wezen. Men behoeft
maar eens te zijn in één zaak: ‘gemoedelyk
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streven naar waarheid.’ Of de resultaten gelyk zyn, doet er niet toe.
Cohen Stuart? Hm! Ja, 't moet u schynen dat ik dien man onrechtvaardig behandel.
Maar my had-i reden gegeven, hem voor 'n - te houden. En... z'n streven is, my te
nopen tot openbaring van die redenen. Dan zou 't zyn ‘hé, hy publiceert particuliere
brieven! Hy maakt misbruik van vertrouwen!’ Nu dan, ik meende vryheid te hebben
die brieven aan Roorda meetedeelen die 't daarop met me eens was, dat C.S. geen
fatsoenlyke behandeling verdiende. 't Is 'n insidieuse kerel. Zeker zoudt ge verbaasd
staan, als ik u vertelde waarom ik hem zoo minachtend behandelde. Ik kon en mocht
niet anders, en zal er by blyven. Maar van uw standpunt hebt ge gelyk. 't Moet u
voorkomen dat ik te bar was.

[30 november 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
30 november 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel en enkel velletje postpapier met gedrukt
kopje, tot het midden van de zesde bladzijde beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 30 Nov. 1874
Waarde Dekker!
r

Werkelijk heeft M d'Estrey (of liever Meyners, want zóó zal hij wel in ernst heeten!)
mij de toestemming gevraagd en heb ik hem het bedoeld antwoord gegeven. Strikt
genomen hoeft hij niemand te vragen, maar blijkbaar weet hij dat niet. Wel bestaat
er een tractaat met Frankrijk, maar dat betreft enkel nadruk en laat volle vrijheid tot
vertalen. Laat hem daarom vrijelijk zijn gang gaan; hoe meer vertalingen, hoe beter!
Zonderling dat in Duitschland, waar men toch zelfs Gram, Cremer en Keller geregeld
vertaalt, nog niemand opstond om U te reproduceeren. Juist in Germanje moet
dunkt mij eene handig gekozen bloemlezing opgang maken.
Het spijt mij dat dit Sprokkelen U zooveel tijd en hoofdbreken kost, maar zelf in
Uwe boeken pluizende ben ik tot de overtuiging gekomen, dat het toch zoo makkelijk
niet is, als men blijven wil in den spreukenvorm. Laat ons dus om kort te gaan het
denkbeeld van sprokkelen verwerpen en, óf terug komen op den almanak, óf een
bloemlezing geven, waarin dan ook heele scènes uit de
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Ideën, Havelaar e t q. kunnen voorkomen. De vroeger bij d'Ablaing verschenen
bloemlezing is uitverkocht. Willen we dus een andere (waarin des verkiezend ook
veel uit den vorigen bundel voorkomen kan) geven? Dan kunnen we een bundeltje
a

maken van b.v. 20 vel druks gelijkstaande met c 14 à 15 vel inhoud van den herdruk
Ideën. Mij dunkt, zoo'n bundel te kiezen zal niet zoo moeielijk wezen en kan ook
voor de velen die U tot heden niet durfden lezen, zoo aantrekkelijk gemaakt worden
dat daarmeê een duchtige hinderpaal neêrgeveld zou worden.
Kunt Ge U met dit plannetje vereenigen, geneer U dan niet om fiksche brokken
uit Uwe werken te happen, afgewisseld door enkele kernachtige gezegden, waarvan
Mimi zoo'n ruimen voorraad bijeensprokkelde. Natuurlijk zullen er dan bij lange geen
365 noodig wezen, maar wat er overblijft kan allicht later eens dienen voor een
ander plan, zij 't ook een almanak.
Denk echter bij 't kiezen in de eerste plaats dááraan, dat Ge arbeidt voor lieden
die nog niets van U lazen, en dóor zoo'n bloemlezing moeten gewonnen worden
om náar U te verlangen. Als dit goed in 't oog wordt gehouden, kan zoo'n boekje
veel nut doen.
Deel me eens ronduit meê of Gij niets triviaals ziet in den Almanak. Zoo neen,
dan kan 't zeer goed mogelijk zijn dat ik me vergis en zouden we zoowel den Almanak
als de Bloemlezing kunnen geven. De eerste echter niet vóór 't najaar van 75, dus
voor 76 want nú is 't saizoen daartoe te ver verstreken. Toch zouden we hem reeds
nu kunnen drukken, althans binnen kort. Maangestalten en dergelijke kunnen we
misschien wel stillekens weglaten.
Tot wát Ge ook besluiten mocht, haast is er niet. Wilt Ge dus aan bundel VII
voortgaan en als verpoozing nu en dan gaan sprokkelen, mij goed. Doe precies wat
de geest U profeteert!Zou 't opzichtens Nonni niet 't meest practisch zijn, om volstrekt niet te spreken
van voorgoed overkomen, maar om haar nadat de trouwformule is uitgesproken,
heel eenvoudig een hartelijke uitnoodiging te doen om een 14 dagen bij U te komen
logeeren? My dunkt, dát zou 't ijs wel breken en haar misschien wel nopen om 't als
een geluk te beschouwen bij U te mogen blijven. Zij moet Mimi eerst goed hebben
leeren kennen, wil haar tegenzin overwonnen worden. Door dwang zou eene
samenleving onmogelijk
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worden en zoudt Ge alle drie lijden; - dát trouwens gevoelt Ge zelf maar al te goed!Met bundel IV die ik eerstdaags van den binder verwacht, zal ik U mijn Catal. van
Tooneelstukken en Huet's Nieuwe litter. fantasiën zenden. Kies uit die collectie
Tooneelstukken (er zijn een massa vodden bij!) zooveel Ge maar wilt: ik sta ze U
graag gratis af in de hoop dat Ge er toe komt om eens wat beters te leveren dan
waarmeê we ons thans moeten behelpen. Van de 1000 soorten die ik heb, is bijna
90% rijp voor de snippermand, en toch wordt mijn toneelfonds gerekend tot het
beste wat er van dien aard tot heden bestaat!Wat men U vertelt van van Vloten's editie der Galante Dichtluimen, is niet juist.
In de voor eenige jaren door hem bezorgde bloemlezing uit B.'s werken heeft hij
enkele en nog wel de minst onkiesche opgenomen omdat die in 't kader behoorde.
Hoe zou hij zoo iets hebben kunnen doen na zijn uitgaaf van B's brieven aan Cloë
en Odilde! Dat ware immers al te onbeschaamd.De recensie in 't Schoolblad las ik niet. Het verwondert mij dat de redacteur
Versluys zoo'n ongemanierde hatelijkheid heeft opgenomen.
Hartelijk groetend
tt
GLf
keerom!
Schreef Waltman U reeds over herdruk Specialiteiten? Hij heeft mij de drie boeken
van U aangeboden, doch zijn eisch was zoo hoog dat ik er niet in kón toestemmen,
al deed het me leed ze niet te kunnen annonceren. Verkoopt hij ze ooit, dan is 't
niettemin zeker dat niemand hem zoo'n hoog bod zal doen als ik, zoodat ik hoop
heb ze mettertijd toch wel in handen te krijgen.

[november 1874
Artikel van J.N. van Hall over Mina Krüseman]
Eind november 1874
Artikel van J.N. van Hall in Het Nederlandsch Tooneel, Vierde jaargang, blz. 60-61.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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De critiek en mej. Krüseman.
‘Wij verslonsen ons gemoed aan ingenomenheid met nietigheden, en maken bankroet
als er wissels worden aangeboden door iets wezenlijks.’ Aldus Multatuli in het
e

onlangs verschenen 2 stuk van zijn Zevenden Bundel Ideën.
Een bewijs voor die stelling vind ik in de houding van de Critiek in Nederland, voornamelijk van die in de Hoofdstad - tegenover Mej. Mina Krüseman. Ik zie daar
‘onverantwoordelijke lichtzinnigheid aan de eene zijde’ in de ongenoegzame
waardeering van dit ontluikend letterkundig talent, ‘overdreven verontwaardiging
*
aan den anderen kant’ bij de beoordeeling van de al te grillige uitspruitsels dezer
weelderige kunstenaarsnatuur. Glijden over de hoofdzaak, om op het bijkomstige
te drukken met centenaarsgewicht.
Ook nu weer bij de beoordeeling van haar Kunst en Kritiek, die ondeugend
geestige parabel, satire, of hoe ge 't heeten wilt - datzelfde. Ook dat heeft men niet
willen, of, uit vooringenomenheid, niet kunnen vatten. Als in koor heeft men geroepen:
‘Hoort ge 't? Ze zegt: de Critiek is omkoopbaar, door de mannen voor geld en
geschenken, door de vrouwen voor zoenen! Hoort ge 't? - de Critiek!! La Critique,
c'est nous... en dus - anathema, weg met haar!’
Wel had Mej. Krüseman er de regels uit Vorstenschool bij aangehaald:
Kritiek is zelf 'n kunst, en niet
De lichtste, al wordt zij nog al druk beoefend!
Wie afkeurt, toone dat zijn oordeel rijp is,-

wel had zij daardoor getoond welke Critiek ook zij erkende niet alleen, maar welke
zij zelfs als kunst waardeerde - 't mocht niet baten. Hare Majesteit DE Critiek was
gekwetst, en het zou spoedig blijken hoe edel een gekwetste Majesteit zich weet
te wreken!
Waartoe dit alles?
Als inleiding tot hetgeen Het Nederlandsch Tooneel in een volgend nummer over
Mej. Krüseman's debut als tooneelspeelster zal bren-

*

Daaronder reken ik smakeloosheden, als de opdracht van Kunst en Kritiek.
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gen, als aanwijzing tevens van het standpunt dat ik-zelf, wellicht in tegenstelling
met enkele medewerkers, tegenover deze kunstenares wensch in te nemen.
J.N. VAN HALL.
UTRECHT, 22 NOVEMBER 1874.

[1 december 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
1 december 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Beets: zie zijn Aan mijne landgenoten op den 18den Juni 1865. Utrecht, 1865.
r

Wbaden 1 Dec 1874
Waarde funke, dank voor Uw prettigen brief.
Ik schreef aan den heer M.d'E. in den geest van uwe opmerking. Ik dacht wel
dat-i geen permissie noodig had.Ja, ook ik vind het vreemd dat ik nog niet in Duitschland vertaald ben, te - ergens
in Saksen - is zekere Dr die me schryft te Leiden in Oostersche talen gestudeerd
te hebben, bezig met den Havelaar. Of er ditmaal iets van komen zal, weet ik niet.
Ik vernam wel al 6 maal van voorgenomen vertalingen. Ook Mimi heeft er maanden
aan besteed, maar we konden er geen uitgever voor vinden. Juist op de dáártoe
strekkende reis, vroren we te Mainz vast, en gedurende dien tyd wist men m'n vrouw
te belezen, naar Italie te gaan!Uw voorstel over Bloemlezing vind ik zeer goed. Ja, dát kan! Maar we zullen dan
de eventueele koopers moeten waarschuwen dat er ook een-en-ander uit de vorige
in komt.Nu ja, ronduit gezegd, er is in den almanak wel iets dat me stuit. Ik wou dat idee
maar laten rusten. Maar Bloemlezing graag. Dat is... raisonnabeler. Er is werkelyk
iets liefs van te maken.Ik wil probeeren eerst bundel VII aftewerken. Wees zoo goed me 't overschietend
stukje kopie terug te zenden. Sedert het schryven daarvan ben ik zoo heen en weer
geslingerd dat ik alweer den draad kwyt ben.Uw voorstel omtrent Nonni is verstandig. Als ik maar zoo ver was dat ik 't kon
uitvoeren. Kyk, hier trouwen is pynlyk. Onze omgeving houdt ons voor getrouwd.
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Elders trouwen, byv. in Holland? Dit eischt 'n verplaatsing waartoe ik de middelen
niet heb.
Hoe ik 't uitreken, ik heb, om spykers met koppen te slaan, geld noodig. Daarom
wou ik eerst goed en veel werk leveren. Inplaats van dit te doen, heb ik gesukkeld.
o
Toch blyft dit N 1. Gelukkig dat ik (op dit oogenblik althans maar 't verandert nogal
eens!) wél ben. En ook ons woninkje is goed. Of ik hier plaats voor Non hebben
zou, is de vraag. Of liever dit heb ik niet. Dus ook dát eischt middelen. En de reis!
Hoe ik 't uitreken, eerst moet ik veel werken, en 't verdriet (of wat dan ook?) maakt
dat ik niets of weinig voortbreng. Ook m'n schaken is slecht, 'n beroerd teeken! Maar
ik beproef ernstig myte genezen, volgens Mill. Studien, begin van 't hoofdstuk Tableau. Mimi
is, ook in dit opzicht 'n engel voor me. Ze doet het onmogelyke om m'n
gemoed in-orde te brengen. De dood myner vrouw heeft me zeer zwaar
getroffen. Maar ik erken dat ik reeds vóór dien tyd wat geknakt was. Haar
vertrek naar Italie! Nu, niet seuren, dat is de weg niet!Ik ben nog niet zeker dat V. Vl geen ‘galante dichtluimen’ gepatrocineerd heeft.
Psychologisch gesproken is hy er grof genoeg toe. En ook analogisch met ander
werk van hem. Ik heb daar in 'n Levensbode van hem, 'n stuk dat waarlyk degoutant
is. Hy geeft het kwasi als letterkunde, dat heet: met litterarische annotaties (die
mager zyn!) maar hoe iemand zulke viezigheden kan uitgeven, begryp ik niet. Ik
maak onderscheid tusschen ondeugendheidjes (die ik volstrekt niet hard val, o
neen!) en vuiligheid. Wat die: ‘galante dichtluimen’ aangaat, zal ik eens onderzoek
doen.Ik kan aan Publica niet zeggen hoe laag ik v. Vloten stel. Want men zou
toeschryven aan rancune wat overtuiging is. Dit laagstellen betreft zoowel z'n:
Karakter (zie z'n zoeterige verdediging in-zake Modderman!)
auteurschap uit 'n oogpunt van denkbeelden. (Ik heb hier geen plaats voor
ontwikkeling.)
auteurschap als zóódanig, de schryvery. (dezer dagen schreef hy: ‘Evenmin als
geen kind zal ontkennen’ &c
z'n taalkennis, zoowel hoogere als lagere (nam. spelling!)
Wanneer ik dat alles eenvoudig zeg, meent men dat ik pleizier heb in afkeuren.
Als ik 't betoog en bewys, word ik te breed. En wat
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kryg ik dan? ‘Dat wisten wy al lang!’ Zoo, byv. zei hy: ‘dat men de onwaarde van
Bilderdyk's Floris niet van my hoefde te vernemen.’ Welnu, tóch komt, naar me
verzekerd wordt, die Floris wél voor in z'n Bloemlezing van B's werken. Jazelfs
daarin zouden, zegt men my, alle treurspelen van B. opgenomen zyn. En 't eene is
nog erger prul als 't andere. Dat ik den Floris aanviel was toevallig. Ik greep voor
de hand weg, en neem aan 't zelfde te doen, niet alleen met z'n theaterwerk maar
met elken bundel dien hy geschreven heeft. Bilderdyk KÓN niets goeds voortbrengen,
want hy was 'n slecht mensch! Ik gis dat dit oordeel U te hard zal voorkomen, U en
byna allen. Welnu, ik kan 't aantoonen, en ik vlei me gezichtspunten aantewyzen
waarop niemand tot nog toe gelet heeft. Maar... wie heeft geduld zoo'n zielkundige
analyse te volgen. Sommigen myner lezers hebben liever vertellingen, en de meesten
zouden zeggen dat ik alleen talent had voor naar beneden halen! Dit nu is niet waar.
Ik zelf houd er niet van. Het doet me zéér. Nog nooit las ik iets over Bilderdyk waarin
hy krygt wat-i verdient. Ook Vosmaer in z'n recente (keurig gestyleerde!) stukken
in 't Vaderland, stelt hem veel te hoog, én als verzemaker en als mensch. Nu 't
menschzyn slaat Vosmaer over. Maar hy noemt hem 'n dichter! Ik zal er Vosmaer
over schryven. Doch ook zonder dít, zelfs 't onnozel ambacht van verzen maken
verstond hy zeer slecht. Hy had zich de idiote hebbelykheid aangewend er veel te
maken. Dit gebrek zag hy, en z'n tydgenooten voor 'n verdienste aan. Ik kan 't ook,
maar... ik verlies de achting voor mezelf als ik me daaraan overgeef. t Is 'n ziekelyke
tic, niets meer! En dan nog verzen te maken die positief leelyk zyn! Neen, dan prys
ik ten Cate en Schaepman. Ook Beets nu-en dan, maar niet altyd, o neen!
Tracht eens als curiosum t gedicht te krygen dat Beets maakte op 't jubilé van '63
of '65 (eerste restauratie óf Waterloo?) Dáárin kun je zien waarin men vervalt als
men begint met harte, smarte!Blyspel? 't Is me geen oogenblik uit de gedachte. Ik vrees dat alles zal uitloopen
in 'n verhandeling:
‘over de onmogelykheid voor 'n hollander om 'n blyspel te schryven.’
Want... we bezitten er geen enkel. Kluchten, ja! V.d. Berg, met z'n ‘neven’ wist het
wel, en beproefde 't betere. Maar geslaagd is-i
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niet. Dit erkent hyzelf, maar ik betwyfel of i de oorzaken wist. Die zyn - nu, wacht
m'n verhandeling af.Van Waltman vernam ik niets. Zouden Specialiteiten uitverkocht zyn? Ik wou 't
graag. Zeker, als hy U te veel vraagt, zou 't verkeerd zyn daarin toetegeven! Ook
ik zou 't prettig vinden als alles in een hand was. Dit zy gezegd, zonder Waltman in
't minst te declineeren. Hy heeft me zeer fatsoenlyk behandeld, en ik heb 'n
aangename herinnering van de relatie.Als ik 't niet liet om de kosten ik bedoel nu van transport zou ik U vragen om al
uw tooneelstukken. Maar dit kan niet. M'n zoeken is niet modellen, o neen!
Integendeel, ik zou niet gaarne op iets (wat dan ook) gelyken. Neen, ik bestudeer
in zulke stukken den geest van 't publiek, de eisch van den tyd, of wat daarvoor
door schryvers gehouden werd. Maar 't best zal zyn dat ik wacht tot ik in Holland
kom.Jufvr. K. schryft me dat ze nog altyd aandringt op 't vertoonen van Vorstenschool.
Wel nu, my zou 't thans, na al die amerikaansche ten-toonstelling, niet aangenaam
wezen dat stuk gemengd te zien in... enz. Ze is 'n beste goeie, flinke meid, maar
haar methode van representatie bevalt me niet. Zou dit 'n restje van Hollandisme
in me zyn! In-godsnaam. Over Kritiek is haar oordeel grundfalsch. Er zyn heel andere
aanmerkingen te maken! Ze slaat wel ruw maar heelemaal ter-zyde van de kwestie.
Hartelyk gegroet
tt
DD

[1 december 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*1 december 1874
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven II, blz. 300-304.)
irrépochable: onberispelijk (fr.)
équipée: onbezonnenheid (fr.)
Wiesbaden 1 Dec. 1874
Lieve Mina! We ontvingen je brief van 28 November. Dank je wel! Maar... maar,
ik begryp geen drommel van je taktiek, en de uitkomst zal leeren of m'n niet-begrypen
verstandig was of bête. Wanneer jy tevreden bent, is daarmee alles gezegd. Nu
dan, ik dacht dat je 't niet was, en daarom was ik verdrietig.
Meer nog. In de meening dat je Echtscheiding 20, 30, maal zou
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gespeeld worden, viel my 't spoedig afkommandeeren tegen, en ik verweet me dat
ik niet het myne gedaan had om dit beter te doen afloopen. Dit namelyk ware mogelyk
geweest. Ziehier hoe: Jy-zelf schreef ons (wat je nu in dezen brief nog aanhaalt)
dat je stuk als stuk niet deugde. Ik was ongalant genoeg om dit, op je woord af, te
gelooven, en kan me verantwoorden over dit geloof. Maar dit ga ik nu voorby. Jy-zelf
vond - en hierin gaf ik je gelyk - dat dit er minder op aankwam, als je maar dóór dat
stuk gelegenheid vond je te produceeren als actrice. Ik veronderstel dat je 't hierop
had ingericht, en dit blykt me ook uit de rapporten.
Indien 't er nu minder op aankwam of je stuk als zoodanig goed was, en jy hebt
als actrice voldaan, vrage: wat is de reden dat het in twee steden, tezamen 500
duizend inwoners bevattende, maar zes maal gespeeld is. Dit nu had ik moeten
voorzien, en... remedieeren. Je had 50 keer moeten optreden!
Zie eens, dat je stuk, volgens je eigen zeggen, niet deugde, zou waarachtig geen
bezwaar geweest zyn. Beweert men dat tenonzent alleen irréprochable kunstwerken
gewaardeerd worden? Immers neen! De mogelykheid bestaat dat 'n stuk zéér in
den smaak valt, juist ómdat het niet deugt. Maar zie, uw stuk had 'n eigenaardige
fout: de zooveel duizend tafereelen! (Ik denk aan je jurk met knoopjes!) Dit is je niet
in 't oog gevallen by de repetities, omdat daar geen scherm wordt neergelaten, en
dus de storing niet hinderlyk is. By 't voordragen verleden jaar nog minder. Dit spreekt
van zelf: je sprak daar en gaf den drommel van tafereelen. Maar daar komt de ware,
heusche, degelyke voorstelling met luie mekaniek (je had op changements à vue
gerekend, denk ik, of... niet gerekend!) en je stuk struikelde over de ééne fout dat
men 't land kreeg aan de tallooze hei, talryke heilige dagen.
(H. dagen, verwersterm voor 't openlaten van 'n plek - gapingen.)
Zie, ik had dit moeten voorzien, en je permissie vragen om deze fout in de techniek
'n beetje te kalfateren! Ja, ik verwyt me dat ik hieraan niet gedacht heb. Wil je dat
ik 't nog beproef? 't Zit 'm alleen in zake arrangement. Ik wou zoo graag als je na
(?) Januari er weer mee optrad, dat 't kykend publiek minder van 't scherm en meer
aaneengeschakeld jezelf te zien kreeg. Dat dikwyls vallen
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van de gordyn heeft iets plagends, dat den toeschouwer wrevelig maakt.
Er moeten schoone passages in je stuk zyn, want het is uit je roman genomen,
die zooveel schoons bevat. Waarom nu de hoofdoorzaak van 't niet-bevallen niet
weggenomen? Denk je dat ik 't doen kan, zend my 't manuscript. Ik zal trachten er
meer eenheid in te brengen. Of... doe 't zelf!
(....)
Wat nu Vorstenschool aangaat, weetje wat ik wou? Dat de allergeringste troep
van ons landje het speelde, ja, de tollenaars en zondaars van 't tooneel! Dat zou
me pleizier doen tegenover de Directeuren (hm!) van den hoofdtroep! In Augustus
zeiden ze je dat ze van Vorstenschool zelfs den titel niet kenden, en ‘dat ze 't eens
lezen zouden.’ Wel, komaan! Nu weer: ‘dat ze 't je even ter leen vroegen om 't eens
in te zien.’ Prachtig.
Toch geef ik ze in 'n voorberichtje bij den nieuwen druk (Bundel Ideën IV, en ook
by de aparte uitgaaf die dezer dagen verschynen moet) gelyk dat ze 't niet spelen,
en niet kennen, want industrieelen (dat zyn ze, en dat behooren ze te zyn!) moeten
terade gaan met den smaak van hun publiek. Waar ze dit niet doen, gaan ze
bankroet. Ik beweer dat 'n theater-directeur niet mag letten op kunst, verdienste,
letter- of zedekundige waarde etc. Als 't publiek voor 't zien van 'n aap meer betaalt
dan voor jou, mag hy niet u engageeren, maar hy moet apen fokken. Dit zeg ik in
vollen ernst, en ik beweer dieper te zien dan de schreeuwers over verfyning van
kunstbesef, die... deze verfyning opdragen aan theater-ondernemers. Het publiek
moet zoo beschaafd zyn dat geen entrepreneur z'n rekening maakt met het vertoonen
van bavianen. Dìt zal 't ras der vierhanden doen uitsterven, en niet de meer of
d

mindere kunstzin van 'n industrieel! De eisch dat 'n directeur zoogen -schoone
d

stukken geve, ook voor 'n leege zaal, en dat-i de minder schoone (ook zoogen ,
want wie beslist hier?) van de planken weert, is onbillyk. Moeten Albregt & van
Ollefen zich tot martelaars maken van de kunst? Waarom? Op de heele
Nederlandsche Staatsbegrooting komt voor kunst byna niets voor, en voor letterkunde
heelemaal niets.
(....)
Alzoo de heele Staat doet er niets aan. Ook de finantie-barons
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niet. Ook de ‘Weldadigheids’ ondernemingen (speculaties op den hemel) niet. En...
niemand enfin! Moeten nu die arme Albregt & van Ollefen zich preteeren tot het
maecenaat der kunst? Waarom zy, en niet andere ondernemers, metselaars-,
straatreinigers-compagnies? De eisch is onbillyk.
Je ziet, hoop ik, dat ik consequent ben, want dit komt neer op 't zelfde als by
gelegenheid onzer discussie over tantièmes. Maar dat heb ik toch aan je overgelaten,
en daarby blyft het. Niet omdat ik 't vorderen van tantième goedvind (ik wou liever
toegeven) maar om je niet te contrarieeren, want dan ontsla je me als vriend, en dit
wil ik niet, jufvrouw!
(....)
Ik wou je dolgraag zien, en hooren. Wat drommel doe je nu in den Haag? Och,
ik regretteer je gekleurde briefjes uit Italië! In je heele tegenwoordige (of tydelyk
gesuspendeerde) équipée is altyd iets dat me mishaagt. Dat je de aanvallen van
de pers verdragen kunt, mag waar zyn; ‘ze verscheuren me,’ zeg je lachend. Nu,
zonder verscheuren, doet my 't behandelen al zéér. Ik vind het beroerd, dat ieder
zich 't recht aanmatigt over je te praten, hoe dan ook.
Mimi werkt den ganschen dag. Ze wil volstrekt geld verdienen door schryven,
tooneelspelen, weet ik 't. Haar doel is zeker, my te steunen als ik suf word. Edeler
kan het niet, o ja! Maar 't slagen!
‘Wanneer trouw jelui?’ Zoodra we kunnen. Kyk, hier te trouwen is stuitend, omdat
de omgeving waarin we ons bewegen, ons voor getrouwd houdt. En, verplaatsing
(naar Holland byv.) laten m'n middelen niet toe. Zoodra dit kan, zullen we die
dégoûtante zaak doorzetten. Wy beiden zyn er even misselyk van, en als we niet
de Maatschappy telkens noodig hadden...
Neen, zóó is 't niet. Laat me zóó zeggen: als we by-voortduring die Maatschappy
van steenen wilden voorzien om ons te gooien, dan deden wy 't niet! Maar by de
bestaande domme vooroordeelen op dat punt, moeten wy wel, en zullen 't dan ook
doen, zoodra ik de middelen heb my te verplaatsen.
Dag, beste Mina, schryf je gauw, en wat lang? Wees hartelyk van ons beiden
gegroet! Dag, 14000 tafereelen-mensch! Ziehier 'n grafschrift voor je:
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Deze jufvrouw had alle harten kunnen { stelen,
Deze jufvrouw had alle harten kunnen { streelen,
Maar ze struikelde over 't misbruik van tafreelen.

Hier 'n grafschrift voor 'n Amsterdammer:
De Amsterdammer is op rust gesteld { wèlgeteld!
Hy kan maar vyf tafreelen verdragen { voor z'n geld.

Hier 'n essentiëele kunstregel:
Die echt wil scheiden, en tooneelspelen,
Moet de menschen niet met op-en-neerhalen van 't scherm
vervelen.

Prachtige verzen! Als je boos wordt, maak ik er 1000 van die soort. Dag meid!
hartelyk gegroet van
je vriend
D.D.
Theologisch.
Veertien tafreelen voor 't scheidingsproces?
God schiep de heele wereld in zes!

[1 december 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
1 december 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 25 november, voor de volgende zet 6 december.
Bij Ontvangen 8 maakt Lodewijk Prins de aantekening:
Uitroepteken van de Bilguer-redactie en ook nog in Ludek Pachmans Moderne
Schachtheorie. (Prins 1970, blz. 123.)
Ontvangen

8.

H4 - E7

Antwoord

9

C4 - G8:

r

Wiesbaden 1 Dec 1874
Douwes Dekker

[2 december 1874
Brief van Bruinsma aan zijn vrienden]
2 december 1874
Brief van V. Bruinsma aan zijn vrienden. Bijschrift op blz. 6 der copie van zijn brief
aan Multatuli, d.d. 25 november. (M.M.)
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De ondergeteekende verklaart 't bovenstaande voor een ‘copie conform’ en verzoekt
alle lezers Poppie's arbeid te waardeeren, die hen er voor behoedt een bijna
onleesbaar klad van den ondergeteekende te moeten ontcijferen.
Ik kan tot aller genoegen er bij mededeelen, dat ik reeds antwoord heb, gister
gekregen, mooi en groot, twee geheele velletjes klein postpapier aan alle kanten
vol en nog een klein papiertje er bij. Ik zal die brief niet laten circuleeren maar het
voornaamste er uit later mondeling mededeelen of een uittrekseltje er uit
overschrijven. Alles wat er in staat is namelijk niet voor publiciteit zelfs in een
beperkten kring geschikt en M. doet me mededeelingen met uitdrukkelijk verzoek
slechts Gonne er deelgenoot van te maken. Er staat echter ook genoeg interressants
in dat wel bekend mag zijn voor al onder de vrienden, aan wie hij ‘zijn hartelijke
groet’ zendt, dat zal ik, zooals ik zei, later mededeelen, - mijn brief was hem zeer
aangenaam, hij kwam hem ‘oprecht’ voor, wat hij niet van alle - en dit getal is legio
- die hij ontving kon zeggen. Tweemaal noemt hij me: ‘beste kerel’! Mein Liebchen
was willst du noch mehr?
Intusschen den Lezer heil!
Vitus Bruinsma
's Hage 2 Dec. 74

[3 december 1874
Brief van Multatuli aan Van Hall]
3 december 1874
Brief van Multatuli aan J.N. van Hall. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
il faut bien qu'on aie etc.: men moet ook de gebreken van zijn deugden hebben.
(fr.)
r

Wiesbaden 3 Dec 1874
Zeer geachte heer Van Hall!
Dank voor de toezending van uw stukje over Jufvr. Kruseman. Uw:
‘al te grillige uitspruitsels eener weelderige kunstenaarsnatuur’ is 'n
kwalifikatie waarnaar ik vruchteloos zocht. Zóó is het!
Ook moet ik tot m'n verdriet de benaming ‘Smakeloos,’ toegepast op dat opdragen
van haar boekje aan den heer De Veer, beamen. En... onhandig was 't ook, dien
schryver van de preekjes
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in 't ‘Nieuws,’ van niemendal tot iets wezenlyks te maken. Indien ik haar niet kende
als rond en ongemaakt, zou ik op 't idee gekomen zyn, dat het ‘doorgestoken werk’
en 'n reklame van De Veer was.
Myns inziens is haar hoofdstelling omtrent de Nederlandsche Kritiek, onjuist. Ik
althans beweer dat niet zúlk soort van omkoopery ten-onzent de voornaamste rol
speelt. Het komt me voor, dat onze Kritiek vry laag staat omdat weinigen zich de
moeite geven zelf te oordeelen. In-hoever dit voortkomt uit traagheid, of uit
baatzuchtig meeloopen met de meerderheid (abonnés!) is dan 'n tweede kwestie.
Aan rechtstreeksch omkoopen geloof ik, in ons Land, maar zeer zelden, en wel
omdat het succès de kosten der corruptie niet dragen kan. Mina Kruseman flatteert
het Publiek. Ook in haar... zoen-historie! Ik heb haar geschreven dat ze zich hierin
vergist. De De Veers zouden voor geen 1000 kussen van Venus-aphrodite zelf, 'n
aandeelhouder van de Keizersgracht in boos humeur willen brengen. Ik zet 't haar
in tienen, dat ze een fatsoenlyk hollandsch jonkmensch aflokt... niet van 't pad der
deugd, o neen, maar van de paadjes waarop-i gewoon is z'n goedkoope ondeugd
te zoeken!
Haar meeningen op dit stuk zyn boekerig en naïf, en ik vind daarin blyken van
haar... onschuld. Men mag met zooiets niet spelen, anders zou ik haar aanraden:
‘probeer eens hoeveel nederlandsche penvoerders je verleiden kunt tot applaus,
zoolang de in den doven muziekman De Vos gekrenkte fatsoenlyke luî tegen je
zyn?’ De oogst zou schraal wezen!Met groot verlangen zie ik Uw stuk over haar als toneelspeelster tegemoet. Uit
de compte-rendu's der couranten, kan ik niet wysworden. Byna overal slaat men
over, van haar dictie te spreken. Overal wordt pose op den voorgrond gesteld, en
wat ál te zeer, vind ik. Dictie moet nummer één blyven. Dit trof me te meer, omdat
ik vrees in haarzelf 'n gelyke fout ontdekt te hebben, toen ze hier was. Alleen van
Vosmaer vernam ik dat ze goed reciteerde. Maar Vosmaer is zeer zacht, en
misschien te goedig in z'n oordeel. Als ik 't groote genoegen heb M.K. weertezien,
zal ik haar verzoeken eens voor my te lezen. Ik ben zoo erg bevreesd dat ze by 't
wezenlyk akteeren, al te veel laat aankomen op 't tableauvivantschap! Maar juist
omdat ik dit alles niet weet, verlang ik zoo naar
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Uw stuk, want ik stel hartelyk belang in haar, zoowel als mensch als in hoedanigheid
van artiste. Dit is ze! Wat 'n moed, niet waar? Ja, overmoed, vind ik. Dit is wel
jammer, mais il faut bien qu'on aie les défauts de ses qualités!
Wees zeer vriendelyk en hoogachtend gegroet van
UWEDDwDienaar
Douwes Dekker
Ik bestudeer tegenwoordig Rousseau. Hy bevalt me veel minder dan toen ik hem,
20 jaar geleden, voor 't laatst las. Is m'n oordeel ryper dan toen, of, over de rypheid
heen dan, stomper?

[3 december 1874
Brief van Multatuli aan Bientjes]
3 december 1874
Brief van Multatuli aan J.A. Bientjes. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De brief heeft bij de vouw twee perforeergaatjes en is blijkbaar in een registermap
opgeborgen geweest. Deze gaatjes hebben op elke bladzij twee woorden deels
tenietgedaan, maar het ontbrekende deel is telkens met zekerheid te reconstrueren.
hoever moet de zorg: er stond eerst hoever moet de gehate zorg; het woord
gehate is tijdens het schrijven doorgehaald.
J.N.M.: Javaan Nut Maatschappij
raideur: onverzettelijkheid (fr.)
Je ne sors pas de là: daar wijk ik niet van af (fr.)
r

Wiesbaden 3 Dec 74
Waarde Bientjes, Hartelyk dank voor Uwen brief!
Myn brief van maandag is alzoo niet terecht gekomen? Dit is zeer verdrietig! Juist
heden ontving ik 'n bewys van 't weg-raken van 'n anderen brief ook! Men wordt
beschroomd 'n brief in de bus te steken! 't Is irritant.
Goed, de Uwe van 1 dezer ontving ik wél, en dit doet me zeer veel genoegen.
Nog-eens vraag ik verschooning van m'n bitteren toon.
Wat de zaak tusschen inzenders en opnemers van stukken aangaat, ben ik aan
Uw kant, en ik hoop R.v.E. die (blykens meer gevalletjes van dien aard) hierover
tot-nog-toe anders denkt, te overtuigen dat-i mis zag. Hy is eerlyk by uitnemendheid,
ja, tot raideur toe, en zal zeker ongelyk erkennen zoodra hy inziet dat-i ongelyk

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

169
heeft. Roorda's woord is 'n rots. Maar... (ik breek af, omdat ik weer iets op U wilde
aanmerken, en daarin nu geen lust heb. Ik lyk wel 'n kathechizeermeester.Och, geef U als de tyd het U toelaat, de moeite te reconstrueeren wat ge
verscheurt hebt! Ik studeer in gemoedsgeschiedenissen. Op dit oogenblik lees ik
n

n

voor den 3 of 4 maal Rousseau, en ik wou me wel voor 't hoofd slaan, omdat me
blykt (schynt te blyken?) dat ik vroeger zoo slecht las! Ik stel hem veel lager dan-i
in m'n herinnering geplaatst was, en wel
als mensch,
als wysgeer of denker,
als schryver. (Hy, ‘le premier prosateur de France?’Nu, ik studeer in zulke dingen, en ge doet me dienst door me bydragen te leveren.
Meen niet dat het my om nieuwtjes of kroniek (al dan niet scandaleus) te doen is.
Neen, de geschiedenis van 't gemoed! Dat daarby feiten en gebeurtenissen niet
onvermeld kunnen blyven, weet ik wel, maar niet dáárom is't my te doen. - Uw plan
omtrent de J.N.M. is loyaal. Goed, wacht op den herdruk van Havelaar. Daarby zal
ik waarschynlyk eenige nootjes voegen die u dienen kunnen by de interpellatie.Dat de tegenwoordige hoofdleiders niet weten - neen, zwygen kan 'n daad zyn.
Wie over de verwydering en 't gebruik van meststoffen schryft, zonder Liernur te
noemen, liegt opzettelyk. Je ne sors pas de là! Nu, ik zal dit later uitvoeriger
behandelen óf in de Noten op Havelaar, óf in brieven aan U. Hoofdzaak voor my is
op 't oogenblik de vreugd dat ge waarheid zoekt. Ik was zoo bang dat ge boos waart.
Juist dezer dagen had ik 'n gelyke ondervinding met feringa. Ik had erg geprutteld
r

over z'n citeer geschryf ('n kanker in onze litteratuur! Prof Quack kan er ook wat
meê!) en zie, hy antwoordt heel fideel. Dat doet me zoo goed!O, by beter lezen van Uw brief, zie ik dat ik me vergiste. Er is geen brief zoek,
maar ge betreurt het niet ontvangen van m'n verscheurde schryvery van dien Zondag.
Nu, dat was 'n langdradige verhandeling over de plichten van 'n publicist. En - ik
bracht daarby wel degelyk uw gezin en maatschappelyk standpunt in rekening. Er
kwam in voor: ‘Uw vrouw gaf U 't jawoord niet, in de meening dat ge haar zoudt
blootstellen aan martelary.! & ‘Zal de schryver van 'n ingezonden stuk U Uw
betrekking weer-
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geven, wanneer ge die om de plaatsing van z'n stuk verloren hebt?’
Nu, dit is eenvoudig. En ik zal Roorda moveeren dit toetestemmen. Al wat waar
is, kan hy vatten, en zál hy vatten. Maar... de vraag: hoever moet de zorg voor dat
welzyn gaan, om niet te ontaarden in &c.
Zie, dat is moeielyker, en in de analyse dáárvan had ik me verdiept.Ik meende U meer te schryven, maar mág heusch niet!
Wees hartelyk gegroet van
tt
DouwesDekker

[4 december 1874
Brief van Multatuli aan Van Asperen]
*4 december 1874
Brief van Multatuli aan P. van Asperen. Afschrift van diens hand. (M.M.)
een duitsche trompetter: toespeling op een passage uit Specialiteiten; zie V.W.
V, blz. 487.
Zoolang een menschenzoon enz.: citaat uit het Gebed van den Onwetende; zie
V.W. I, blz. 475.
uw vermeend onbelangryken werkkring: Van Asperen was apothekersassistent
in Zaandam.
Wiesbaden, 4 Dec. 74.
Waarde V. Asperen. De - - halfheid van dit velletje beduidt, dat ik geen lange
brieven schryven mag. Dit is m'n zwak. Neen, zwak niet, want ik schryf liever aan
geestverwanten dan voor de pers. En dit zou geen fout zyn, als ik maar in godsnaam
rentenier was. Elken keer, dat ik een langen brief verzend, moet ik me verwyten,
dat ik ten achteren ben by m'n uitgever. Dat schryven ‘voor de kost’ is een vervloekt
ding! Men wordt zoo licht verleid tot het geven van wat niet in ons is. Nu dan, aan
U schreef ik graag een langen brief, want sedert lang lette ik op uw dappere stukken
in den Sneeker. Zeker zal 't u pleizier doen te hooren, dat ik gister reeds van Bokma
die courant van 2 Dec. ontvangen hebbende, uw stuk aan iemand wees met den
uitroep: ‘lees, eens, da's flink!’ En - - en - - toch 'n aanmerking, maar ze zal je niet
boos maken. Ik wou liever niet tegen eeden yveren, maar de lui pryzen, die 'n God
hebbende, dat spook zoo goed mogelyk in hun politie-zaakjes ge-
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bruiken en ervan halen, wat ervan te halen is. Uw - zeer gegronde! - aanmerkingen
op de ‘zweerdery’ zal weer vele halfdenkers doen uitzien naar 'n protestanterig,
liberalistisch uitwegje. Ik zeg: ‘zoo lang je 'r 'n God op na houdt, zweer tot je groen
en geel wordt. Dit hoort by de zaak.’
In den grond zyn we 't geheel eens, maar m'n behandelingswys is eenigszins
anders, ('t geen niet bewyst, dat ze beter is, o neen!) Ik b.v. neem 't een minister
kwalyk, dat-i God overslaat in z'n troonpraatjes. Hy moet, óf ons gelyk geven (en 't
budget van Eeredienst afschaffen) óf z'n God aanhangen, tot er de versuffing op
volgt! Ik vind iemand, die beweert ónze inzichten te deelen en toch aan z'n God blyft
gelooven, een slechte kerel. Als ik in God geloofde (of aan God, hoe heet het?) zou
ik 't doodzonde achten, iets toe te geven. Dat is lafhartige huichelarij! - Juist, juist,
juist is uw minachting voor 't logisch standpunt van 'n Doedes met z'n
‘veiligheids-argument.’ Ook ik vond dat zoo armzalig!
Hé, 'n vraag: zoudt gy geen lust hebben, Doedes' miserabel boekje te weerleggen?
Me dunkt, dat dit goed zou doen. Wat my betreft, ik deed het graag, maar voel me
belemmerd door z'n poging om me dood te zwygen. Al wat ik zeg, zou sommigen
klinken als: ‘hei daar ik ben er ook’! En 't is waar, dat ik het land heb over dat
professoraal behandelen van Büchner, een duitsche trompetter, terwyl hy zich
aanstelt, alsof i van my niets weet. Een klacht hierover uit uw mond (als in uw stuk
nu) is gepast. Uit den mynen geeft ze Doedes meer gewicht dan hem toekomt en
ik verschaf hem de al te gunstige gelegenheid of om niet te antwoorden óf om te
zeggen: ‘ei, kyk, hy wou zoo graag, dat ik over hem sprak’! Dit laatste nu is de
waarheid, maar ik heb liever, dat 'n ander ze zegt, dan dat ikzelf weer klagen moet.
Een flinke logische weerlegging van Doedes' prul zou goed doen, meen ik. Mocht
ge 'r lust in hebben, dan raad ik u aan te beginnen met de opmerking, hoe vreemd
het is, dat in 1874, nadat God reeds zoo lang gewurmd en gesjouwd heeft met
allerlei werk en bezwaar, met wereldscheppen, duivel-bestryden, deugd-beloonen,
zoon-zenden, geschiedenis-regelen, wierook-opsnuiven etc, etc. een tournooi by
te wonen van ‘geleerden’ over de vraag: ‘of hy bestaat?’ Het moet voor zoo'n God
heel verdrietig zyn, zulke vraagstukken opgeworpen te zien en zeker is hy jaloersch
op u op
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my, op 't minste voorwerpje, dat we waarnemen en welks bestaan niet in twyfel
wordt getrokken! Doedes zegt ‘in God te gelooven.’ Gemakshalve neem ik aan, dat
hy niet liegt. (Hy is stom genoeg voor z'n geloof.) Welnu, dan moet hy toch dit
erkennen (want het blykt uit z'n oratie!) dat z'n God een betwyfelde God is. Ik vind
dit een vreemd predicaatje voor 'n Almacht! Zou niet 'n God - - - den duivel in 't
lyfkrygen, als-i merkte, dat z'n bestaan in twyfel werd getrokken! Ja al ware 't maar
door 'n enkel individu! ‘Zoolang een menschenzoon dien God niet kent, Is 't laster
te gelooven aan dien God! Zeker, want dan zoudi dien eenen menschenzoon beroerd
behandeld hebben! De eenige weg om Gods integriteit aan karakter te redden is dat-i er niet is! - Komiek en uit 'n oogpunt van logica zeer leerlingachtig is de
aanroeping door Doedes van die 6 bewyzen. Zes! Denk eens! Hoe ondenkerachtig
is het bluffen op dat kanonnieke zestal! Arme God! als er maar vyf waren. Maar
neen, 't half dozyn is vol. Verbeeld je eens de gelukzaligheid, als 'n geluksvogel 'n
zevende vond. Dan was 't bal ten hove by Z'n Almacht! Maar voorloopig moet-i zich
in dat zestal schikken, de tyden zyn slecht. Ik gis, dat Doedes meer dan zes bewyzen
heeft voor z'n eigen bestaan en beschuldig hem dus van onbescheidenheid jegens
z'n God! Ja ik vind dat z'n existentie niet op steviger bodem mag rusten, dan den
grond, waarop-i z'n Heer plaatst. A tout Seigneur, tout honneur! Gods bestaan moest
'n duizendpoot wezen, die vreeslyk lyden kan aan 't pootje en toch blyft
voortwandelen, of - - staan ten minste. - Hoe durft Doedes zich beklagen over
‘onbetamelykheid’ der ‘materialisten’? (Die istery neem ik niet aan, maar hy bedoelt
nu ‘godloochenaars, goed!) Moeten wy eerbied hebben voor iets, waaraan wy niet
gelooven? Voor iets, dat voor ons niet bestaat? Dit is te veel gevergd. Hoe zou
Doedes 't vinden, als men van hem eerbied vorderde van den heiligen Kwib of
Kwab? Kyk, wat hy voor gekheid houdt, mag aangetast worden, maar z'n eigen
spoken moet men eerbiedigen! Dit is 'n onbillyke vordering. - Overigens - - het geloof
in God bestaat eigenlyk evenmin als God zelf. Ieder zal toestemmen, dat die God
uit de som van z'n (vermeende) eigenschappen bestaat. Daar nu deze
eigenschappen by geen twee personen identisch worden opgevat, kunnen zy
onmogelyk beweren, noch zelfs gissen, dat zy dezelfde persoonlykheid bedoe-
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len. Wie zegt: ‘de God des Nieuwen Verbonds openbaarde zich als Vader (?) doch
de Jehovah van 't O.T. was 'n wreker’ verklaart hiermee, dat die 2 ‘Heeren’ niet
identisch waren, want 'n wezen, dat men niet als persoon kent, doch welks bestaan
men afleidt uit veronderstelde eigenschappen, verandert van persoonlykheid. ('t
geen al weer een ongerymdheid wezen zou) zoodra men die eigenschappen als
veranderd voorstelt. Even als nu de fictie in 't O.T. van die in 't N.T. verschilt, bestaat
er ook onderscheid in de verschillende opvatting van allen omtrent de eigenschappen
van dien God. Hieruit vloeit voort, dat ze niet dezelfde persoonlykheid voor den
geest hebben, als ze zeggen: ‘ik geloof in God!’ Zy bedriegen zich dus als ze hun
‘geloof’ uitventen als algemeenen indruk. Ieder voor zich houdt er een ietsje op na,
dat hy z'n God noemt, doch welks bestaan (de som der eigenschappen!) door
anderen geheel of gedeeltelyk geloochend wordt.o

Hm, toch op myn 2 blaadje! Beknor me, ik moet heusch voor m'n uitgever werken
en als ik nu niet voor goed uitschei met lange brieven, wil ik griffermeerd worden. O, dit nog! Stoor u volstrekt niet aan uw vermeend onbelangryken werkkring! Dit is
'n vooroordeel, kerel! Ik zou met pleizier een jaar in uw plaats zyn, om veel te leeren,
dat ik niet weet. En ook uw vooruitzicht vind ik niet slecht. Ge zult, (wat vroeger, wat
later) uw eigen zaak hebben. Dan kunt ge bestaan, zonder voor uwe denkbeelden
rechtstreeks betaling noodig te hebben ('n groote weelde) en juist hierdoor zullen
die denkbeelden zich vryer ontwikkelen. Niets is billyker, dan dat 'n schryver als
ieder ander werkman, betaald wordt voor z'n arbeid, maar 't besef, dat-i door behoefte
aan die betaling, geperst wordt tot het leveren van onrype vrucht, is vreeselyk! De
geest moet spreken, of-i wil of niet. 't Slot wordt, dat-i beroerd spreekt. Dit kan niet
anders. O, als ik kon overdoen, wat ik deed, na 't vragen van m'n ontslag te Lebak,
maakte ik my tot ambachtsman. Dan immers houdt men z'n gedachten voor zichzelf
en openbaart ze niet dan na natuurlyke bevruchting van 't gemoed. Iemand, die
ideen moet verkoopen om te leven, wordt per se, psychologisch gesproken, 'n
onanist. - Hiervoor kunt ge, door 't vak, dat ge koost, bewaard blyven. En gelukkig
biedt dit vak u gelegenheid tot studie in chemie & botanie, wat wilt ge meer? Doch
ook, zonder dit, al maakte je jezelf eenvoudig tot winkelier
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(een der onafhankelykste bedryven, die ik ken!) dan nog kunt ge, eenmaal het
gewoon dagelyksch brood hebbende, je geheel toewyden aan hooger dingen.
Rousseau, (dien ik volstrekt niet in alle opzichten hoog stel, o neen!) nu, hy copieerde
muziek, juist om z'n vryheid als denker en schryver te bewaren. - Och, och, ik mag
waarlyk zulke lange brieven niet schryven! Zie je, daar heb je al weer! Als ge eenmaal
'n flinke apotheek hebt, zult ge dit wél mogen en zelfs moogt ge dit nu al in een vry
uurtje, terwyl ik 'n fout bega, door daarin toe te geven. Want het is volstrekt niet de
tyd, die m'ontbreekt. Maar, schryvende zooals ik onlangs aan Bruinsma deed en
nu aan u, raak ik den draad kwyt van m'n broodschryvery. Ik mag evenmin lange
brieven schryven, als b.v borreltjes drinken. Wie wat wil voortbrengen, moet zich
onthouden van uiting. Dit valt me zeer makkelyk tegenover het publiek in 't groot
genomen, maar als ik 'n geestverwant aantref, geef ik zoo graag, wat ik met weerzin
aan publiek verkoop. - Wees zeer hartelyk gegroet van uw vriend
Douwes Dekker
Dat ‘duitsche trompetter’ doelt op een der eerste hoofdstukken uit ‘Specialiteiten’
Ah, dit nog. Wat ik Doedes zeer kwalyk neem, is zekere zinsnede, waar-i
ongeloovigen lastert. Hy noemt spottend het ‘geweten der Atheisten.’ Is de kerel
gek? Juist zy die wél gelooven, zitten eeuwig te wurmen met allerlei akeligheid in
't gemoed. Ze krimpen in elkaar van angst voor hun kribbig lievenheertje, met wien
ze altoos 'n nadeelig saldo schynen te hebben en die 'n lastige créditeur is. Een
catholiek zou weer zeggen, dat het geweten van Doedes niet in orde kan zyn, omdat
t

hy geen eerbied heeft voor den Paus of voor S Jutmis! Die lui kunnen niet leven
zonder spokery!

[december 1874
Brief van Bruinsma aan Multatuli]
Begin december 1874
Brief van V. Bruinsma aan Multatuli. Eigenhandig concept. Anderhalf velletje
postpapier, groot formaat; de benedenhelft van het tweede blad is weggeknipt. Al
bij het schrijven was dit zo: de laatste regels staan in zeer klein, soms onleesbaar
schrift deels aan het eind van blz. 4, vervolgens aan het eind van blz. 3. (M.M.)
Het handschrift heeft talrijke doorhalingen en verbeteringen, veelal
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tijdens het schrijven aangebracht, enige ook bij het overlezen. Het onderstaande
volgt zo goed mogelijk de definitieve versie.
Waarde Multatuli
Hartelijk dank voor Uw brief; behalve veel anders is hij mij een blijk van vertrouwen,
dat ik zal trachten waard te blijven. De uitzondering ten opzichte van Gonda toont
me, dat ge, niettegenstaande 't weinige dat ge nog maar wist, onze verhouding
reeds volkomen begrijpt. Mijn eerste lezing van uw brief was trouwens een voorlezing
aan haar; een verzoek om ook haar met uwe particuliere zaken onbekend te laten,
zou dus onvoldaan moeten gebleven zijn. Nu verheugt het ons beiden ten hoogste
te hooren, dat gij tenminste altijd een liefdevol wezen bij u hebt. Gonne vermoedde
het reeds, ze had hier en daar van mej. Schepel hooren spreken; 'k behoef niet te
zeggen op welke toon, 't was dezelfde waarop in Leeuwarden van haar gesproken
wordt, ongodsdienstigheid is een misdaad in een man, een gruwel in een vrouw,
onbaatzuchtige liefde id. Liefde die alleen 't geluk van 't voorwerp er van wil, kunnen
de luidjes zich niet voorstellen. Hoe zelfzuchtiger liefde is, hoe jaloerzer, hoe mooier
ook in boeken. In een roman zouden uw Tine en mej. S. doodvijanden geweest zijn;
dat tusschen beiden een band van liefde moest bestaan, omdat zij beide één doel
hadden, uw geluk, is de menschen te hoog, Gonne is een van de weinige vrouwen
die ik ken, die uwe verhouding tot beide vrouwen begrijpt en waardeert. Hoe veel
ze ook van me houdt, of liever omdat ze dat doet, ze zou gaarne zien, dat ik een
meisje vond die jonger en geen familie zijnde, me nog gelukkiger maakte. Groet
mej. S. van ons en verzeker haar dat tenminste wij beiden haar om haar houding
hoogachten. Maar opoffering, zegt Gonne, mag zoo iets niet heeten; 't is een genot
zóóveel voor zóó iemand te doen. Heel Nederland minstens moest haar dankbaar
zijn.
Haar stukje in Spectator hebben we met genoegen gelezen. 't Aantal dier niet tot
‘men’ behoorenden is grooter dan men vermoedt. Natuurlijk! ook de boom telt de
bladen niet die afvielen gedurende zijn bloeitijd. Maar die losgescheurden ontmoeten
elkaar terwijl de wind ze opjaagt en menigmaal reiken ze elkaar trots storm en ontijd
de hand.’ Dat is ook nu weer gebleken. Maar
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mag ik haar een opmerking maken? ‘Dwaasheid de ondeugd voor te stellen als zoo
aantrekkelijk!’ Zeker, zeker en 't gebeurt dagelijks. Een van de meest gewone
opmerkingen van sommige onzer familieleden toen we met ons vrijdenkerij voor 't
licht kwamen was: Wel zoo, dus nou mag je maar alles doen, er is geen God en
geen hel en geen hemel, en dus mag je maar doen en laten wat je wilt? Welzeker,
zeiden we, we doen precies wat we willen maar uit hun woorden was duidelijk op
te maken dat ook hun de ondeugd zoo prettig toeleek en ze, als ze maar mochten,
uit pure pleizier slecht zouden worden. Maar de opmerking betreft: ‘Ze is bijna nog
afzichtelijker dan deugd.’ Moet dit ‘deugd’ of deugdzaamachtigheid of bravigheid of
iets van dien aard wezen? Ware deugd is genot.
Haar stukje in Nederland heb ik nog niet kunnen vinden. Ik vind 't jammer dat het
daar in slecht gezelschap komt. Bladerend las ik in no. 4 van dit jaar in een
beoordeeling van M. K's huwelijk in Oost Indie door mijnheer Lütkebühl op p. 468:
‘Droevige ervaringen kunnen tot het schrijven van iets bitters drijven, maar alleen
wie met alle wetten van godsdienst en zedelijkheid brak kan zóó'n boek schrijven.
En een vrouw zonder godsdienst is een onding.’ Ik ken gelukkig eenige lieve
‘ondingen’!
Mej. Schaepmans middelen? Ja, ja ze heeft een klein kapitaaltje en dat opteerende
kan ze een jaar of 6 ervan leven. In die tijd zal ze wel klaar komen. 't Plan is
voorloopig 't examen in natuurlijke historie (dier- plant- delfstof en aardk.) te doen,
dat is één acte. Ze is nu met dierk. bezig. Ja ik erken ook dat, caeteris paribus,
katholieken beter de geschiktheid hebben en bewaren om dóór te denken dan de
pr. 't Zit 'm vooral in de ernst waarmee bij de eersten godsdienst wordt behandeld.
Zij kunnen godsd. niet voor een ondergeschikte zaak houden. Ik tenminste was als
kind zeer geloovig, bad veel en ernstig en later met de studie kon ik niet nalaten
godsd. daarmeê in verband te beschouwen; 't was, van welke kant ook bekeken,
altijd een zaak van belang. Bij Pr. wordt ze meer als een bijzaak beschouwd.
Intusschen zijn er ook onder Kath. velen die er anders, en niet ernstig over denken,
ze leven in de ‘sleur’ voort zonder iets te denken. En dan die liberaal- en
oud-katholieken! Bah, dat zijn katholieke ‘modernen’!
Gij trouwen? Gij zoo'n papiertje (‘patent’ noemt een mijner
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vrienden het) van den burgemeester halen? Och grut. Maar natuurlijk ik moet uw
reden van hooger aard, die ge daarvoor hebt eerbiedigen. Ik hoop nooit in de
noodzakelijkheid te komen. Verbeeld je een belofte tusschen u en uw Heloise vóór
een ambtenaar van den Burgerlijken stand! Ja 't is wel walgelijk.De brief voor Van Asperen kwam op een mooien tijd, Zaterdag middag en Zondag
zou hij een dag bij ons overkomen. We hebben toen veel over uw brief gesproken.
Ik zal er nu maar niet veel over zeggen. hij zal u zelf wel eerstdaags schrijven. Hoe
graag hij 't ding ook (Doedes meen ik) eens zou willen weerleggen, hij heeft weinig
tijd en mag (voorloopig) weinig tijd aan zoo iets besteden. Ik doe zelfs mijn best,
hoe vreemd dit ook schijne, hem een klein beetje van 't schrijven in de Sneeker enz.
af te houden. Hij moet zijn laatste examen ('t apothekers) nog doen en zijn meeste
vrije tijd heeft hij tot studie daarvoor noodig. Bovendien heeft hij reeds vrouw en
kind en daar hij van zijn salarisje alleen (c.a. 6 honderd g.) niet leven kan teert hij
al een weinig van zijn eigen en z'n vrouws kapitaaltje, dat eigenlijk bewaard moet
blijven om als hij klaar is een aptheek op te zetten. Hoe eerder hij dus klaar komt,
hoe beter. Intusschen nu en dan eens iets te schrijven is als uitspanning goed voor
'm. Zoo zou hij ook langzamerhand wel wat aan Doedes kunnen doen. Wij hebben
afgesproken dat we er samen maar eens mee aan 't werk zouden, want ook mijn
‘lust’ is weer verrezen nu aanschrijving uit 't hoofdkwartier is gekomen dat het een
goed werk is. Echter zouden we nog wel uw denkbeelden eens willen weten omtrent
uitgebreidheid en wijze van weerlegen. ik bedoel: het is eigenlijk van te weinig belang
Doedes alleen te weerleggen, dat zou te weinig nut doen, te weinig algemeen
gelezen worden. Beter ware het dacht ons iets meer zelfstandig over ‘God’ te
schrijven, en daarin tevens Doedes te gedenken. Maar dan stuiten we weer op een
al te groote uitvoerigheid als we uw werken niet, en een te groote beknoptheid als
we uw werken wel bekend veronderstellen. Eigenlijk is immers 't heele ding al door
uw ideën weerlegt. Maar zoo als ik zei, zeker hoort ge spoedig meer hier over van
Pop zelf. Ook over zijn positie zal hij u wel meer schrijven; ik geloof dat gij de
onafhankelijkheid van winkelier zijn wel wat te hoog stelt; intusschen uw walg van
het ‘schrijven of... honger’ begrijp
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ik. Ik hoop dat gij nog eens hier in Nederl. te midden van steeds meer en meer
oprijzende ware vrienden zult kunnen leven, geheel onafhankelijk, gevende slechts
hoe en aan wie ge wilt. Hoe onwaarschijnlijk dat ook is, de hoop is te zoet om haar
op te geven. Hiermee met mej. Schepel gegroet van ons beiden, nog een week blijf
ik hier, verdeel dan nog een week tusschen Zaandam en Almelo en kom daarna in
Leeuwarden. Mocht ge me voor die tijd iets te schrijven hebben (dit is geen bedekte
aansporing, geen verzoek zelfs tot [?], hoeveel genot brieven van u me ook
verschaffen, al kreeg ik er nooit meer een, ik zou denken ‘hij heeft wat beters te
doen’) doe het dan please aan 't adres van Mej. Schaepman (op kamers wonende
ten huize van de wed. Köhler Molenstraat 36 alhier) die weet altijd waar ik ben.
Gegroet nog eens van haar en V.B.

[6 december 1874
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
6 december 1874
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Enkel en dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. De eerste helft van het oorspronkelijk dubbele eerste velletje ontbreekt.
(M.M.)
De brief is denkelijk begonnen op maandag 30 november maar op 6 december
voltooid en toen tezamen met de hierop volgende brief van 6 en 7 december
verstuurd.
tertium non datur: een derde mogelijkheid is er niet (lat.)
Meerenberg: zie bij 24 november 1874.
urbi et orbi: voor de stad (Rome) en voor de hele wereld; formule gebruikt bij de
pauselijke zegen vanuit het Vaticaan.
tout était pour le mieux: dat alles zo goed mogelijk was (fr.)
te doen om 'n opinie te verdedigen, maar ik behandel den verdrietigen tekst: ‘Jy
keurt ook alles af!’ Ja, ik lyk op 'n vitter, op 'n nydig mensch! Dit idee is my 'n gruwel.
Wat Rousseau aangaat, ik toonde Mimi 'n paar alinea's. Ze was gedwongen te
erkennen dat hy daar nonsens schreef. Toen haalde ik andere dingen aan, en
betoogde op intieme gronden dat-i... knoeide. Mimi gaf me gelyk, (in de aangevoerde
zaakjes, die - ik erken dit - nog niet per se 'n algemeene strekking hoeven te hebben,
al houd ik de strekking wél voor algemeen).
Ook Bilderdijk kwam weer ter-sprake. Toevallig viel me van-
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daag weer 'n beroerdheid van hem in 't oog die ik haar wees. Ook in dat staaltje
alweer gaf ze my gelyk. Ze nam zich voor, B. eens onder handen te nemen en dan
te oordeelen. Goed!Maar zie nu, 't verdriet me, dat men my houden zou voor 'n vitter! Ik geloof niet
de hiertoe noodige karaktertrek te hebben. Doch wáár is het, dat verreweg de meeste
stukken die my onder de oogen komen, my zóó min toeschynen, dat ik wel
genoodzaakt ben de vraag te stellen: ‘ben ik gek, of zyn de lui gek die dát schoon,
mooi, of... passabel vinden?’ Waarlyk, ik ben vermoeid van afkeuring! Misken me
niet, door te denken dat ik er pleisier in heb! Ik ben waarlyk bly, als ik eens mag
oordeelen als 'n ander, en haast me dan gewoonlyk dat te zeggen. Dat is me 'n
ware rust! Want, zie, de vraag: ‘ben ik gek, of al die anderen?’ bezwaart me soms.Welnu, eerst heden (maandag) las ik 't stuk van Kappeyne. Gy zendt me dat.
Daarvoor moet 'n reden zyn. De kamerleden die hem beantwoorden noemen z'n
rede ‘belangryk’. Ook de Ministers (Heemskerk en V. d. Does) behandelen z'n
speech geenszins met minachting. Ten-overvloede zie ik in 't Zondagsblad van 't
‘Nieuws v.d. D.’ dat men notitie neemt van die speech, 'tgeen aanduidt dat de zaak
eenigszins ‘à l'ordre du jour’ is, want zoo'n blad leeft van aktualiteit (op de zaken en
personen na, die 't smoren wil.)Nu vraag ik: ‘ben ik gek of zyn ál die anderen gek?’ Op één korte zinsnede na
(die ik goed vind, zonder nog te vatten wat ze dáár komt uitvoeren?) moet ik je
in-gemoede verklaren dat ik van Kappeyne's redevoering niets begryp, noch van
verreweg de meeste afzonderlyk genomen zinsneden of paragrafen, noch van de
geheele strekking. Ik moet je ronduit verklaren dat ik - als ik de zitting had bygewoond
- niet in-staat zou geweest zyn 'n verslag te geven van wát hy opmerkte, beweerde,
wenschte. Neem m'n ‘niet-begrypen’ letterlyk op. Ik gebruik dit woord niet als
vergoelykende uitdrukking voor ‘afkeuren’ - gelyk vaak geschiedt - neen: ik begryp
niet wat Kappeyne zegt. Ik begryp 't zoo min als je keukenmeid 't begrypen zou.
Indien er zin, strekking, beteekenis ligt in z'n oratie, dan ben ik idioot. Tertium non
datur.Hoe zit dit nu, beste Vos? Hoe je nu te bezweren dat het geen partipris van me
is, om altyd aftekeuren? Ook keur ik niet af, ik zeg dat
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ik niets, niets begryp (op twee regels na) van al wat de man gezegd heeft.
Begrypen anderen, alle anderen, het wél? Komen ze zelfs zoo ver van goed- of
aftekeuren? Ik niet! Ik heb de twee ministers en Heydenryck bewonderd - nee, ik
was benieuwd te zien wat die heeren op zoo'n speech zouden antwoorden. Nu, hun
antwoorden begreep ik ook niet.
Ik herinnerde my 'n souper te Menado, waar ik uitgenoodigd werd... italiaansch
te zingen. Ik kende geen italiaansch maar... zong op de een of andere melodie op
klanken ad libitum woorden vol vokalen. Dr. Mogk - 'n Duitscher die naast me zat,
'n aardige kerel, en die de magere ui vatte - zong 'n uurtje daarna... deensch,
noordsch of samojeeds, vol kiö, skold &c. weet ik 't! Ons gezelschap was tevreden.Zeker, de ministers en Heydenryck hebben getoond even bekwaam te zyn als
Kappeyne! Maar ik, arme drommel, blyf er by - serieus gevraagd - dat ik geen
italiaansch kan zingen, en dat m'n vrind Mogk geen woord laplandsch verstond.Dit had ik op m'n hart. Antwoord me eens konscientieus wat Kappeyne verteld
heeft? Adieu
Uw vriend
D.D.
Let wel op m'n onderscheiding tusschen 't begrypen van enkele zinsneden of
r

paragrafen en: 't geheele stuk. Ik begryp 't een zoomin als 't ander. 6 Dec . Ja toch,
enkele zinsneden wel, maar weinige. Ben ik dan gek?Zie, gister avend was ik toch nog wél genoeg by m'n verstand om aan Mimi, die
Rousseausgezind is, uitteleggen hoe hy in z'n schryven knoeide:
o
1 met zinledige frazen,
o
2 met beweringen die tegen-elkander inliepen, dit is leugens, rhetorisch,
karakterkundig & feitelyk gesproken.
Zou ik in één dag zóó achteruit zyn gegaan?
Als Kappeyne's stuk de minste litterarische, rhetorische of politische waarde heeft,
moet ik - niet naar Meerenberg als Salvador... Ah, ziedaar iemand die urbi et orbi
zou verkondigd hebben dat-i Kappeyne perfect begrepen had!
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Nu, naar Meerenberg zou ik dan niet moeten, maar zeker naar school. Myn
niet-begrypen is niet als dat van 'n gek, maar als van 'n kind. Ik zeg je de heusche
waarheid. Zoek er geen sarkasme in. - Van Mina K. 'n brief! Eindelyk. Die brief bevalt
me niét. (Alweer!) Nu dan, hier is de oorzaak van m'n ontevredenheid heel anders.
Zie, 't komt me voor, dat ze tegenover my niet weten wil dat haar... amerikaansche
methode niet deugt. En hierom schryft ze - och, geseur! De brief bevalt me niét! Ik
vond hem niet rond. Ze spreekt alsof tout était pour le mieux in haar
theatercampagne. Dit kan ik niet aannemen, en ik ben 'n beetje verstoord dat ze 't
my wil opdringen.
't Zal me benieuwen of ze je opzoekt. Mies schreef haar dat u zoo lief (en, zeg
ik, waarschynlyk zacht!) over haar geschreven hebt.

[6 december 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
6 december 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 1 december, voor de volgende zet 12 december.
Bij Antw. 10 maakt Lodewijk Prins de volgende aantekening:
I.D. Tresling acht 10. d2-d4 (wellicht terecht) nog beter. (Prins 1970, blz. 123.)
Ontv.

9

H 8 - G 8:

Antw

10.

D 2-D 3.

r

Wiesbaden 6 Dec 1874
Douwes Dekker

[6 december 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
6 december 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
de derde bladzijde beschreven. (M.M.)
r

Wiesbaden 6 Dec 1874
Waarde funke! Hierby met voorloopige korrektie 't voorwerk van Vorstenschool
terug. Daarin is iets dat niet goed staat. Ik kon dit minder goed zien in m'n geschreven
kopie, maar 't valt in 't oog by den druk.
Het overgenomen ‘Voorbericht’ (blz. 3-9) en de ‘Opmerking’ op blz. 10 is met
gewone letter gezet, en de andere noten met kleine.
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Nu laat ik aan U over alles met gewone of alles met kleine letters te zetten. Ik stem
voor alles klein. Dan komt er tevens verschikking in 't eindigen der bladzyden, dat
nu op blz. 9 en aan 't slot net verkeerd is. De zetters schynen 't mooi te vinden, als
'n Abschnitt juist 'n blzy vult of sluit en 't is net andersom. Deze proef was weer in
simplo. Ik heb daar veel getob mee. Dikwyls moet ik veranderingen maken in
veranderingen en dan wordt de marge zoo vol - Sedert zeer lang wacht ik vruchteloos
op revisie van vel 7 van Havelaar.Mag ik schoone vellen, en liefst terstond na 't afdrukken. Ik moet zien hoe alles
na de laatste revisie, definitief gezet is.
Van herdruk bundel IV mankeeren me nog schoone vellen 20, 21, 22 & 23. Ik
weet dus byv. nog niet of 't Erratum daarin is opgenomen. Ook bewaar ik die aldus
ontv. schoone vellen voor korrektie, by eventuele herdruk.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Moet de pagineering van dit voorwerk niet in rom: cyfertjes zyn? Uw Exempll. zullen
toch wel beginnen met 1, 2, 3 &c

[6 december 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
6 december 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 2
beschreven. (M.M.)
6 Dec. 74
Amice! Heden naar Venetie verzonden, terwijl hierbij de andere f50. - voor U gaat.
Binnen kort zend ik U weêr een paket, ik wacht nog op de ‘Guldene Annotatien’,
die binnen een dag of drie arriveren moet. Spoedig ontvangt Ge dus een en ander.
Hartelijk gegroet
tt
GLf
Vliegend!
Navorschers durfde ik nog niet bestellen omdat men te duur was. Zie b.v. bijgaand
aanbod. Me dunkt f1. - of f1.25 per jaargang (niet per deel) is genoeg. Reeds 3
jaarg. kreeg ik voor die prijs. Dus nog geduld svpl! De ‘Annot’. kreeg ik voor 75 cents!
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[7 december 1874
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
7 december 1874
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer, op 6 december begonnen. Oorspronkelijk
waarschijnlijk zes dubbele velletjes postpapier, geheel beschreven. (M.M.) Thans
onvolledig door het wegknippen van de benedenhelft van de bladzijden 15-16, het
losraken van de beide bladen van dubbelblad 5 en het verwijderen van een smalle
strook uit de tweede helft van dubbelblad 6. Of het gedeelte na *(....) ook inderdaad
bij déze brief behoort is een open vraag. Mogelijk is het van iets later.
Het woord Urk leest als Ura.
model citeer ster: hier heeft Multatuli een zelf ontworpen asterisk getekend,
waarmee hij in de brief naar deze noot verwijst.
verdediging van V. Haaren: Leven en werken van W. en O.Z. van Haren.
Uitgegeven door J. v. Vloten. 1871-1874
Hroswitha's overdrukje: Open brief aan Dr. D.J. Steyn Parvé (....) Amst. 1875 van
Elise A. Haighton
den wissel: zie bijlage
beste kerels: Vosmaer en Holda.
r

6 Dec 74
beste Vos. Daar komt je dikke lieve brief!
Sedert 6 dagen lagen de vorige nu doorgehaalde twee blaadjes op m'n tafel, en
ik meende ze te verscheuren. Nu haal ik liever alles door, en schryf er boven, dat
je 'r niet op antwoordt. Want, zie, waar zou 't heen, als we zúlke dingen gingen
uitpluizen? Daartoe moesten we renteniers zyn. De mogelykheid bestaat dat ik
Kappeyne's stuk weer, weer, en nog-eens lezende, eenigszins veranderde van
opinie - neen, 'n opinie is 't niet. Dat ik er, ten-laatste iets van begrypen zou, dan!
Maar nog-eens, we kunnen ons 't loisir niet gunnen elkaêr politieke verhandelingen
te zenden. Dit alleen blyf ik vragen: (....)
king van Kappeyne's oratie?’ Laat hierop alleen 'n ja of neen volgen. asjeblieft.
Anders voel ik me zwaar op de hand, en exigent.Heb ik je al of niet geschreven over je stukken in 't Vaderland? En gevraagd of
ze niet in Vogels III komen? En gezegd, dat m.i. je navolging van Bilderdyk's verzen
géén parodie is. Wel zeker, ik schreef o.a: je lykt wel 'n chanteuse die in zekere rol
valsch zingen moest, en dit niét kon, want je verzen zyn BETER dan B. ze maakte.
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Wél is't precies z'n genre, z'n uitdrukkingswys, z'n uitvaren, maar... beter, vloeiender
uitgedrukt. Ik ontken dat-i meester van de taal was, en roem z'n verzen (ook als
zoodanig) byna doorgaande ungeniessbar. Je brief begint met iets over ‘je
zoogenaamd klein briefje van 6 velletjes.’ Welnu, er was 'n ander voorafgegaan.
Dat ‘kleine’ briefje had klein moeten blyven, juist omdat die langere reeds verzonden
was, en ik je niet overstroomen wou. Nu vraag je in je brief óf je navolging van
Bilderdyk niet goed is? Ik weet zeker dat ik juist die navolging ZOO uitstrekend vond,
dat ik 't land had over 't te-gunstig karakteriseeren van B's ‘manier.’ Hy mocht willen
dat z'n verzen zoo goed en glad waren! Maar niet over deze meening schryf ik, ik
schryf over de vrees dat er een brief weg is, anders kón je onmogelyk vragen wat
we van die verzen zeiden.
Tic? Dat seuren over 't wegraken van brieven? Neen. Voor-eergister kreeg ik
alweer 'n bewys in handen. Een Amsterd. koopman Aug. Schröder vraagt me,
waarom ik den wissel op Wunderly & Co ‘voor eenige jaren’ ten myner behoeve
door zekeren (my onbekenden) heer J.C. Tasch te Batavia by Schröder's filiaal
genomen, niet gepresenteerd heb. Ik heb dien wissel nooit ontvangen!
Ik verzeker je dat er veel brieven wegraken. Dat ik niet alle brieven rekommandeer,
is vooral om den geadresseerde last te besparen, want de hollandsche manier op
dit stuk is omslachtig. Hier worden de gerekommandeerde brieven even als de
anderen bezorgd. Ik ben zeer ongerust. Er moet 'n brief weg zyn! Want je schryft:
‘vind je m'n parodietje op B's verzen goed?’
Als er stond: ‘ei, zoo, je vind m'n parodietje op B's verzen goed?’ als weerslag, maar
neen, je vraagt óf ik 't goed vind. En ik schreef je juist dat ik 't zoo héél goed vond,
al te goed, te goed voor parodie! O, beste Vos, hoe verdrietig is me die angst. God
weet welke intimiteiten er in dien brief stonden! Het denken hieraan vergalt m'n
genot. Ja, de hartelyke omgang met U en (....) is 'n heerlyk geschenk voor my. Het
vervrolykt m'n nadagen. Ik voel in alles Uw (....) zièl, en de reinheid uwer
aandoeningen, zoowel
(....)
Graag schreef ik je over - ik weet niet hoeveel onderwerpen! Gister avend heel
laat al, begon ik - o komiek! - met... 'n reglement

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

185
voor zekere voetreis door heel Holland die we in 1875 zamen maken zouden met
ons drie-en-twintigen. (Lach niet, ik meende het 'n oogenblik.) We begonnen het
lystje van deelnemers te maken:
(....)
en nog zestien anderen. Waarom 23? Ei, waarom minder? Waarom meer? De
zaak is dat men by zoo-iets óf geheel alleen óf met z'n tweën of in groot gezelschap
wezen moet. In 't reglement zouden fouriers benoemd worden, kassiers, opzichters
over jok en ernst, inspecteurs van sentiment, censoren van geestigheden, o, 'n
heele schepping! En zedelykheidsvoorschriften:
De dame die in 'n dorp vuur ontsteekt in de harten,
wordt beboet, als volgt:
Voor 't in vlam zetten van 'n burgemeester... zooveel.
Voor idem van den wirth...
Voor idem van 'n geringer persoon...Vóór 'smorgens 2 uur na't opkomen van de zon, hoeft men niet te spreken.
Wie aardig is vóór z'n tyd, beboet.
Voorgangers in geestigheid worden door 't lot aangewezen.
Eén dag in de week mag er geen wáár woord gesproken worden. Wie dit niet
genoeg vindt, krygt dispensatie.
Wie 'n oorveeg geeft aan een der dames van den troep, wordt heuschelyk
vermaand.
Alle liefdesaventuren moeten tusschen 11 & 12 uur voormiddag afloopen.
De chef der bende is onschendbaar. Hy regeert autokratisch volgens vaste wetten
die hem worden opgedrongen door de minderheid. Hy mag niet worden afgezet
dan op verzoek van dezen of genen.
By verschil van gevoelen tusschen twee of meer leden van de bende, zal op even
datums der maand de lichtharigste gelyk hebben. Vóór twaalven echter de man of
vrouw die den vorigen dag 't langst gezwegen heeft.
Wie blyk geeft van verstoordheid, moet 1½ uur de bende op eenigen afstand
volgen, dáárna aan den praetor rapport doen van z'n zieletoestand, waarop 't heele
gezelschap hem vergeving zal vragen voor z'n verstoordheid.
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In dorpen, gehuchten, of buurten waar de herberg geen 23 personen vatten kan,
benoemt de fourier onderfouriers die den troep deelen, en ieder voor zich z'n brok
onder dak brengen, doch 't is verboden anders dan in t hoofdkwartier te ontbyten.
Op de hei - Nu, hoe we 't op de hei maken zouden, weet ik niet. Maar helaas, de heele zaak
is onmogelyk. (....) 't Is jammer, want waarlyk 't zou 'n aardige equipée zyn! Juist
om de grootte van den troep, en de daaruit voortspruitende grappige moeielykheden!
Denk eens als we met ons 23 n op Urk (dit beduidt Urk.) aankwamen!
En - heel iets anders, maar aardig ook! - te Leiden of Utrecht! En als we daar 'n
voorstelling gaven.
Heden avend
zal in 't lokaal 'n voorstelling worden
gehouden door de 23
leden van 't dwalend
Genootschap: Zóó
(Naam heb ik nog niet. Dat zou voor jou rekening komen.)
Elk der leden zal zich in z'n byzondere gaven doen kennen en wel, als volgt:Och, gekheid! Maar 't spyt me dat het gekheid is! Als we vry waren! Buiten de
hindernissen die (....) ons in den weg staan, zullen ook al die anderen wel hun
bezwaren hebben! 't Is jammer! Ik ken nog iemand dien ik gaarne meê zag gaan
(V. Verschuer, de artillerie officier, 'n beste beste kerel) En zeker zoudt gy V. D
Linde & z'n vrouw voorslaan! O, we kregen de 23 zeker vól! En onder weg zouden
velen zich willen aansluiten, 'n ware processie naar O.L.V. van excentriciteit. Maar
we zouden exclusief zyn! 't Moest al 'n heele kerel zyn, die mee mocht! Toch zouden
we - want de jeugd is grootmoedig - ieder vrylaten zelf z'n 22 kameraden te zoeken,
en z'n eigen weg te gaan. Ach, ik zie in m'n gedachten ons aankomen te Molkwerum,
te Urk, in den Gelderschen achterhoek! Jammer, jammer, dat het nooit zal kunnen!
Stel je eens voor, het binnentreden in 'n boereherberg van den prefect, praetor, chef
custos, - hoe zal de aanvoerder heeten? hertog? - die 'n speech houdt om den Wirth
te beruhigen, die meent dat de pruisen in aantocht zyn! De bereddering over 't
aanschaffen van
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levensmiddelen! 't Bekyk van de boerejeugd! Ik zou 'n oratie houden op 't
dorpsbruggetje.Dit brengt me op Rambach! Zeker zult ge 'r wat aardigs van maken. Vergeet de
zwynen niet, die komen aanloopen op de bazuin. opstandingsparodie! En dien
mnheer Schwein - zoo erg diep betreurd door de zeugjes en zwyntjes die hy naliet
- liggende op dat kerkhof! En dat kerkhof zelf, allerchristelykst geincrustreerd in 'n
romeinsch castrum! Ja, ja, ja, behandel dat, il y a de l'étoffe voor je! M'n
vliegerhistorie, perfect! (Zonder gekheid, vraag eens 'n deskundige - jongetje of
doctor in de fysica - naar de theorie van den vlieger, of liever van 't vierkánt. Ik
bedoel: verhouding van lengte & breedte, en vooral van de toompjes. Myn vierkanten
waggelen en zwaaien altyd. Ook moet ik weten hoe de lengte en de zwaarte van
den staart bepaald wordt? t Is te hopen dat ik in 75 beter slaag dan tot nog toe. O,
in '30, 32! ‘We zingen het den dichter na:
*

the time of my youth is the time of my glory.-

Ik was aan n tusschenzin, geloof ik, maar vergat hem te sluiten. Wie zonder
tusschenzinnen schryft, is 'n leugenaar. (goed onderwerp voor een der 23
voordrachten te Leiden.)
En nu ga ik je brief volgen, om te zien wat antwoord vereischt. Ik zeg je, onder
verzekering dat ik niet slordig omga met kwalificaties van deze soort, dat Van Vloten
'n slecht mensch is: Vergelyk eens zyn toon tegen iemand die hem - naar-i meent
- niet deeren kan, met de vieze zoeterige apologie in de zaak van Modderman. Dát
kenschetst 'n mensch. Uw opmerking dat-i wel dames maar geen heeren aandurft,
zal hem, vrees ik, niet treffen. Integendeel, nu juist zal-i ook heeren uitschelden en
voor 't eerst niet om uw meening te ontzenuwen. Want hy rekent op de zeden die
den beroerdeling veel te veel beschermen. Ik vrees, me niet te kunnen inhouden,
als ik hem ontmoeten mocht. Dit schreef ik dan ook naar Antwerpen, toen er kwestie
was dat ik hem daar zien zou. We waren daar te logeeren gevraagd door dezelfde
persoon, zekere heer Michiels of Machielse. Nu, ik had al bedankt, maar kon niet
laten tenovervloede te schryven dat ik met V. Vl niet zou kunnen samen zyn zonder
hem te schoppen.-

*

model citeer ster BYRON. (wat die auteur belezen is!)
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Ik lees in 'n annonce van Ter Gunne dat in z'n Bloemlezing van Bilderdyk ‘al de
treurspelen’ zyn opgenomen 't Staat er! Je dacht misschien aan andere
bloemlezingen. (Die kerel leeft van harken en schooien en schelden.)
Iemand te Rotterdam zendt me geregeld de... Asmodee met permissie! ('n vod,
en niet eens franchement-gemeen meer, als vroeger. Na de conversie van dien
redakteur is 't ding fatsoenlyk-gemeen geworden, en spreekt van ‘God & Christus.’
Meent Alb. Thym dáármee z'n katholiek standpunt te verbeteren?) In die Asmodee
nu, lees ik geregeld een annonce van: ‘Galante dichtluimen van Hendrik Riemsnyder
en W. Bilderdyk met een Inleiding van Van Vloten.’ Ik ken dien Riemsnyder slechts
by renommee, en begryp dat hy 'n soort van Pietje Boddaert was. Maar ik weet ook,
o

wat op de 4 blz van 'n Asmodee, 't woord: ‘galant’ zeggen wil. En ik let op andere
stukken van V. Vloten! Alles saemgenomen moet die kerel geweerd worden uit
fatsoenlyke kringen. Zie eens byv. wat hy durft geven als letterkunde, in Levensbode
VI, 3. ‘een voorlooper van Jan Salie.’ Dit opschrift deugt ook al niet, want de plompe
laffe farce die hy hier - quasi-letterkundig geannoteerd, maar de werkelyke
moeielykheden slaat-i over - nu 't vod dat hy hier geeft is misselyk. Zulke vuiligheid
smaakt hem, en ik zeg er by dat ze hem voegt. Altyd wroet hy in alkoofzaakjes. Z'n
zoogenaamde - heel gebrekkige! - verdediging van V. Haren beweegt zich ook op
zulk terrein. Z'n insidieuse vraag, ‘hoeveel huishoudingen ik tot m'n last heb’ hoort
er ook toe. Net als 'n hond snuffelt hy riekende rond, en tracht zyn onbeduidendheid
als taalkenner en schryver...
(waarschynlyk keurt gy deze omschryving van z'n talent af. Dit is uw recht.
Maar myn recht is, u te verzekeren dat ik 't meen, dat ik aanneem het te
bewyzen, dat m'n oordeel niet voorvloeit uit rancune!
Zeker zoudt ge raar opkyken, en velen met u, als ik u 'n lange lyst gaf
van V. Vloten's taal- en schryfblunders. Je zou denken dat ik ze verzon.
Voor weinig dagen nog las ik van hem: ‘Evenmin als geen kind &c. O, en
dan z'n y-kwestie! Nu straks dáárover. Neen, lees eens na, wat ik schreef
op blz. 320 van bundel V Ideen. Maar dit schreef ik U immers al? Ik ontken
dat de υ (upsilon) onze y is. De zaak is, meen ik, aldus: óók de υ is als
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y geschreven. Zoudt ge daarom al de y's in Melis Stoke voor upsilons
uitmaken? Doch niet hierin zit de kwestie. De kwestie is: waarheid en
eenvoudigheid. Een i en een j geven nooit den y-klank. En de y staat
beter. Dieper zit de zaak niet. Al wat ooit de Hilaridessen (d.i. byv.
Bilderdyk en V. Vloten) over dit zaakje beweerd hebben, is onnoodige
schoolmeestery. En ze zyn niet eens konsekwent in hun eigen meeningen.
Overigens ontken ik dat dit 'n kwestie van taal is. Taalkunde betreft heel
wat anders! Met zulke ij en y-praatjes houdt zich de parasiet-letterkunde
staande. Help mee aan 't uitroeien daarvan! Onze plicht is, die kerels met
minachting & spot te behandelen, omdat ze hun smeerkaarsjes willen
opdringen als zonnen.
Dit neemt echter niet weg, dat ik, ook op schoolmeestersgronden - op
gronden uit hun eigen fabriek - aanneem de praatjes van Bild. & V. Vl te
bestryden. Ik doe 't niet graag, omdat het schynen zou dat ik 't onderwerp
de eer van discussie waard keur. Hoe kunt ook gy zeggen de y is 'n
upsilon? t Is juist 'n fout (die ook ik dikwyls maak, maar 't kan me niet
schelen) als men van φυσις, physika maakt. Ook die ph heeft geen reden
van bestaan. Wat de Romeinen deden, gaat ons niet aan.)
Oef! En ik had je nog zooveel te schryven! Die vervloekte i j! Kyk eens hoe netjes
de y staat! Of ik taalkunde wil laten afhangen van gemak en netheid? Taalkunde,
neen! Maar spelmanier en typografie wel. Heé, tupogr - t Is'n nagel aan m'n doodkist
dat je de y niet wilt aannemen, en 't zou 'n heele plank aan de kist van V. Vl. wezen
als je't wél deed. De zaak heeft waarachtig niets te maken met taal! De y is 'n protest
tegen overbodige en daardoor schadelyke schoolmeestery die de taal smoort, vilt,
doodt, en die zich in haar plaats zet! Zoo'n De Vries! En men klaagt over slechte
tyden! Zou in Cicero's tyd, iemand aan den kost hebben kunnen komen door 't
doceeren van onderscheid tusschen scherpe lange korte dubbele of ondubbele...
weet ik het? En de Grieken? Schreef niet ieder z'n eigen dialect zooals-i meende 't
best in teekens voortestellen wat hy te zeggen had? Was ϑαλαττα 'n fout, voor de
ϑαλασσα - zeggers? Ik beweer dat 'n Fries mag schryven: brood, en wy Hollanders
broot. Want zóó zeggen we! Maar wijn voor druivensap zeggen wy Hollanders niet.
De professioneele spellingmannen weten gemeenlyk zeer weinig
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van taal. Ze spellen eiland met ei en 't water waaraan Amsterdam ligt, met 'n y.
Zulke voorbeelden van inkonsekwentie kan ik honderden aanvoeren. (Hoovaardy
en Hoveling. Die woorden zullen toch wel van 't zelfde ‘Hof’ komen. In Hroswitha's
overdrukje (zyzelf zond het me gister) vind ik ‘pyl’ met de pen in ‘peil’ veranderd,
namelyk 't wapen in 't merk dat 'n hoogte aanduidt. Welnu ook De Vr. & t W. maken
dit onderscheid en bedriegen zich. Het eene is peil sive pyl en 't andere pyl sive
peil, want dat hoogtemerk was steeds 'n flêche. Nu moet die arme Hroswitha
correcties maken omdat onze spelpraetoren gek zyn! Wat overigens wettigt dat ze
pyl (flêche) niet met ei schryven, zy die altyd (heel mal) hun gronden halen uit 'n
andere taal, weet ik niet. - t Is zonde dat ik (....) schryvende, m'n velletjes vol maak
met zulk geseur over niemendal. Nu kibbelen over ei of y of i..-j zou niemendal zyn
als niet dát gekibbel belang kreeg door 't bederven van wat beters. Ook de philoxera
druivenluis is 'n nietig beestje, en de aardappelkever beteekent niet veel, maar 't
uitroeien van die bedervers is geen nietigheid. Daarom druk ik zoo op die dingen.
En de geslachten. Mies zit te vertalen en vraagt me nu en dan of't een of ander
woord vrouwelyk is. Zooeven: klip. Toevallig wist ik... niet hoe 't is maar wat De
Vriezen en V. Vloten's en De Jagers er van blieven te zeggen. (Makkelyke
kostwinning!) En ze liegen. Levenlooze voorwerpen zyn in 't Hollandsch mannelyk
of onzydig, maar vrouwelyk nooit. Die schoolfratsen moesten wy ontgroeid zyn. Heb
je ooit 'n tafel horen aanduiden met ‘zy?’Dat er 'n brief moet weg zyn, hindert me vreeselyk. Telkens komt me wat voor
den geest waarvan ik niet weet of ik 't in dien brief schreef, of in 'n ander.
Zeg eens, spreek ik in den brief die kort wezen zou, niet over 'n anderen?
(....)
zenden, althans niet allen, want dikwyls heb ik zóó slecht gespeeld dat-i my
verachten zal. Jy, ongelukkige, weet niet hoe 'n goede schaker neerziet op 'n knoeier!
Sedert lang zoek ik naar 'n juisten term om m'n standpunt in 't schaken te beschryven.
Zie ik speel prachtig mooi, maar byna altyd: op 'n beetje na, en van dat beetje maakt
m'n party gebruik. Neen, zóó is't niet. Laat ik zoo zeggen: m'n fouten zyn aanbiddelyk
eenig. Ze kúnnen niet stommer! -

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

191
't Doet me pleizier te zien dat komieke
(....)
dit belet niet dat het gek is my voor te stellen als zoo by-uitstek óndeugdzaamHm, we waren aan V. Vloten, en z'n vuilnis-manie, z'n schandpaaljacht, z'n
alkoofgesnuffel, z'n - o, o, o, ik zou hem 100 namen geven van gemeener soort, als
ik m'n brief niet wat fatsoenlyk moest houden (....) Dát gaat voor!
Ik ben ‘hysterisch’ zegt-i. 't Is wel mogelyk, althans ik heb geen lust die stelling te
bestryden. Maar wél bestryd ik z'n bewering dat die fraaie eigenschap blykt uit m'n
behandeling van Bilderdyks Floris!
En ‘vertoonziekte’ ontdekt hy in m'n y.
Laat ons nu even zien wat wy in hém ontdekken by...
Ik ben daar aan't zoeken gegaan van 't stuk dat ik bedoelde, maar 't niet gauw
genoeg vindende, geef ik 't voor heden op. Het licht V. Vloten's vieze hebbelykheid
aardig by. In 'n klein ‘litterarisch’ berichtje omtrent 'n engelschen schryver (Sheridan?
Sterne?) dat 'n regel of zes lang is, zoekt en vindt de letterprofessor aanleiding om
den Volke meetedeelen dat die schryver... wel eens by 'n vrouwspersoon sliep.
Hieraan wydt hy zeker 'n dertig regels. t Komt by de heele zaak niet te-pas, en men
is gerechtigd tot het vermoeden dat de litterarische aanloop van 't stuk maar 'n
pretext is om te verlossen van die ontzettende byzonderheid! Over 't geheel schynen
de meeste menschen den coïtus voor 'n allerbelangrykste zaak te houden. Dit nu
is-i ook! Hy is 't phusisch (wat zeg je van m'n υ?) hei, psuchisch, maatschappelyk,
hei alweer, hugiëisch, hugiënisch (hoe noem je t?) Maar niet in een van die
beteekenissen wordt de zaak opgevat. Zelfs dringt men die beteekenissen zooveel
mogelyk op den achtergrond, om de zaak alleen pikant te vinden in haar
hoedanigheid van matière à scandale! In m'n Ideen zeg ik ergens dat dit voortvloeit
uit afgunst. En, schryvers die hierop spekuleeren met 'n gemaakte
moraliteitsverontwaardiging...
Ik vraag U of dit mág? Of 't niet commun is?
En... ik breng deze opmerking omtrent V. Vloten in verband met het patrocineeren
van: ‘galante’ dichtluimen. Kyk, met al m'n liberalisme zou ik dit niét doen! Juist ik
niet, die heel zacht oordeel over afdwalinkjes op dit stuk.
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Nu in-godsnaam halt over dien kerel! Dit zeg ik niet tegen jou maar tegen mezelf.O, ik heb je veel te schryven. En serieuze vragen te doen. Kyk, ik wou eens met
je overleggen wat de plichten zyn die vriendschap oplegt? Want, ik zit nu-en-dan
(en vooral sedert eenigen tyd met vraagstukken in den brand die op dat terrein
thuishooren, en: die kwesties zullen zich weldra méér voor(....)
krygt, en Mult. Niet.’ Ik ook.Ik ben zeer bly met Uw oordeel over Mina Kr.'s dictie. Zie, ik had daarover
geenszins 'n ongunstig idee, maar ik had er geen idee over. En de Kranten sloegen
- stom genoeg - byna zonder onderscheid die hoofdzaak over. Dit deed me vreezen
dat zy zich onevenredig veel had toegelegd op pose gesten en mimiek. Nu ben ik
gerust. Waarin komt je stuk over Rambach? Spel niet Tschar - maar Tschaturanga.
't Grondwoord is (eenvoudig holl. gespeld) tsjator of tjator = quatre = vier. tsjatoranga
= vierzydig.
Die spelling! Zie, is 't n fout als we 't woord Tji-andjoer (de hoofdplaats der Preanger
- schryven zooals we't noemen: tjanjor? Hier kom ik haast weer in de buurt van V.
Vloten. Dat ikzelf begon over die r te veel in tsjaturanga is omdat hy, juist óm de
nauwe verwantschap met quatuor zoo in't oogvallend zondigt. (Ook in 't nóg thans
gesproken Maleisch is main (mahin) tjator = schaken, het vierkant-spel spelen.
papan tjator = vierkant bord, schaakbord. Deze pedanterie heb je te wyten aan...
V. Vloten. Ik kan niet velen dat die kerel meespreekt over taal, en zelfs over wat hy
voor taalkunde uitgeeft. Ik weet er meer van dan hy ook al beweeg ik me op zyn
terreintje dat zeer nauw is. Ik houd me overtuigd dat-i aan ur-gronden nooit gedacht
heeft, en zelfs niet aan 't betrekkelyk modern Sanskrit. Hy meent al heel na aan de
bron te zyn met Grieksch, Latyn of gothisch! Eilieve dat's alles van gister! Ware
taalkunde staat tot zulk geknoei als geologie tot pieren zoeken. (De opmerking over
tsjator hoort by de pieren. Zoek ze niet dieper)Ja, ik ben erg benieuwd naar je stuk over Rambach. Vergeet de zwynen niet,
zooals je deed op je teekening! Wat kan men verwachten van iemand die aan Maxje
geen kussentje, en 10 × 10 = 100 ruiten aan 't schaakbord geeft! Ik zal 't aan V. De
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Linde zeggen die uit z'n vel zal springen, en 't oogenblik verwenschen, waarop hy
je 'n hand gaf, of geboren werd. Zie Job. Ik houd veel van Job. Dat 's n kerel! Hy
wou ‘procedeeren in geschrifte’ met Z.M. God!Ja, er staan heerlyke stukken in den Bybel! Jy vooral, dichter, moet ze schoon
vinden.
Meen niet dat ik Huet vergeet die je géén dichter noemt. Dit is ál te gek. Neen, ik
vergeet niets van dien aard, ook onze beste Mina niet. Ik wou niet graag sterven
zonder me aan haar zy gezet te hebben.Antwoord toch in godsnaam niet op alles wat ik je schryf. Dan zou ook ik weer
antwoorden, en ik wíl geen lange brieven meer schryven, nooit nooit! jy
(....)
heelemaal gelezen hebt. ik zal jelui helden noemen en in de sterren zetten.
Heel hartelyk gegroet, heel hartelyk, ook van Mies die innig over jelui spreekt...
Dag beste kerels
Dek
Antwoord heusch niet! Ik meen het. Deze recommandeer ik, en ik zit dan niet in
angst over 't wegraken.
O ja van Rambach, dit nog. Die kinderen zongen en misschien kan je tepas
brengen wát ze zongen. 't Was 'n lied van Claudius:
Sei brav, mein Sohn in freud' und Leid
Bleib } redlich bis an's Grab
Sei } redlich bis an's Grab
Und weiche keinen Fingerbreit
Von Gottes Wegen ab.
(Niet letterlyk. Ik heb
(....)
Maar dát was 't lied.
We willen hopen dat die kinderen zich daaraan houden.Dat zal God en Claudius pleizier doen.-

Woensdag. Ik heb je nog veel meer te schryven, maar ben beschaamd 'n 12 vel te
beginnen. Heden hoor ik dat V. Vl. me weer

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

194
aanvalt in 't Schoolblad. Maar Versluys verdedigt me dapper. Ik merk dat V. Vl me
in partikuliere brieven aantast over Mimi. Dat is weer vuil! Ik zeg je dat-i 'n slecht
mensch is, 'n lage kerel.
Zeg, (....) je je niet aan (....) verbranders? De (....) nuttige zaak! Ik wou (....) ook
van dienst. K (....) an ik door 'n kleine contributie lid worden?
*(....) Wanneer Publiek er waarde aan gehecht en op de Voorstelling aangedrongen
had, zouden zy 't gekend hebben. Er bleek nu met-een dat de directeuren der eerste
troep in Nederland, noch Spectator lezen, noch het Tydschrift van den Tooneelbond.
Dit kenteekent de toestanden. Met zeer groot genoegen lees ik de Levens van
Cornelis en van David J. v. Lennep! Daarover is 'n schat van opmerkingen te maken.
Somme toute: we zyn erg achteruit gegaan sedert 100, 80 & 50 jaar, zoowel
maatschappelyk als wetenschappelyk en politiek! Door allerlei samenloop is
misschien de uiterlyke toestand beter (en niet eens in alle opzichten) maar de
menschen beduiden meer dan nu! Meen niet dat ik alles aanneem, wat V. Lennep
(mijn Jakob) schryft. O neen, ik heb veel aanmerkingen die zeker noch hem noch
de familie aangenaam zouden zyn. Maar toch, over 't geheel: we zyn
achteruitgegaan! Onze tyd staat tot de periode 1770-1830 als... Willem III tot Willem
I. Deze was inderdaad 'n individualiteit. Er leefden toen ‘personen’ met eigenaardig
cachet. Thans is alles opgelost in 't parlementarisme, in 't samendoen, in 't collectieve,
zóó zelfs dat geen individu bruikbaar is zonder niemendal te wezen. Van Heemskerk
geen antwoord. Falck en Elout zouden geantwoord hebben! (....) Er is behoefte aan
'n Engel des Heeren die vaderlyk slaat met pestilentie. Maar dit is nu 't chapiter niet.
Ik vraag of ge U moogt bederven door spelen op de buit? ‘Dit heb ik niet voor 't
zeggen’ is Uw antwoord (....) Ja, Mimi maakt 'n drama. Wat ik er van hoorde... kan
goed zyn, of tot iets goeds leiden, maar dit neemt niet weg dat ik opzie tegen de
beoordeling. Ik hoop dat ik 't in gemoede goed kan vinden. Zy is aangestoken door
de flinke optreding van Mina Kruseman, wil geld verdienen, my steunen, onafhankelyk
zyn, que sais je! En ik ben beu van schryvery. Ik timmer liever. M'n voorlaatste
schaakparty heb ik zeer snel opgegeven. Heel in den beginnen maakte ik 'n
allerstomste fout, en ik wou de executie niet rekken. Er is nu 'n andere begonnen
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waarvan nog niets te zeggen is. Ook zulke partyen habent sua fata. 't Zit 'm niet
alleen aan 't meer of min goed spelen. Zie, ik maakte in die vorige party 'n fout. Dit
geschiedt meer, en ook m'n partner maakt wel eens 'n fout. Maar was 't nu niet
fataal dat myn fout zoo op-eens decisief was? Zoo uitgezocht verderfelyk? (....)

[Bijlage
Drie wissels]
Bijlage
Een drietal wissels, gedateerd op 9 maart 1871. (M.M.) Blijkens de voorafgaande
brief aan Vosmaer werden ze eerst heden aan Multatuli ter hand gesteld. De tekst
van de wissels is gelijk, alleen waar in de eerste wissel eersten staat dient
achtereenvolgens tweeden en derden gelezen te worden; het tweede en derde dient
vervolgens door eerste en derde resp. eerste en tweede vervangen te worden.
Goed voor f 114,57 Nederl. Crt.
Batavia 9 Maart 1871
Zes Maanden na dato gelieve UEd te betalen voor dezen onzen EERSTEN
Wisselbrief (de tweede en derde onvoldaan zijnde) aan de Order van den Heer
Douwes Dekker de Somma van Een honderd & veertien 57/100 Gulden Ned. Ct.
Waarde ontvangen en stelt op Rekening volgens advies van De Heeren
Wunderly & Cie.
te Amsterdam
UEd. D.W. Dienaren
Busing Schröder & Co.

[8 december 1874
Ideën IV, tweede druk, verschijnt]
8 december 1874
Het tweede stuk van Ideën IV verschijnt. Bericht in Het Nieuwsblad voor den
Boekhandel, jrg. 41, blz. 515. (K.B. 's-Gravenhage.)
e

Multatuli, Ideën. Tweede door den auteur herziene druk. Vierde bundel. 2 stuk.
o

Amsterdam, G.L. Funke. Post 8 . (Blz. 161-362)
f1.25.
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[8 december 1874
Weerwoord door J. van Vloten]
8 december 1874
Weerwoord van J. van Vloten in Het Schoolblad, Derde jaargang, no. 52. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Inzake de twee voorafgegane artikelen zie men 24 november.

Vereenvoudigde spelling.
Nog een enkel woord over de spellingsvraag, naar aanleiding der bedenkingen van
den Heer Versluys in nommer 50. Waarom geeven wansmakelijk is? wil hij weten:
omdat het onnatuurlijk is, en die dubbele ee met den aard en oorsprong van 't woord
even zeer in strijd, als twee neuzen of drie oogen het met het aangezicht van een
mensch zouden zijn. Woorden zijn geen willekeurig aangenomen teekens, maar
natuurlijk geboren gewrochten van 's menschen geest en spraakvermogen, die hij
door een zeker aantal teekens voor 't gezicht kenbaar zoekt te maken. Dat dat aantal
zoo beperkt is, maakt juist dat hij zich voor sommige klanken met hetzelfde teeken
behelpen moet, en dat hij onmogelijk het voorschrift: schrijf: volkomen zoo als gij
spreekt, opvolgen kan. Daaruit volgt dan echter als van zelf het onraadzame eener
spelling, die - gelijk D.D. dat met mens en zeît-i doet - op een enkel woord zulk een
stelsel zou willen toepassen, en dat het zelfs affectatie verraadt, dit met zoo veel
ophef en beweging - als volbracht men heel wat wonders - te doen, als hij. De Heer
Versluys duidt het mij min of meer euvel, dat ik hem vertoonzucht verwijt, en meent,
dat men een door sommigen ‘gelasterd’ geestverwant een dergelijk verwijt niet doen
mag. Ik zie dat echter niet in; mogen sommigen D.D. ‘lasteren’, gelijk hij vermeent,
dan is dat nog geen reden, dat anderen hem nu in 't belachelijke en ongerijmde
gaan ophemelen; en dat te minder, als hij zelf van nature maar al te veel tot zulk
een verheffing geneigd is. Juiste waardeering zijner deugdelijke eigenschappen kan
niet alleen, maar moet ook met de eenvoudige erkenning zijner in 't oog loopende
zwakke zij, zijn - in veel opzichten bilderdijkiaansche - behaag- en vertoonzucht,
zijn te hoog loopen met zijn persoon en derg., dat hem - even als Bilderdijk - tot
allerlei ongerijmdheid en grootspraak verleidt, gepaard gaan. Door 't oog daarvoor
niet te sluiten, zal men met des te meer vrucht datgene kunnen genieten en waar-
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deeren, wat hij werkelijk goeds heeft en verkondigt. Door hem daarentegen als een
soort van profeet voor te stellen - gelijk dat onlangs door Vosmaer geschied is helpt men én hem zelf slechts te verder van 't spoor, én geeft anderen tot allerlei
begripsverwarring en averechtsche voorstellingen aanleiding. Een ‘zaayer’ is hij
ongetwijfeld, doch van niet weinig onkruid onder zijn tarwe, en 't is van 't hoogste
belang, dat wel in 't oog te houden, en zich niet het een met het ander voor hetzelfde
voedzame graan in de hand te laten stoppen.
Bl. 26 Nov. '74.
v. Vl.

[8 december 1874
Slotwoord door J. Versluys]
8 december 1874
Slotwoord van J. Versluys in Het Schoolblad, Derde jaargang, no. 52. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Wanneer Dr. v. Vloten zegt, dat geeven op hem denzelfden indruk maakt als een
mensch met twee neuzen, dan twijfel ik niet aan de waarheid daarvan. Maar ik voeg
er bij, dat zal hoogstens voor eenige andere taalgeleerden het geval zijn; de overige
3 millioen Nederlanders zien in dat geeven wel iets dat minder gewoon is, velen
hebben wel een afkeer van dat nieuwe evenals van alles wat nieuw is, maar iets
gemotiveerd wansmakelijks ligt er voor hun niet in.
Dr. v. Vl. noemt het gelijkmaken van schrijftaal en spreektaal; de mogelijkheid
daarvan kon ik ook niet inzien. Wij hebben echter 3 talen: spreek-, lees- en schrijftaal,
en de vraag was steeds: kunnen niet de laatste 2 gelijk gemaakt worden? Het was
dus de vraag mens te schrijven, niet omdat het zoo gezegd wordt, maar omdat het
zoo gelezen wordt. Door te zeggen wij willen schrijftaal en leestaal zooveel mogelijk
gelijk maken, is terstond een uiterste grens aangegeven, om hen gerust te stellen,
die bang zijn voor het vervallen in een uiterste. In dien zin zijn, zelfs zonder dat wij
één teeken laten vallen, eenige vereenvoudigingen mogelijk, die ten dienste der
lagere school zouden komen.
Wat Multatuli betreft, ik heb er niets op tegen, dat men hem op eene onpartijdige
wijze bespreekt, maar ik zie een hemelsbreed onderscheid tusschen zulk een
bespreking en het terloops aanduiden met een enkel hatelijk epitheton. Het oog
sluiten voor iets
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wat verkeerd is, waar ook, verdient afkeuring. Maar het oog sluiten voor wat goed
en uitmuntend zelfs is, dat is vooral niet minder verkeerd, en ik vrees dat dr. v. Vl.
dit ten aanzien van Multatuli in de hand zou werken. Kende iedereen M., zooals
wenschelijk is, dan zou de opmerking, die dr. v. Vl. maakt, geen kwaad kunnen
doen. Dr. v. Vl. zegt dat hij er geen reden toe ziet om M. tot in 't belachelijke te gaan
verheffen. Dat heeft ook niemand van den heer v. Vl. verlangd, en ik kan niet inzien,
dat de opmerking hier tot iets anders dient dan als inleiding voor een hatelijkheid,
aan het adres van M. over belachelijke en ongerijmde zelfverheffing.
Een man als Multatuli, wij weten het alle, staat in vele opzichten verre boven het
peil der gewone menschen, en het zou ongerijmd wezen te veronderstellen, dat zoo
iets hem onbekend is. Hij weet beter dan een van ons hoe hij door regeering en
volk behandeld is. Waar M. over die zaken spreekt, zegt hij precies, wat hij er over
denkt, terwijl de algemeene gewoonte is om ten aanzien van zich zelven anders te
spreken dan men denkt. Nu zou men kunnen zeggen: het is beter te zwijgen dan
in zulk een geval de waarheid te zeggen, maar ik kan het wenschelijke of
noodzakelijke daarvan niet inzien. En ik kan ook in de verste verte niet inzien, dat
M. in 't algemeen geneigd zou zijn, zich zelven hooger te stellen dan hij verdient,
zoodat ik geen belachelijkheid kan ontdekken en geen grootspraak, in den gewonen
zin van 't woord.
Wat de studie van Vosmaer betreft, deze heeft op eenige zaken gewezen, welke
M. zag voordat een ander er aan dacht. Maar dat zijn feiten, waar niets tegen te
zeggen valt. Overigens ligt niet daar het hoofddoel van het werkje van Vosmaer; hij
heeft dit zelf duidelijk genoeg en naar waarheid aangewezen. Zijn doel was er toe
bij te dragen, dat M. beter gekend en gewaardeerd worde als dichter, en dus ook
als mensch. Waar hij meende te moeten afkeuren, is het gebeurd, al doet hij het op
een geheel andere wijze als Dr. v. Vl. Ik houd dan ook de studie van Vosmaer zeer
geschikt voor het doel, waarmee ze geschreven is. De kunstenaar is hier beoordeeld
door den kunstenaar.
Bij het schrijven van deze opmerkingen verlies ik niet uit het oog, dat het vermetel
is mijn oordeel te stellen tegenover dat van dr. v. Vl. Maar dit is hier mijns inziens
ook niet de kwestie. Het blijkt
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duidelijk, dat dr. v. Vl. een ander oordeel over M. heeft als de heer Vosmaer. Ik
erken de verdienste van Dr. v. Vl., maar iedereen weet, dat de heer Vosmaer als
letterkundige een zeer goeden naam heeft. Welnu tusschen beide beoordeelaars
van M. moeten wij kiezen, en ik doe die keuze zonder aarzelen, waar het oordeel
van een kunstenaar als Vosmaer geheel overeenstemt met dat van mij en zeer vele
andere leeken, bij wie letterkundig genot dagelijks tot voedsel voor den geest
verstrekt. Ik moet mijne keuze openbaar maken, omdat ik niet lijdelijk kan toezien,
dat in Het Schoolblad onrecht gepleegd wordt aan een groot man. Mij komt het zelfs
voor, dat Dr. v. Vl. Multatuli bepaald sart, en dit doet mij voor beide partijen ten
zeerste leed. Eenige briefkaarten, die ik in de laatste week ontving, hebben mij doen
zien, dat ook anderen dezelfde opvatting van deze zaak hebben.
J. Versluys.

[10 december 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
10 december 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Twee dubbele velletjes postpapier met gedrukt
kopje, tot onderaan blz. 7 beschreven. (M.M.)
Zijn vriend Dr. Wap: J.J.F. Wap (1806-1880), katholiek letterkundige, bewonderaar
van Bilderdijk over wie hij een boek schreef (1874).
Beetsrijmpje: zie in De Kinderen der Zee. Schetsen naar het leven van onze
e
e
Hollandsche stranden. Door Jozef Israëls. 1 uitg. 1861; 2 dr. 1872.
Patti: Adèle Jeanne Marie Patti (1843-1919), zangeres van italiaanse afkomst.
Jenny Lind: beroemde zweedse concertzangeres (1820-1887).
bakhuizen: gezichten, tronies.
Amsterdam, 10 Dec. 1874
Waarde Dekker!
Hierbij een nieuwe proef van 't Voorwerk van Vorstenschool. Ik heb het Voorbericht
(het oude) zonder interligne laten zetten om de kosten van 't overzetten te besparen
en vertrouw dat Ge 't zóó wel zult goedkeuren.
De pagineering zal ik laten wijzigen.
Aan Boekhoven schreef ik over blad 7 van Havelaar en de Schoone vellen. Ik
vrees dat blad 7 in 't ongereede is geraakt.
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Nu Ge mijn pakket in handen hebt met bundel IV, hebt Ge zeker die schoone vellen
20-23 niet meer noodig? Maar ja, ik zal ze U toch maar zenden voor correctie tegen
den eerstvolgenden druk. Dat die noodig zal zijn, behoeft Ge niet te betwijfelen.
Het restantje kopie van Los gaat hierbij, met de wensch door dit voorntje welhaast
een kabeljauw te vangen.Dank voor Uwe scherpe maar naar ik geloof zeer juiste uiteenzetting van Bilderdijks
waarde als mensch en dichter. Dat hij eeuwig rijmen moest uit een ‘ziekelijke tic’
vind ik eene recht vermakelijke verklaring, als men nagaat welk soort van verzen
r

hij maakte in allerlei omstandigheden van zijn leven! - Zijn vriend D . Wap heeft
thans een boek over hem geschreven, waarin de goede man hem tracht te
verdedigen door al zijn onhebbelijkheden toe te schrijven aan zijn zwak van
‘onmatigheid’, een kwaal waaraan B. zelf erkent te hebben geleden. Dat boek van
W. is wezenlijk curieus om de beminnelijke goedhartigheid en vriendentrouw die uit
elke bladzij te lezen is. Hier en daar tikt hij van Vloten op de vingers, voor diens
gebruik van data en gebeurtenissen in de brieven door ten Brummeler Andriesse
uitgegeven, maar de slotsom is dat hij onwillens bevestigt wat door die brieven over
zijn vriend B. uitgelekt is.Hebt Ge wel ooit van Beets gelezen diens rijmpjes op de ‘Kinderen der Zee’ van
Jozef Israels? Nu, als Ge ooit Beets mocht onder handen nemen, zoek dan maar
niet eens naar zijn gedicht op 't jubilé van '65.Laat in 's hemels naam niet Uw blijspel varen! Niemand beter dan Gij zal er een
kunnen leveren dat meer naar een blijspel dan naar ‘een klucht’ zal gelijken. Ik neem
aan dat onze blijspelen niets dan kluchten mogen heeten, maar dat is immers voor
een man als Gij geen reden om U aan een proeve te onttrekken! Toe, ik bid U, wees
toch niet zoo overdreven streng op Uw werken, maar toon eens wat Gij dan meenen
zoudt dat 't minst van een klucht weg had. - Als Ge er een klaar hebt dat U maar
half voldoet, zend het mij dan eens, dan ga ik eens met Albrecht & van Ollefen
marchandeeren wat er voor U uit te slaan is, en ik ben zeker dat Ge op dat terrein
een schat van geld zult verdienen, meer dan voldoende om Nonni thuis te hebben
en alles voor haar in te richten zooals Ge wenscht. Dus niet uitgeven, maar aandeel
in de recette van een
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tooneelgezelschap aan wie Ge 't stuk verhuurt voor zoo en zooveel voorstellingen.
Och, dat Ge toch eens woudt luisteren naar welmeenende koopmanstaal: wat zoudt
Ge U met Uwe gaven ruimer dan thans kunnen bewegen!Wat V.S. betreft, geloof ik met u dat het na al dat gehaspel niet wenschelijk zou
zijn als Mina Kr. den titelrol aanvaardde. Jammer, zeer jammer, dat zij de opvoering
van haar eigen stuk doordreef! Hoe is 't mogelijk dat een zoo helder hoofd zoo
stekeblind kan zijn voor eigen werk. Ik zag haar stuk spelen, maar moet erkennen
dat het zóó onsamenhangend en dwaas ineenzat, dat de touchantste scènes alle
effect verloren. Datzelfde stuk, aangevuld hier en bekort daar, door iemand die de
eischen voor een op te voeren tooneelstuk verstaat, zou furore gemaakt hebben,
vooral nu zulk een kranige figuur als zij, er in optrad. Geloof me, in spijt van alle
krantengeschrijf, het meerendeel van 't publiek heeft de kleine fouten in haar spel
niet opgemerkt, maar in tegendeel hartelijke bewondering gevoeld voor een zoo
kordate vrouw, wier verschijning alléén trouwens al veler hart inpalmde. Was zij
opgetreden in een of ander ook zeer gewoon tooneelstuk, dat overigens aan de
eischen van 't tooneel voldeed, zij zou stellig opgang gemaakt hebben, maar op te
treden in een geheel nieuw genre van tooneelarbeid (een genre dat men onmogelijk
genoemd heeft en misschien terecht!) was ál te gewaagd. Wat haar voorts heeft
bewogen om vooraf réclame te maken door de voordracht van haar ‘Kunst en Kritiek’,
is mij een raadsel; - daardoor heeft zij een niet gering deel schuld op zich geladen
van de nijdige veroordeeling die ‘de pers’ haar later toediende. Geloof mij, haar
échèc heeft mij innig leed gedaan, maar ik ben zeker dat zij alléén dan glansrijk alle
vooroordeel zal overwinnen, wanneer zij begint met te willen leeren van lieden die
van tooneelzaken meer begrip hebben dan zij, en wanneer zij besluiten kan om zelf
zich geheel buiten réclamefabricaten te houden. Zij verstaat van dat laatste vak
niemendal en maakt door haar eigenzinnige manieren op dat terrein haar eigen
doel volstrekt onbereikbaar. Als zij eens na wou lezen met hoe veel tact impressario's
als Ullmann en Barnum dames als Patti en Jenny Lind hebben geëxploiteerd, dan
zou zij misschien ontdekken dat hare onbescheiden annonces en dito voordrachten
weinig geschikt zijn om sympathie te wekken bij
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fatsoenlijke luî. Als zij met al haar eigenaardigheden, niet zoo'n mooie vrouw en
geen generaalsdochter geweest was, kunt Ge zeker zijn dat zij niet eens driemaal
een tamelijk bezette comédie had gekregen. Om die redenen heeft men haar veel
vergeven, zooals dat gewoon is in de wereld! Jammer dat zij van die groote
voordeelen geen 't minste partij verkoos te trekken, maar integendeel den schijn op
zich laadde zich te willen encanailleeren met ‘artistenvolk’ dat voor een portret
vrij-entree kocht. 't Zal een fraaie collectie bakhuizen zijn die zij op die manoeuvre
verworven heeft! De weinige werkelijke artisten hebben natuurlijk van haar verlof
geen gebruik gemaakt. Zelfs in Amerika moet haar manier van manoeuvréren
tegenzin wekken bij ieder wel-opgevoed individu.Dat Waltman U nog niet schreef, verwonderd mij. Hij vertelde mij dat ‘Specialiteiten’
totaal uitverkocht waren en hij U vragen zou daarvan een vermeerderde editie te
geven. Nu, hij zal U binnen kort wel moeten schrijven.‘Verspreide Stukken’ gaf ik aan Woest om te drukken; daarna de Minnebrieven.
Weldra zult Ge proeven zien.Wees hartelijk met Mimi gegroet van
tt
GLf

[11 december 1874
Brief van Multatuli aan Versluys]
*11 december 1874
Brief van Multatuli aan J. Versluys. (Een en ander over Multatuli. Amsterdam
1889, blz. 55.)
Het onderstaande citaat wordt door Versluys ingeleid met de woorden: Multatuli
schreef mij 11 Dec. '74 in een brief van 16 bladzijden het volgende:

Over 't geheel heb ik me redelyk goed gedragen en zeker beter dan ik, de menschen
kennende, van 't overgroote meerendeel der anderen veronderstel, vooral wanneer
ze zich hadden bevonden in myn positie.

[11 december 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman]
*11 december 1874
Brief van Mimi aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 3-4.)
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Wiesbaden, 11 Dec. 1874.
Beste Mina. Je raadt nooit waarom ik je schrijf! Voor een dag of drie heeft Dek 'n
alleraardigsten brief aan je geschreven op 't refrein ‘dat Mina niet schrijft’, aardig,
geestig en prettig en in verzen. Ofschoon ik even graag als Dek wat van je hooren
zou, vertel ik me zelf dat je 't zeker druk hebt met lezingen en dergelijken. Ik ben
werkelijk altijd bang het iemand lastig te maken door op schrijven aan te dringen.
Ik zelf doe 't niet als ik niet iets bepaalds te zeggen heb. En zie, ik die zijn brief zoo
aardig vond, ik had het ongeluk van te zeggen: ‘als Mina 't maar begrijpt je zoo op
een brief aandringt. 't Was een verkorting voor dat je zoo in allerlei drukte zat en ik
meende dat je ons lastig zoudt vinden dat wij altijd je tijd in beslag willen nemen
door geschrijf. Maar zie, Dek neemt uit dat onnozele gezegde op dat ik jalours ben
op jou! en laat zijn brief liggen 2 dagen, en gister heeft hij hem tot mijn spijt
verscheurd. Ik was er kwaad om. Ja werkelijk kwaad, maar daarmee heb ik dien
aardigen brief niet terug. Ik kan nu niet beter doen dan 't je vertellen, houd hem dan
eens een strafpredicatie.
Hij was verdrietig over andere dingen, anders zou hij 't ook niet gedaan hebben.
Bovendien, weet je wel dat i mijn jalouzie niet altijd even briefverscheurend ontzien
heeft. Maar nu op jou, hatelijk! Want weet je wel, Mientje, dat jij de heele eenige
vrouw bent die niet geprobeerd heeft hem te verleiden. Getrouwde en ongetrouwde,
jonge en oude, o, tot in 't gekke toe, hebben hem mij zoeken af te troggelen. Jij
ALLEEN niet. Daarom ben ik boos geweest toen hij dien aardigen brief verscheurde,
en mij verdacht van 'n leelijk gevoel voor jou. 't Is te kinderachtig! Ik ben ook op die
1001 andere vrouwen niet jalours, al ben ik niet juist ingenomen met M. histories.
Vraag hem dus alsjeblieft om jou brief - die hij in de kachel wierp - de ongelukkige!
Hij is erg verdrietig, de Dek, om allerlei, en ik ben bezig met vertalen.
Vos heeft ons geschreven dat je bij hem waart geweest. En M.F. 't hofjes-vrouwtje,
dat je een loge gaf in de comedie! O prinsesje!
(....)
Waar ben je en wat doe je, lieve kind?
Zeg Mientje, heb je copie van je brieven aan ons? Je wist eens een heele pagina
zoo woordelijk aan te halen. Ik hoop toch van niet? Dag beste Mina.
Mimi.
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[12 december 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
12 december 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel en half enkel velletje postpapier. Geheel
beschreven. (M.M.)
De notitie bovenaan is een opmerking van Funke voor de drukker aan wie hij
Multatuli's brief toezond.
De tekst van acht regels schrift vóor het woord Vervalt, hieronder tussen haakjes
gedrukt is in de autograaf doorgeschrapt.
A: Laat svp eens 't onderstaand
aan Uw knappen zetter lezen. f.
r

Wbaden 12 Dec 74
Waarde funke, mooi verdrietig zend ik u hierby de revisie van dat Voorwoord
terug. Ge zult zien dat ik de Drukkery 'n standje maak, en weer revisie vraag, maar
dat later herriep - ik weet niet meer hoe ik er mee aan moet! Dat de boel nu niet
goed staat, is zeker, 't Wordt 'n warboel. De verregaande slordigheid der Drukkery
(in dit geval, anders mag ik niet klagen) blykt ook uit de vele fouten in de zoo duidelyk
geschreven noot op blz 11 (XI?) 't Helpt wat of ik zoo-iets lettertje voor lettertje
schryf, als ze toch maar wat neerkletsen, luk-raak! Juist dit maakt dat ik zoo dikwyls
revisie vraag. Ik kan er niet op rekenen dat de eerste korrektie gevolgd wordt.
Wat nu de inrichting van dat Voorwoord aangaat, het arrangement (iets waarvan
veel afhangt, en dat tot het vak der typografie behoort, ik moest het van de Drukkers
leeren!) nu, die Inrichting is slecht. Myn eerste korrektie was om te zien hoe 't
uitkwam, hoe 't staan zou?
't Best zal zyn dat ik 't nu aan U overlaat. Maar meen niet dat 'n tekst, eens goed,
altyd goed, is. Om 't verzetten van één regel of woord moet men op-nieuw alles
nazien. (Zie byv. bundel VII, 174 't laatste woord der blz.)In m'n voorlaatsten verzocht ik U te beslissen over de lettersoort van sommige
fragmenten, maar ik had gedacht dat ge ál het uit de andere uitgaaf overgenomene
óf groot óf klein zoudt maken, en den nu gegeven nieuwen tekst cursief. (Dit laatste
is geschied.) Het overgenomene echter is van tweeerlei druk. Dat zal nu maar zoo
moeten blyven, maar goed staat het niet.Dat die personenlyst daar niet hoort spreekt vanzelf (waarom dat dan daar te
zetten? maar de vraag is of 't cursief begin:
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Om redenen &c
niet op 'n verso staan moet, en dan
Voorbericht b.d.E.U
op den recto daartegenover?
(Als dit geschiedt, gelyk ik verzocht in de eerste proef, weet ik niet hoe 't slot
uitkomt, en of dit misschien door wyder zetten van interlignes op recto moet gebracht
worden? Nu is dit zoo, maar als 't begin een blz. teruggaat, niet meer.)
Vervalt. Door in de proef aangegeven veranderingen zal 't slot op recto komen, al
begint men op V.
Het is zeer vermoeiend dit alles schriftelyk te overleggen, en 't zou vlot gaan als de
Drukkery begon met te doen wat ik verzoek. De manier waarop ze nu in plaats van
de in de eerste proef verzochte verschikking, daar op blz IV 't personenlystje gaat
zetten, heeft veel van voor mal houden. Zie m'n proef (de eerste) ik vraag U of ik
daarin duidelyk was of niét. Is er aan zoo'n drukkery geen meesterknecht? Deze
vraag geldt ook 't nootje op blz 11. (XI?) Beschik gy nu svp. over 't vervolg der zaak.
Heel graag wil ik 't weerzien, maar dat eeuwige heen en weer zenden!
Hartelyk gegroet
tt
DD
Nog geen revisie vel 7, Havelaar!
Och, zoo verdrietig!
Daar ontv. ik Uw brief van 10. Dank. Alles wat ge over die beste nobele M.K. schryft
is de zuivere waarheid, helaas! Ik gaf er veel voor als ik u in gemoede mocht
tegenspreken! Och, 't is zoo jammer dat ze die lawaai-methode gekozen heeft! Ze
begrypt hoe graag ik party voor haar trok, maar ik mag niet liegen. Dan zou ook
alles wat ik zei, duidelyk blyk dragen van geknoei. Ik zit uittezien naar 'n manier om
haar te helpen, maar tot nog toe moet ik al te vaak haar aanvallers gelyk geven
(behalve als ze zooals Huet en V. Vloten in 't gemeene vallen, en haar uitschelden
voor ‘brutale meid.’ Zy is zacht, en komt door overspanning op 'n terrein dat juist
het hare niet is. Vandaar dan ook de verregaande onhandigheid van haar ruwheid.
Ze is niet thuis in haar eigen - by
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vergissing gekozen! - methode. Haar hart is 'n juweel! Och, 't is zoo jammer! Als je
je den inhoud van je brief herinnert, denk dan maar dat ik alles met je eens ben,
ook ten aanzien van 't niet-opvoeren van Vorstenschool. Liever niet dan met de
saus van zóó'n lawaai! Vorstenschool moet juist eenvoudig geproduceerd worden,
't omgekeerde van spectakel. Juist de laatste acte, 't allerlaatste brok dat toonlooze,
dat stille moet effekt maken. Goed gespeeld zál dat, maar met humbug wordt dát
en 't heele stuk bedorven. M'n blyspel aan U geven, carte blanche, ja!!!

[12 december 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
12 december 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 6 december, voor de volgende zet 17 december.
Ontv.

10.

D7

-D5

Antw

11.

C1

- F 4:

r

Wiesbaden 12 Dec 1874
Douwes Dekker

[12 december 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
12 december 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan de tweede bladzijde beschreven; de allerlaatste regels lopen
dubbelbreed door op de derde bladzijde onderaan. (M.M.)
Op blz. 4, in omgedraaide richting, een aantekening in potlood van Multatuli, met
een reeks opzettelijk onjuiste afbrekingen.
V's brief: de brief van Versluys; deze is niet teruggevonden.
dien Hr. K: de journalist, later tevens jurist, Samuel Katz (1845-1890).
Amsterdam, 12 Dec. 1874
Waarde Dekker!
Dank voor de lezing van V's brief. V. schijnt me toe oprecht gezind te zijn de
handschoen voor U op te nemen. Dat verheugt me voor hem als voor U, want zonder
twijfel zal zijn geschrijf vrij wat meer bijval vinden dan dat van v. Vloten. Het spijt
me maar dat Ge U die laffe aanvallen zoo aantrekt, daardoor haalt Ge U tal van
zorgen en een massa geschrijf op den hals en gaan er vele kwartalen om, zonder
dat de pers een letter kopie te zien krijgt
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voor Uwe Ideënreeks. Waar moet dat heen! Als Ge zoo gevoelig blijft voor dat spook,
zie ik nooit Uwe fraaie plannen verwezenlijkt. En dan?...
Geloof mij, Ge hecht overdreven veel aan die kunstenarijen van v. Vl. Hij toch is
één dier personen, die 't zoodanig bij publiek verkorven hebben, dat men een door
hem opgedischt schandaaltje, toch niet, of slechts voor ¼ zal gelooven. Waartoe
dus al dien angst voor zijne attaques!Gaarne voeg ik hierbij nog f100. - maar bleef verder, althans déze maand, liefst
van meer remise verschoond. Ik zal meer dan gewone zorg moeten aanwenden
om met mijne finantiën rond te komen tot aan den tyd dat er weêr wat binnen komt,
d.i. op zijn vroegst: half Januari.Wat de Telegraaf betreft, ik ken den Hr K. een weinig, maar genoeg om te weten
dat hij geen persoon is waarmeê Ge U lang aangenaam zult voelen. Ik vrees dat
Ge al heel gauw hem zoudt gaan rekenen bij de ‘lastige’ vrienden, alias tijdroovers,
die munt slaan uit de denkbeelden die zij opdoen uit de gulle brieven, die zy U
afpersen. Het zou me niet verwonderen dat hij zal trachten Uw hart te winnen door
mooie brieven, want hij stelt heel aardig en is heel gul met complimenten.
Wees met Mimi hartelijk gegroet van
tt
GLf
on/ve/rsch/il/li/g o/f/ z/e/ a/an//de/n/
le̸t/te/rb/ak/ /st/aa/n / o/f / o/p / 'n/ /
tr/oo/n z/it/te/n./

[14 december 1874
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
14 december 1874
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De tekst van het enkele velletje begint middenin een zin en eindigt ook zo. Gezien
de inhoud lijkt het verantwoord deze brief toe te voegen achter de onvolledige en
verminkte brief van 14 december 1874, overigens zonder te willen suggereren dat
deze twee gedeelten stellig bij elkaar behoren.
Waadland: duitse naam van het Frans-talige kanton Vaud.
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14 Dec 74
beste Vos, Ik ontvang daar van Roorda bygaande dokumenten: Een briefje aan
U, een briefje aan my, het derde...
'n rozenstruik?
Neen, hy zegt uitdrukkelyk dat het niet behoort tot deze klasse van
geesselwerktuigen. En ‘Mama vreest dat de Spectator het niet zal opnemen!’
Welnu, met het oog op Roorda's stemming en Uw stryd over Hroswitha (die my
een gespannen verhouding doet veronderstellen met uw medespectatoren) vrees
ik dit ook.
De heele zaak is my onaangenaam, want ze zou krediet-uitputtend kunnen werken.
Ik heb Roorda's stuk niet gelezen, en, aan zyn verzoek om doorzending voldoende,
voel ik my uitdrukkelyk verplicht U te verzoeken het te beschouwen als rechtstreeks
van hem ontvangen. Ik mag niet peseeren op uw verhouding. Juist is er een brief
aan R.v.E onderweg, waarin ik op-nieuw betoog (inzake Bientjes) dat 'n redakteur
moet weten wat-i stallen kan. Als B. door 't opnemen van Roorda's (of myn) stukken,
z'n krant of positie bederft, kunnen nóch R. noch ik hem daarvoor schadeloos stellen.
In één woord beste Vos, juist Uw opofferende hartelykheid voor my, dwingt me U
te verzoeken asjeblieft niet om mynentwil in den Spectator optenemen wat ge liever
niet opnemen zoudt! Ik moet gissen dat Roorda, my tot intermediair kiezende, geperst
werd door nood. (Hy ligt overhoop met de Regeering van Waadland (?) en kan niet
buigen. Zeker heeft-i weer gelyk, wat ten-laatste 'n fout kan worden, maar dit weet
ik nu niet.) Z'n vrouw moet eerlang bevallen... en en... en... kortöm, waarom my dat
stuk te zenden? Ik begryp 't niet. Is 't, om U 't afwyzen moeielyker te maken? Dit
mag niet! Dus nog-eens, doe alsof ge het rechtstreeks van hém ontvangen hadt,
en kúnt ge hem helpen, destebeter! Maar doe 't om-mynentwil niet!
Hy spreekt van ‘V.D. Kouwen’ De ‘gemaaktheid’ van 't aanhalen dier zaak (by
Javaannut M. denk ik.) (....) - Wel heere god, devoot Nelleken! Daar komt weer 'n
brief, en ik ben beschaamd. Neen, hy heeft de aanhaling van V.D. Kouwen niet van
my! Myn brief heeft den zynen gekruist. Les beaux esprits!
En erger beschaamd nog! Verbeelje. Och, hoe zal ik je dát uitleggen! 't Kan niet!
Maar beschaamd ben ik. Die tweede brief is 'n
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gloeiende kool op de bourgeoise voorzichtigheid in de eerste bladzyde van dezen.
Ook dien brief wil ik je wel zenden, maar... dan begryp je'r nog minder van. Je zult
er uit zien, dat ik aan R. heel melankoliek geschreven heb, en dit niet kunnen rymen
met 'n laatsten brief aan jou, die oneindig was, en niet bedroefd. Nu, ik schreef je
zoo - om me optemonteren (en onder 't schryven lukte dat ook)
(....)
En dit lukte ook. M'n lang geschryf was dus geen leugen, zooals schynen zou uit
e

het 2 briefje van R. dat ik je óók zend.Zie eens hoe bly hy is met je ‘hartelyken groet.’ Dit was zeer fyn van je: een goede
daad! Roorda is gewond, en daardoor prikkelbaar, en velen spekuleeren daarop
(meestal zonder te weten wat ze doen, en - als kinderen! - sans pitié!) maar hy is
'n hoogst achtenswaardig mensch.En die fr 20! (Ook van morgen vroeg was er een brief by, van Mevr. R. en nu by
dezen weer, maar die twee brieven heb ik nog niet gelezen.) Ik had geklaagd dat
ik Nonni niet halen kon, dat ik geen veine om te werken had, dat ik me zoo gebroken
voelde door den dwang om vandaag te produceeren, om morgen geen broodsgebrek
te hebben... alles de waarheid! En zie, dit neemt ze zóó op!
(....) hindert dat (....)
beweert gezeten te hebben voor... Leentje uit den Wouter. Dit is maar zeer
gedeeltelyk waar, maar iets er van wel. Als ik vroeger te Amsterdam in 't publiek
wat te vertellen had, kreeg ze altyd 'n kaartje, en dan vertelde zy aan wie 't hooren
wou: ik ben Leentje! Dit nu kan me niet schelen, als men maar niet daaruit het besluit
trekt dat ik Woutertje ben, en dat m'n moeder jufvrouw Pieterse is. Dit zou me spyten,
want het is niet waar! Jufvrouw Pieterse weet nooit wat ze zegt, en dit wist m'n
moeder juist zeer goed! - Heb je den brief waarin ik vraag of dr. Doorenbos moeite
heeft met den Gids? Ik kwam op dit idee omdat ik niets verneem van de behandeling
der Mill-Studien.Bientjes gaat zwanger van 't denkbeeld om 'n nieuwen Spectator opterichten. Ik
schreef hem dat ik, voor ik m'n opinie daarover uitte, eerst met U daarover spreken
moest. Och, geseur! Ik begryp 't program van den tegenwoordigen Spectator niet,
en geloof

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

210
werkelyk dat er iets nieuws kon geschapen worden. Maar zeker is 't dat ik er niet
voor deug. Ik verwees Bientjes naar u, Schook en Roorda. Doch zie, met Roorda
is de zaak al mis. Alles wél beschouwd heb ik 'n hekel aan letterkundery, en als ik
leven kon zonder schryven, geloof ik dat Publiek geen letter van me kreeg. Ik
bemoeide me dan alleen met m'n vrienden, met m'n... phalanx. Daar heb je 't alweer!Die lieve beste hartelyke Mina! Als ze boos is, leg ik haar militairement arrest op.
Klaagt ze ook misschien dat ik (haar natuurlyke ridder, omdat ze begon met voor
my party te trekken) dat ik zwyg? Zwygen, totnogtoe, ja! Ik ben als de ‘Heer’ die z'n
tyd kiest. Voorloopig schreef ik hartelyk over haar aan V. Hall, die 'n stuk over haar
annonceert dat wel goed zal zyn. En in den Sneeker trekt de bekwame V(itus)
B(ruinsma) dapper party voor haar. Nu, dat komt (nagenoeg althans) uit myn koker,
in zoover althans als V.B. gaarne my pleizier doet (phalanx!).
r

o

Zie Bruinsma, Sneeker 5 Dec . en van Hall, Nederlandsch Tooneel 1874-75 n
4. In diezelfde Sneeker komt ook 'n stukje dat my aangaat. Zekere Kirederf vindt
het verkeerd ‘dat 'n ontslagen luitenant onderstand (....)

[15 december 1874
Multatuli over spelling in Het Schoolblad]
15 december 1874
e
Artikel van J. Versluys over Multatuli en spelling in Het Schoolblad, 4 jrg., no. 1.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Multatuli over spelling
Wat de spelling betreft, ik heb ditmaal, niet zonder tegenzin, nagenoeg de mode
*
van den dag gevolgd niet omdat ik den minsten eerbied voel voor de taalkennis der
personen, die heden-ten-dage zoo goed als officiëel belast schynen met de
bearbeiding van dat veld, doch om niet het oog des lezers aftestooten door
vreemdheid van spelling. De sop zou de kool niet waard zijn.

*

Nagenoeg. Men ziet o.a. dat ik de leelyke i j heb afgeschaft. Het gekibbel over den oorsprong
der y doet niet ter-zake. Zéker is 't dat onze letters i en j te-zamen geen y-klank voortbrengen,
en dat is naar onze tegenwoordige uitspraak de eisch. Wie yzer uitspreekt als izer, heeft
volkomen recht dat woord te spellen met 'n i. Maar ik, die yzer zeg, schryf ook: yzer. Nog al
eenvoudig, dunkt me.
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Ik neem deze gelegenheid te-baat voor de opmerking dat ik vroeger, waar ik van
de gewone spelling afweek, geenszins bedoelde een voorbeeld van goede schryfwys
te geven, doch alleen wilde aantoonen, dat men ook buiten de alleenzaligmakende
methode der vakmannen van den dag, iets kon voortbrengen dat het lezen waard
was. Toch zou 't me zeer lief zijn, eens tyd te vinden, onze taal tot 'n gezet onderwerp
van studie te maken, of liever - want dit deed ik reeds sedert m'n kindsheid - bruikbare
spelregels voorteslaan. Zoodra mogelyk wil ik dit beproeven, doch ik zie in, dat ik
me haasten moet om gereed te zyn voor den val van het tegenwoordige regime.
Dat dit laatste uit 'n philologisch oogpunt niet hooger staat dan Siegenbeek's
schoolmeesterig geknutsel, zou nu juist in Holland geen reden zyn voor 'n kort
bestaan. Maar het tegenwoordig stelsel - zegge: stelsel! - is onpraktisch, en dit geeft,
in den stoomtijd, hoop op 'n spoedig uiteinde. Nu voor alsdan: R.I.P.Om het zoo-even achter 't woord ‘stelsel’ geplaatst uitroepingsteeken te
rechtvaardigen, hier de opmerking, dat volgens D.V. en T.W. 't woord hoovaardy
met twee o's moet geschreven worden, doch hoveling en hoven met één. Begrype
wie 't kan! Dat de tweede o op 't eind eener sylbe, in 't geheel geen reden van
bestaan heeft, is onzen lettermannen nu eenmaal te hoog, maar men zou dan toch
kunnen vergen dat ze consequent waren in hun bekrompenheid.De bovenstaande opmerkingen zijn ontleend aan de voorrede bij de vijfde uitgave
van den Eersten bundel der Ideën van M. De mededeeling alleen is voldoende om
te laten zien, dat M. over zijn eigen spelling niet oordeelt zooals een onzer
medewerkers zegt. Er kan tevens uit blijken, dat men verkeerd doet van zyn spelling
te eischen, dat zy een zuiver stelsel zou vormen. Op goede gronden onthoudt hy
zich van al te groote afwykingen, om deze alleen te maken waar de gewone
schryfwyze hem uitermate ongerijmd voorkomt.

[15 december 1874
Bericht van J. van Vloten in Het Schoolblad]
15 december 1874
Mededeling van J. van Vloten in Het Schoolblad, jrg. 4, no. 1 dat hij weigert verder
mee te werken.
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Correspondentie.
Den heere J. VERSLUYS.
WelEdele Heer!
Het staat u volkomen vrij, van mij op een of ander punt in meening te verschillen;
het staat u evenzeer vrij, daarvan in uw weekblad openlijk te doen blijken. Doch wat
u minder vrij staat, is, mijne bedoelingen daarbij zoo belachelijk te misduiden; en
gij zult mij daarom moeten veroorloven, mijne verdere medewerking aan uw weekblad
op te zeggen, waarin ik aan een dergelijke misduiding van de zij van één der beide
Redacteuren bloot sta.
U de opneming dezer regelen in het eerstvolgend nommer van uw blad
verzoekende, verblijve, enz.
Bl., 10 Dec. '74.
VAN VLOTEN.

[december 1874
Circulaire van Funke]
Midden december 1874
Gedrukte circulaire van G.L. Funke. (Bibliotheek Vereeniging ter bevordering van
de belangen des Boekhandels, Amsterdam; fotokopie M.M.)
onderstaand biljet: de bestelstrook is niet bewaard gebleven.
Amsterdam, December 1874.
M.
o

Nu de vier eerste bundels van MULTATULI'S IDEËN alle in post-8 . herdrukt zijn, en
de volgende bundels in de eerstkomende jaren wel niet in dat formaat zullen
verschijnen, wensch ik op die reeks van 4 bundels eene nieuwe inteekening te
openen.
e

Ik laat daartoe eenige honderden ex. van de 1 aflev. met nieuwe omslagen en
prospectussen gereed maken, en stel die beschikbaar voor allen die lust hebben
er op ruime schaal meê te werken, waartoe men slechts onderstaand biljet ingevuld
gelieve terug te zenden.
De nieuwe uitgave der 4 bundels zal verschijnen in 16 aflev. à 62½ Cent, en in
e

e

een tijdsverloop van 2 jaren het licht zien. De 1 aflev. wordt in de 2 helft van Januari
verzonden.
Na groete
Uw dienstw. dr.
G.L. FUNKE
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[16 december 1874
Brief van Multatuli aan Funke]
16 december 1874
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
De laatste regels staan op blz. 4 in de marge rechts, bovenaan en links.
inl. annonce: aankondiging van de bloemlezing van P.A. Tiele, uitgegeven door
P.N. van Kampen.
Wiesbaden 16 Decr 1874
Waarde funke. Dank voor de fl 100.
Ik gis (en begryp) dat ge dat voorwoord by V. School maar zelf afdoet. Wel,
korrigeer dan svp als 't nog tyd is op blz 11 (XI?) in de noot
theath̸er direktierevisie vel 7 Havelaar eergister ontv, en terstond geretourneerd. Vel 8 & 9
gekorrigeerdZie eens inl. annonce! Zyt ge daarmee tevreden? Ik om vele redenen niet! Maar
rechtens kan ik er waarschynlyk niets tegen doen. Gy wel, denk ik! Ik zou alleen
kunnen protesteeren tegen den naam: E Douwes Dekker. (Je merkt de bedoeling?
't Is om ‘Multatuli’ te smoren.) In 't Buitenland zou ik daarover 't proces winnen. Die
V. Kampen (de Gidskliek) besteelt U, ignoreert my, en maakt duiten met myn naam
die hy dan nog te-gelykertyd wegstopt toe! Dit is wat al te erg! Kan daaraan niets
gedaan worden? En zie eens hoe gemeen. Dat
‘(De Geschiedenis van Saïdjah)’
Beduidt: denk niet dat we ons met de gemeene Ideen (of ander werk) inlaten. Precies
als 't vervangen van Multatuli door E.D.D.Bedenk dat er velen zyn die (stom genoeg!) juist den Havelaar koopen om die
Saïdjah historie!En nog zou ik 't minder hoog opnemen als 't niet kwam uit dien hoek! (Gids!)Wilt ge (afgescheiden van Uw recht) eens informeeren of ik nu maar genoegen
moet nemen met de depreciatie van m'n schryversnaam? Wie heeft hun 't recht ‘E
D D’ daarby te halen? Mogen zy myn fabrieksmerk naar willekeur veranderen, en
wel met kwade bedoeling? Want die Saïdjah historie, dus geproduceerd is 'n
herabsetzung van al m'n ander werk.
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Ik ben er woedend over. En zal, wanneer die zaak in behandeling komt, - Neen,
eerst moet ik weten wat gy doen kunt, gy eigenaar. Doch let wel dat hier niet alleen
het eigendom der kopie in aanmerking komt. Ik klaag over de strekking. Geheel
verzwygen konden ze my niet (ei waarom niet? De Gids doet het ook wel.) en nu
o

o

noemen ze my 1 anders dan ik als schryver heet. 2 Nemen juist de door Kappelman
o

gewaardeerde ‘mooischryvery’ 3 produceeren het op 'n manier die m'n overige
werken benadeelt.
't Is 'n infamie!Hartelyk gegroet
tt
DD
Die Van Kampen zond aan D'Ablaing de ter aankondiging gezonden Ideen met 'n
lomp buiten-op geschreven:
‘Terug’ terug.
Toen ik (of d'Ablaing mét my) toen ikzelf 'n Bloemlezing maakte, wou De Ruyter
(toen slechts voor de helft eigenaar) niet eens permissie geven om iets daarin
optenemen uit den Havelaar, let wel aan myzelf. En gy zoudt dit nu moeten toestaan
aan geprononceerde vyanden! Aan hen die van hun diefstal 'n wapen maken tegen
den bestolene!
Kan 't voorzichtig zyn hen te laten begaan? Om op ‘E Douwes Dekker’ in plaats
van ‘Mult’ 'n klacht van vervalsching te gronden? Want 'n vervalsching is 't, en wel
met 'n duidelyke bedoeling, namel: om den schryver Multatuli te verkleinen.

[16 december 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
16 december 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan de tweede bladzijde beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 16 Dec. 1874
Waarde Dekker! Dank voor den brief ter zake het voorwerk Vorstenschool! Zoo'n
philippica dient me uitstekend voor de zetters. Gij kunt er op aan dat de laatste proef
niets te wenschen zal overlaten en ik de voorzorg zal nemen het blad vooraf zelf in
te zien.Het spijt me hoe langer hoe meer dat de vrees om als ongevraagd adviseur naar
huis gestuurd te worden, mij weêrhield om, toen Mina Kr. hier was, haar mijn hart
eens rondweg uit te storten.
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Wel tienmaal stond ik op 't punt haar te gaan bezoeken, maar telkens liet ik me
weêrhouden omdat ik haar alleen beoordeelde naar hare manifestaties. Had ik
kunnen vermoeden dat 't niets dan onhandigheid was, dan was ik stellig eens tot
haar gegaan.Ik ontving daar juist proef voorwerk en heb ze even vergeleken en nagelezen.
Uw datum wijzigde ik omdat het Stuk niet voor Febr. op zijn vroegst mag verschijnen
om redenen van commercieelen aard, te omslachtig om U uit te leggen (tenzij Ge
dit wenscht.).De pagineering zal ik maar geheel laten vervallen omdat de tekst van 't Stuk begint
als blz. 9. Ik rekende indertijd op ½ blad voorwerk.In 't Schoolblad van heden lees ik dat v Vloten aan Versluys de vriendschap
opzegt. Nu die twee op 't punt staan om elkaar in 't haar te vliegen, zal er menig
onliefelijk woordje te kijk komen! Ze zijn geen van beiden lammeren.De laatste f100. - zijn U zeker toegekomen?
Hartelijk gegroet van
tt
GLf

[17 december 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
17 december 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 12 december, voor de volgende zet 22 december. Bij
Ontvangen. 11 maakt Lodewijk Prins de aantekening:
Das Spiel ist ausgeglichen, schrijft Pachman, zonder Dekker-Switzar te vermelden
zoals Sissa (1875), Salvioli (1914) en Bilguer (1916) voor hem hadden gedaan.
Doelt hij op 11... de4:, 12. Lg5, ef3: etc. (aanbevolen door I.D. Tresling, Tijdschrift,
1910)? De uitkomst is allerminst duidelijk. Zie de brief van 14-12 aan Vosmaer.
(Prins 1970, blz. 123.)
Ontvangen.

11.

H7

- H6

Antwd

12.

E4

- D6.

r

Wiesbaden 17 Dec 1874
Douwes Dekker
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[18 december 1874
Brief van Funke aan Multatuli]
18 december 1874
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot bovenaan de derde bladzijde beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 18 Dec. 1874
Waarde Dekker! Ik zond U 't voorwerk V.S., dat zeker nu al weêr op zijn terugreis
is.
Wat Tiele's Bloemlezing betreft, werkelijk heb ik, zooals ik altijd doe, verlof gegeven
de Saidjah-historie daarin op te nemen. Dat hij dit deed met Uw werkelijken naam,
is stellig niet dankbaar en beleefd, maar ik geloof niet dat hij dit deed om het
Multatuli-werk te smoren. Zeker weet ik dat Tiele, aan wien ik de permissie gaf, met
de Gids redactie niet te maken heeft en dat van Kampen niet zoo laf is om Tiele te
animeren Uwe reputatie te verkleinen. Hoe 't zij, ik heb van Kampen er op gewezen
dat het onbehoorlijk was het artikel zonder den Multatuli-naam te publiceren en van
hem de verklaring ontvangen dat hij de 3000 afdrukken van 't blad waarin het stuk
voorkwam, zou doen herzetten en overdrukken en 't boekje niet zou uitgeven vóór
dat alles naar Uw begeeren in orde is gebracht. Hoewel 't heele werkje afgedrukt
ter verzending gereed lag, was hij terstond bereid de expeditie te verschuiven tot
later en verzocht hij verschooning voor de ‘onwillekeurig begane fout’.
Dat ik voortaan, als mij weêr verlof tot overname in bloemlezingen gevraagd wordt,
uitdrukkelijk zal bepalen dat men gehouden is de Multatuli-naam te vermelden,
spreekt wel vanzelf.
Hartelijk gegroet van
tt
GLf

[21 december 1874
Brief van Van Asperen aan Multatuli]
21 december 1874
Afschrift van P. van Asperen van zijn brief aan Multatuli, vervat in een brief van
Van Asperen aan Vitus Bruinsma, gedateerd einde 1874. (M.M.)
Waarde Multatuli!
Hartelijk dank voor uwen brief van 4 Dec. ll.; ge kunt begrijpen, hoeveel genoegen
de ontvangst mij en de vrindjes verschafte. Uit
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de brieven van Vitus hebt ge zeker reeds vernomen, hoe ge in onzen kring in stilte
gewaardeerd en hoe eerst sedert kort de strijd voor u een weinig algemeener werd.
Natuurlijk zult ge nu van tijd tot tijd in 't publiek meer van onze werkzaamheden
vernemen, de eerste schreden zijn reeds gedaan, de vroeger sluimerende moed is
ontwaakt. Nederland zal horen, hoeveel het ten uwen willens en onwetens te kort
schoot, mocht ge nog lang genoeg in leven blijven, de vruchtbare uitwerkselen ten
goede ervan te aanschouwen. Wel overvalt mij, en 't zal u dikwijls gebeurd zijn, nu
en dan twijfel aan deze idealen, bij het opmerken van zooveel lamlendigheid en
zooveel dommelzucht. Maar Kopf auf! en onze strijd voor 't goede zal schoone
vruchten dragen. Hoe krachtig gevoel ik mij nu, jong man van 23 jaar, aangemoedigd
door t besef, dat ge let op onze daden. A propos echter. Uwe aanmerking betreffende
de zweerderij is juist; consequentie dier godhebbers, hoe verkeerd ook het hebben
zelve is, moet goedgekeurd worden. Weinig evenwel is die tevinden, natuurlijk te
meer eerbiedwaardig, waàr zij gevonden wordt. 'k Heb ze nog nooit opgemerkt bij
alles wat modern is, dus niet bij ½ Zaandam, waar God geloof ik 1/7 deel van 't
leven en dan nog slechts ter nauwer nood, mammon den overigen tijd gediend
wordt. O! 't is hier zoo'n nijvere bevolking! vrijen en slaven, geld, en loondienaars.
Op uwe vraag, of ik Doedes niet zou willen weerleggen, antwoord ik ‘met onbeklemde
borst’ ja! En 'k zal 't doen ook, maar - niet spoedig! Met Februari verlaat ik m'n
patroon, waarover straks en blijf dan nog tot Mei hier wonen; Dan zal 'k tijd genoeg
hebben, om naar hartelust eens met God aan t scharrelen te gaan en Doedes (een
heel beleefd man hoor! - hij stuurde mij de krant met den eed ‘in dankzegging’ terug)
gelegenheid kunnen geven z'n broodwinning verder te verdedigen, indien hij het
ten minste den moeite waard keurt. Natuurlijk zal ik hem daarbij wijzen op 't geen
gij reeds zoo dikwijls zeidet en 't zal mij wel vergund zijn eenige uwer ideen daarbij
aan te halen, niet waar? Het plan is er een brochure van te maken of bij Vrije
Gedachte plaats te verzoeken, hoe denkt ge hierover? het doel u te doen waarderen,
zoo niet, want er is onwil te verwachten, na zooveel blijk, dan toch bespreken! - Die
ploertige en kwaadaardige doodzwijgerij was ons allen reeds lang een doorn in 't
oog en waarlijk 't is niet de
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schuld van ons aller meesters, dat we u leerden hoogachten. Zoo herinner ik me
uit mijn R.H.B.S. jaren, tijdperk Letterkunde, uw naam ter nauwer nood, uwe
geschriften nog minder. Rotsgalmen van Bilderdijk, puntdichten van Huigens, ‘ik ga
een werk aan, dat opgeleid is van lotwissel en menigerlei geval’ en in het laatste
stadium v. Vloten's bloemlezing (dicht en ondicht uit de 19e eeuw) benevens een
geschiedenis der Nederl. letterkunde, ziedaar mijne Nederl. letterkundige
opvoedsters! Hoeveel beters leerde ik pas, toen de pharmacie mij reeds langen tijd
onder hare leerlingen telde. Wel had Chresos' luitspel en v. Vloten's biographie mij
getroffen, en Max Havelaar voor 1 dubbeltje gelezen, mijne verontwaardiging
opgewekt, maar.... de indruk werd bedolven onder macht van ontuig, om later eerst
tot ontwikkeling te komen.En thans hulp-apotheker te Zaandam. Meen niet, dat ik m'n werkkring als
onbelangrijk beschouw, 't vak is mijns inziens schoon, de practische uitvoering
minder, maar 't wetenschappelijke en dus schoone ervan bestaat te Zaandam niet.
Goed te willen zijn en als ondergeschikte te moeten knoeien, dit valt me moeilijk. Ik
ken alleen menschen, die ziek zijn, ontken derhalve 't recht van bestaan voor
apothekers-waren p.p. pro pauperis! Indien ge meer wilt weten van dergelijke
knoeierijen, wil ik u later hiervan wel meedeelen, 'k acht nu uw tijd te goed u met
het laten lezen daarvan bezig te houden. Als bijlage: de patroon is welgesteld,
bestuurder van 't ‘Nut’, spaarbank-secretaris, dus geacht ingezetene en last not
least: president-kerkvoogd en alzoo vriend van 2 moderne dominées. Ziedaar iets
moderns, waartegenover ik als ‘pest der maatschappij’ sta. Ge zult nu mijne
tegenstelling tusschen uw ‘evangelie’ in onzen strijd tegenover 't nuchtere van 't
bediende zijn, zooals hier namelijk volkomen billijken, geloof ik. Dank intusschen
voor uwe welgemeende woorden, ze zullen mij altoos een aangename herinnering
zijn en aansporing tot volhouden!
En dan nog, gij ‘'n slecht mensch!’ Wel moeten die ‘coprolithen’ en de hunnen
een groot belang hebben bij uwe vernietiging of verontwaardiging, wel moet de haat
uwer wijanden groot zijn. Hoe laag b.v. doet zich van Vloten weer kennen, - 't is z'n
eerste vuile zet niet - met z'n ‘gesar’ en hoe prettig zet Versluys hem op
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z'n plaats! Die groote botanische taalman doet zich zoo ‘eigenaardig’ kennen door
z'n bedanken als medewerker van 't Schoolblad, niet waar?
n

Nog iets over mijzelf, ook in betrekking tot mijn laat antwoord. Zondag 6 ontving
ik uw brief in den Haag van Vitus, wien en Gonne ik een bezoek bracht, om Vitus
op z'n terugreis naar Zaandam te lokken. Spoedig genoeg was die dag in ‘gepaste
vroolijkheid’ doorgebracht en 8 dagen later was Vitus hier om ons allen (ja allen,
want ik woon hier met vrouw, kind & zuster, 't gevolg van een... nu ja, ge begrijpt
het reeds... domme streek noem het maar, of te vroeg (volgens men) voldane
geslachtsdrift) te doen gevoelen, hoe wij nu eigenlijk met Doedes zouden; dien ten
gevolge afstel van antwoord aan u, hier werd het nu in zooverre definitief vastgesteld,
dat ik zoo spoedig mogelijk beginnen zou; Vitus zou bij thuiskomst in geval van tijd
'n begin maken; wij kunnen dan later nog zien, wie van beiden, indien niet beide,
de vader zal zijn. Den dagen na z'n vertrek ontbrak mij de tijd, gisteren Zondag, m'n
‘uitdag’ verraste ons de 2e peetvader van onze kleine Anna, vrind D. Risselada van
Almelo, zoodat nu Maandag avond er wel af moest genomen worden, anders
waarachtig zou 'k u kunnen boos maken, met zoo lang te laten wachten.
Van tijd tot tijd hoop ik u nog eens te schrijven, ja 'k durf zelfs droomen u eens in
levenden lijve te zien en te spreken; (hoe weet ik niet) uw portret was reeds sinds
lang in ons bezit als geschenk van vriend S. Postma te Leeuwarden, den hoeder
van 't jonge echtpaar, waarvan Vitus schrijft. 't Spijt me, dat de gesteldheid uwer
oogen niet altijd toelaat te schrijven, wanneer ge soms lust gevoelt en 'k hoop, dat
de Wiesbadensche lucht, anders immers zoo goed, als ze 't kan namelijk ook dit
spoedig ten beste verandert, opdat ge nog vaak schrijven moogt in een vrij uurtje
aan uwe Zaandam, 21 Dec. 74
P. v. Asperen

[22 december 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
22 december 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 17 december, voor de volgende zet 31 december.
Antwoord 13: het handschrift (zie Prins 1970, blz. 124) heeft per abuis Ontwoord
13.
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Bij het onderstaande maakt Lodewijk Prins drie aantekeningen; bij Antwoord 13:
Gemakkelijk heeft zwart het niet, ook niet na 13... Kd7, zoveel is evident.
bij Ontvangen 14: Vereffening, houdt Bilguers Handbuch nog in 1916 vol, zich
beroepende op Dekker-Switzar, een tegenvoorbeeld bij uitnemendheid!
bij Antwoord 14: Sleutelzet. Een invasie na Kf2 is onafwendbaar. Dekker behandelt
de gehele partij als een beproefd deskundige.
Ontvangen

12.

E7

- E2: † }

repetitie. Ik had
dit alles zoo
verwacht, en
kan daarom
zoo spoedig
antwoorden.
Het stond
reeds zoo op
m'n bord.

Antwoord

13

D1

- E2: }

repetitie. Ik had
dit alles zoo
verwacht, en
kan daarom
zoo spoedig
antwoorden.
Het stond
reeds zoo op
m'n bord.

Ontvangen

13.

F8

- D6: }

repetitie. Ik had
dit alles zoo
verwacht, en
kan daarom
zoo spoedig
antwoorden.
Het stond
reeds zoo op
m'n bord.

Antwoord

14

F4

- D6: }

repetitie. Ik had
dit alles zoo
verwacht, en
kan daarom
zoo spoedig
antwoorden.
Het stond
reeds zoo op
m'n bord.

Ontvangen

14

C8

- G4 }

repetitie. Ik had
dit alles zoo
verwacht, en
kan daarom
zoo spoedig
antwoorden.
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Het stond
reeds zoo op
m'n bord.
Antwoord

15

A1

- E1 }

repetitie. Ik had
dit alles zoo
verwacht, en
kan daarom
zoo spoedig
antwoorden.
Het stond
reeds zoo op
m'n bord.

r

Wiesbaden 22 Dec 1874
Douwes Dekker

[24 december 1874
Bericht over een borstbeeld van Multatuli]
24 december 1874
Bericht in de Arnhemsche Courant, no. 6447. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Het bericht is door talrijke bladen overgenomen.
Het bestuur van eene vrijmetselaars-loge te Rotterdam heeft aan een duitschen
beeldhouwer opgedragen, voor haar zaal een borstbeeld van den heer E. Douwes
Dekker te boetseren.

[28 december 1874
Brief van Versluys aan Bruinsma]
28 december 1874
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier tot midden blz.
3 beschreven. (M.M.) Fragment.
Groningen 28 December 74
Waarde Heer,
Uw brief deed my veel genoegen, vooral ook, omdat ik er uit zag, dat U Mina
Kruseman had gesproken. Ik heb hier nog niet gesproken met Feringa, maar wel
met v.d. Ley, en twee heeren Leopold van de Kweekschool alhier, die met my gaarna
jaarlyks f10 afzonderen. Dat viertal zal intusschen wel vermeerderd wor-
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den. Behoort onder Uw tiental ook v.d. Ley uit Harlingen? Ik ken hem en hy denkt
over M. als wy. Als hy niet onder Uw 10tal zal ik hem schryven; bericht my dus svp.
daarover eens Het komt my ook voor dat Vosmaer de aangewezen tussenpersoon
is. Ik heb er hem daarom ook terstond over geschreven; maar wat my na uw schryven
zeer verwondert, geen antwoord gekregen dat direkt ter zake deed. Hy antwoordde
dat hy zich tot my zou wensen, als M. in nood zat. Zoo iets nu helpt my niet genoeg.
Ik zal hem nu nog eens schryven, te gelyk over een andere zaak. Ik weet nl. dat M.
slechts f40 per vel krygt en dit is te weinig. In eens kan hy niet van F. af, omdat deze
hem heeft voorgeschoten. Nu moet daaraan een einde komen. Ik heb getracht
andere uitgevers er toe te brengen M. meer te bieden, maar zy willen niet uit klieke
geest. Nu is myn plan dit als ik F. kan afkoopen. Ik laat van myn rekening de Idëen
drukken en betaal aan M. f80 per vel - dat is het dubbele van F.M. kan dan telkens
f40 of f50 per vel krygen tot met de overige 40 of 30 F. afgelost is. Houd dit svp.
geheim want hoorde F. het of een vriend van hem, dan stopte F. aan M. misschien
nog gauw een f1000 in handen om hem voor goed te hebben. Ook Mina Kruseman
is er men den eersten druk van haar huwelyk in Indië slecht afgekomen; maar zy
zal voortaal beter oppassen, zooals zy ook met Kunst en Kritiek doet.
Dat M. geneigd is van vrienden steun te ontvangen weet ik van hem zelve. Ik
schreef hem, voor ik U schreef, alsof het doodnatuurlijk was, en zoo antwoordde
hy ook op de zaak.
(....)
tt
J Versluys

[29 december 1874
Artikel van Van Vloten]
29 december 1874
Artikel van Van Vloten in de Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs,
no. 102 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Schoolblad-nommer: zie bij 15 december.

‘Multatuli over spelling’
Onder dit opschrift geeft de heer J. Versluys in 't jongste Schoolblad-nommer (IV.
1) eenige opmerkingen van en over Douwes Dekker ten beste, met een kant noch
wal rakende aanmerking aan
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mijn adres, die mij tot openlijke weêrspraak dwingt. Vermakelijk is het daarbij om
te zien, hoe gemelde heer spreekt van hetgeen hem en mij ‘uitermate ongerijmd
voorkomt in de gewone schrijfwijze’ en daarbij zich zelf aan de grootste ongerijmdheid
schuldig maakt, door beide geheel verschillende klassen vertegenwoordigende
letterteekens y en ij dooreen te haspelen en alleen het eerste van beiden te bezigen.
Wanneer men over ‘ongerijmdheid’ meê wil praten, dient men toch eerst met kennis
van zaken te kunnen oordeelen, wat al dan niet op dien naam aanspraak heeft. Wat
nu echter de hoofdvraag, mijn in 't Schoolblad geuite meening omtrent de ook in 's
mans spelling blijkende ziekelijke vertoonzucht van D.D. betreft, de hier van hem
aangehaalde zinsneden, waarmeê de heer Versluys die weêrleggen wil, bewijzen
juist het tegendeel, en zijn even zoveel getuigen voor de waarheid van mijn schrijven.
‘No quality among men’ schrijft Temple in een zijner Essais, ‘is so apt to raise
indignation in me as sufficiency, the worst composition out of pride and ignorance’,
en juist deze komt in die zinsneden van D D. - gelijk ook elders helaas in zijn schriften
- maar al te zeer uit. Het zou minder noodig zijn daarop te wijzen, als hij niet door
zoo velen als een profeet gehuldigd werd, wiens orakelspraak het toppunt aller
wijsheid is, en tegen wiens verderfelijke zwakheden het dus van 't hoogste belang
is te waarschuwen. Ik kom daarop weldra elders meer uitvoerig terug, niet om hem
of zijn vergoders te ‘sarren’, gelijk gemelde heer Versluys mij zo welwillend toedicht,
maar uit hetzelfde beginsel, dat mij het magis amica veritas steeds op den voorgrond
doet stellen, en vooral tegenover D.D. en zijn doordravende welbespraaktheid
betrachten doet. Waarheid heet ook zijne leus; welnu, hij en zijn onvoorwaardelijke
aanbidders zullen 't dan ook in de eerste plaats in mij moeten huldigen, dat ik ze
ook tegenover hem voorsta. Bedrieg ik mij in mijn opvatting, dat ze mij de onjuistheid
er van zoeken aan te toonen, doch niet met dergelijke bodemlooze praatjes, als de
heer Versluys zich veroorlooft. Het spreekt trouwens van zelf, dat ik hierbij niet als
kampioen voor al de afdolingen van het jongste spellingstelsel optreed; ik veroordeel
slechts de suffisante wijs waarop zich D.D. daaromtrent uit, en die ook in de
aangehaalde zinsneden zoo in 't oog loopend uitkomt; - alleen voor den heer
Versluys, die er mij
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meê bestrijden wil, niet. ‘Wat de spelling betreft’, zegt D.D., ‘ik heb ditmaal niet
zonder tegenzin de mode van den dag gevolgd, om niet het oog des lezers af te
stooten door vreemdheid van spelling. Nagenoeg’ (gelijk hij er in een aanteekening
bijvoegt); ‘men ziet o.a. dat ik de leelijke i j heb afgeschaft; het gekibbel over den
oorsprong der y doet niets ter zake. Zeker is 't, dat onze letters i en j te zamen geen
y-klank voortbrengen, en dat is naar onze tegenwoordige uitspraak de eisch. Wie
yzer uitspreekt als izer, heeft volkomen recht dat woord te spellen met 'n i, maar ik,
die yzer zeg’ - neen, gij zegt eizer - ‘schrijf ook yzer. Nog al eenvoudig dunkt me’.
Neen, in 't minst niet eenvoudig, maar even suffisant als onwaar, en daarbij van de
schromelijkste onkunde der zaak, waarover men 't woord voert, getuigend. Vooreerst
wordt er in 't minst niet gekibbeld over den oorsprong der y. Ieder weet, dat dit ook
een in 't Fransch en Engelsch gebruikelijke, uit het Latijn overgenomen letterteeken
is, en dat als i, of j - wanneer het tusschen twee klinkers staat - wordt uitgesproken;
verder verwart onze eenvoudige spellingmeester deze y geheel met de als ij
geschreven dubbele i (ii), die sedert de 16e eeuw als ei wordt uitgesproken. Wilde
de man dus eenvoudig de uitspraak volgen, dan zou hij schreifweize moeten spellen,
en het oog van zijn lezers op die smaakvolle afweiking van de ongereimd geachte
spelling met ij moeten vergasten, gelijk de groote Eeclectikus (die zijn eigen
aangenomen naam niet eens naar de uitspraak te spellen weet) hem daarin reeds
is voorgegaan. Gelukkig, dat hij zelf in zijn volgende woorden betuigt, ‘geenszins
een voorbeeld van goede schyfwys te (willen) geven’: hij wilde alleen - wat weer
minder aanneemlijk luidt, ‘aantoonen, dat men ook buiten de alleenzaligmakende
methode der vakmannen van den dag, iets kan voortbrengen, dat het lezen waard
was.’ Ik wist inderdaad niet, dat de waarde van 't geen men schreef van de spelling
afhing; of bedoelt hij er slechts de spellingswaarde meê? Dan heeft hij 't, op dit punt,
zijn y en ij-verwarring, stellig mis. Ik hou het er daarom ook voor, dat hij wel zal doen
met het oog op zijn spelling, en ook op zijn taal hier en daar, hoe eer hoe beter zijn
verder geuit voornemen ten uitvoer te leggen, ‘onze taal tot 'n gezet onderwerp van
studie te maken’, zoo zal hij er alleen toe kunnen komen ‘bruikbare spelregels voor
te staan.’ Ook den heer Versluys, die met zijn u voor de stomme e
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zulk een ongelukkige verooning gemaakt heeft, en die thans de schrijfwijs van D.D.
volgt, zouden wij dat - voor hij zich verder over vraagpunten van taal en spelling
uitlaat, ten zeerste raden. Ik verklaar mij zelfs niet, waarom men het werk der
Schoolblad-redactie niet liever zóó tusschen hare beide leden verdeelt, dat de een
zich met de zorg voor het taal- en letterkundig gedeelte, de ander met dat voor de
wiskundige vakken belast; dan bleef ieder op zijn terrein, waar hij uit den aard der
zaak thuis is, en liep de heer Versluys geen gevaar, zich verder zoo jammerlijk bloot
te geven.
Bl. 28 Dec. '74.
V. Vl.

[31 december 1874
Brief van Multatuli aan Switzar]
31 december 1874
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 22 december, voor de volgende zet 7 januari 1875.
Ontvangen

15)

D8 - D7

Antwoord

16)

D6 - A3.

Van harte beterschap, en gezegend Nieuwjaar!
r

Wbaden 31 Dec 74
Douwes Dekker

[31 december 1874
Brief van Bruinsma aan Vosmaer]
31 december 1874
Brief van V. Bruinsma aan C. Vosmaer. Enkel velletje postpapier geheel
beschreven. (M.M.)
Leeuwarden Oudejaarsdag 1874
Waarde Heer Vosmaer
Ingevolge belofte bericht ik U, dat onderstaande personen zich verbinden jaarlijks
f10 af te zonderen voor Multatuli. Zij doen dit zonder eenig voorbehoud, eenige
‘maar’, of zonder er ooit naar te zullen vragen hoe en waarvoor het geld is gebruikt.
Zoo M. het slechts in handen krijgt, en zijn levensgenot er wat door wordt verhoogd
is 't hun genoeg. Zij laten de wijze waarop gij hem het geld wilt bezorgen geheel
aan U over en hopen dat gij voor alle deelnemers, de tusschen persoon zult willen
zijn. Ik sta voor al de personen in, en verbindt mij nog afzonderlijk U hunne bijdragen
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op door u aangewezen tijdstippen ieder jaar, toe te zenden. Mocht deze soort van
administratie U om d'een of andere reden bezwaarlijk vallen, dan zal de Heer
Versluys haar zeker wel willen over nemen. Intusschen, gij komt ons het meest
geschikt voor en ook Versluys zal U zijn lijstje van deelnemers zenden. Ik zend hem
ook het mijne en hij mij het zijne; gaarne zou ik ook de namen van de andere
deelnemers van u willen weten, om dat die namen samen zoo'n aardige bijdrage
leveren tot onderlinge kennismaking der vrijdenkenden.
In afwachting van bericht wanneer gij de, of een gedeelte der, bijdragen wilt
ontvangen
met achting
tt
1

Vitus Bruinsma

Leeuwarden

2

Frederik Postma koopman id.

3

J. Postma - v.d. Wal zijn
vrouw

id.

4

S. Postma koopman

id.

5

R. Dijkstra hulp-apotheker id.

6

Herman van Gelder mil.
apotheker

7

O.J. Risselada leraar H.B. Almeloo.
School

8

Hillegonda Schaepman

's Hage.

9

P. van Asperen
hulp-apotheker

Zaandam.

10

D. Veen Kzn. apotheker

Zwolle.

11

D. v.d. Meer
hulp-apotheker

's Hertogenbosch.

12

A.E.J. Bruinsma
forst-akademiker

Duitsland

id.
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Het jaar 1875 tot september
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Er moeten te Wiesbaden in het laatst van 1874 heel wat gesprekken zijn gevoerd
over de beste manier om de sinds september ontregelde verhoudingen te
normaliseren, allereerst die met Nonni. Voor háar zou het nodig zijn dat Multatuli
en Mimi gingen trouwen; maar in Wiesbaden waar iedereen hen voor getrouwd
hield, konden ze dat moeilijk doen. Er waren bovendien belangrijke motieven om
naar Holland terug te keren: dichter bij de pers, dichter bij de vrienden, dichter vooral
bij de tegenstanders. Er werd in ernst gedacht aan een huis in het Gooi, waar
Multatuli, gehuwd, zou kunnen wonen, mét Nonni.
Terwijl de drukproeven van Max Havelaar allengs binnen kwamen en nogal wat
problemen met zich brachten, liet Waltman weten dat Specialiteiten aan een herdruk
toe was, en dit hield in dat Multatuli de tekst met twee à drie vel wilde vermeerderen.
Bij zoveel literaire drukte werd het denken over verhuizen hem te veel: tot nader
order bleef het dus Wiesbaden. Maar inmiddels viel de belangrijkste beslissing
buiten hem om, in Holland.
Doordat zich te Rotterdam een nieuw toneelgezelschap had gevormd, was de
kans om Vorstenschool opgevoerd te krijgen opeens gestegen. Mina Krüseman
had zich in het hoofd gezet dat alleen zij in staat was de moeilijke rol van koningin
Louise naar behoren te spelen, en de volle zalen bij haar voordrachten en bij haar
spektakelstuk Eene Echtscheiding hadden de negatieve kritiek luidkeels overstemd.
Toen zij op 16 januari met Le Gras, van Zuylen en Haspels een contract sloot, waarin
per voorstelling voor haarzelf een bedrag van f125 honorarium inclusief alle kosten,
voor haar ‘élève’ Elize Baart f50 idem en voor Multatuli f25 auteursrechten werd
vastgelegd, had zij onmiskenbaar een overwinning behaald. Des te schokkender
was de reactie van Multatuli: hij keurde het contract af, maar vooral omdat hij wegens
de extra-kosten van f200 per avond verhoogde toegangsprijzen en dus
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verminderde aantallen bezoekers en voorstellingen voorzag. Ofschoon deze reactie
voor Mina Krüseman een bittere teleurstelling betekende, wenste zij toch, toen de
repetities begonnen, de auteur aanwezig te zien. Zij drong er bij hem op aan naar
Holland te komen en stuurde zelfs geld voor de reis. Bevreesd de draad van zijn
schrijfwerk kwijt te raken, weigerde hij eerst; maar na een uitnodiging van de
toneeldirectie zelf, besloot hij te gaan.
Voor Mina Krüsemans gedrag ten deze kan men verschillende redenen
veronderstellen: de gunstigste is wel dat zij terecht meende aan de auteur van een
toneelstuk niet de kans te mogen onthouden om tot de opvoering toe met zijn werk
bezig te zijn; en de ongunstigste, dat zij erop rekende hem weer in haar gareel te
krijgen. Op 9 februari reisde Multatuli naar Rotterdam, juist de dag dat de leidse
universiteit haar derde eeuwfeest vierde met vier dozijn eredoctoraten; zijn mening
dat men hem daarbij opzettelijk had gepasseerd, getuigt van weinig begrip voor de
academische traditie; maar met het cortège deels lang-vergeten namen voor ogen
mag men ook zeggen dat Leiden destijds zich en de wetenschap niet zou hebben
geschaad door met twee dozijn te volstaan, of liever nog met twee dozijn plus éen.Over de ontvangst op haar kamer direkt na zijn aankomst te Rotterdam heeft
Mina Krüseman verslag gedaan in een brief, waaruit kan worden opgemaakt dat
alles in pais en vree scheen te zullen verlopen. Maar bij de eerste repetitie die
Multatuli heeft bijgewoond, woensdagochtend 10 februari, constateerde hij tot zijn
ontzetting dat háar Louise in niets op de zijne geleek. In de vertrouwelijke brieven
uit al deze weken van moeizame voorbereiding en triomfantelijke opvoeringen - aan
Van Hall, aan Funke, aan Vosmaer - is geen enkele gunstige opmerking over haar
spel te vinden. Het is typerend voor Mina Krüseman dat zij dit negatieve oordeel
nooit aan zichzelf heeft geweten, maar uitsluitend aan de jaloerse kleinzieligheid
van die gemene Mul. Nog vóor de maand februari om was, wisten beiden voorgoed
dat ze zich in elkaar hadden vergist: Multatuli, die haar karakter als ‘puur goud’ had
bewonderd, doorzag haar nu als een eerzuchtige intrigante, Mina Krüseman die
Multatuli's genie te vaak en te openlijk had geprezen om nog terug te kunnen, schiep
het spotbeeld van de minderwaardige Douwes Dekker, tegen wie dan
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ook álles geoorloofd was. In hoeverre deze zinloos op Multatuli geprojecteerde
schizofrenie mede geïnspireerd was door Van Vlotens maandenlange hetze valt
niet te beslissen; maar de gelijktijdigheid ervan lijkt nauwelijks toevallig. Voor geheel
deze episode zie men vooral H.H.J. de Leeuwe Multatuli Het drama en het toneel
(Amsterdam 1949).
Er is geen dieptepsychologie nodig om in te zien dat er tussen Multatuli en Mina
Krüseman een wezenlijker misverstand bestond dan uit haar brieven aan den dag
treedt. Geen van beiden immers zag het opvoeren van Vorstenschool als doel op
zichzelf: voor háar was het een middel om zich door haar geliefd publiek erkend te
zien als een gróot actrice; voor hém, om dit publiek te doordringen van een sociaal
gevoel, zó sterk dat het de stuwkracht kon worden van een beweging die recht zou
doen aan zijn politiek en ethisch leiderschap. Dat dit in 1875 een illusie was, evenzeer
als in 1860, moge waar zijn, dit neemt niet weg dat ze een eerlijker kans en een
eervoller einde had verdiend dan door Van Lenneps tekstverminking van Max
Havelaar en Mina Krüsemans hoofdrolverminking van Vorstenschool ontijdig te
worden verijdeld.
De ongeveer drie maanden van Multatuli's verblijf in Nederland behoren niet enkel
tot de meest bewogene, maar ook tot de meest gespletene van zijn leven. Enerzijds
de massale toejuichingen, het eerbetoon met bloemen en lauwerkransen, de reeks
huldigingen met toespraken en kostbare geschenken, de verheugende maar ook
uitermate vermoeiende erkenning van zijn unieke persoonlijkheid; anderzijds de ál
grievender polemiek van critici als Van Vloten, Mina Krüseman en Cohen Stuart,
die wát hij gedaan had en gewild, neerhaalden tot het niveau van ijdelheid en
vertoonzucht, zonder te vermoeden hoe gauw hun geschrijf de spiegel zou worden
van hun eigen formaat.
De keuze tussen geloof en ongeloof, tussen conservatisme, liberalisme en
socialisme, en ook de Hass-Liebe jegens elk van deze drie welke Multatuli kenmerkt,
berust op een beslissing in een veel diepere laag van het bewustzijn dan de
rationalisaties waarmee ze verdedigd, of de rationele argumenten waarmee ze
bestreden wordt. Het bijzondere van Multatuli's proza ligt in de hoge mate waarin
het de uitdrukking is van déze keuze. Terwijl de geestver-
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want er zich onmiddellijk in herkent, kan de principiële tegenstander er weinig anders
mee doen dan er zijn eigen anders-zijn aan te toetsen. Het ongeluk bij iemand als
Van Vloten is dat al zijn rationele gelijkhebberij niets verandert aan zijn fundamentele
ongelijk. Alleen een catastrofaal misverstand kon hem ertoe brengen met redelijke
argumenten een bres te willen slaan in Multatuli's existentiële bastion. Aan Multatuli's
kant zelf groeiden de eerste contouren van het latere Tandem-gezelschap.
Teruggekeerd in het kalme Wiesbaden, waar de zomer heet was dat jaar, voelde
Multatuli zich vermoeid, en onvoldaan: het wonder was uitgebleven. De grootste
winst was het moeiteloos, zonder ambtelijk gedoe in Rotterdam voltrokken huwelijk.
Naar Nederland terug te keren had iedere zin verloren. Hij moest nodig weer aan
het werk. Maar afgeleid door het bezoek van oude en nieuwe vrienden, en verdiept
in de hem ten geschenke gezonden boeken, Bredero en de vier delen Bor, stelde
hij zijn verplichtingen telkens uit, tot wanhoop van zijn uitgevers: de aantekeningen
bij de reeds met nootcijfers afgedrukte, grondig herziene Max Havelaar; de
toegezegde uitbreiding van zijn Specialiteiten; de voortzetting van het Woutertje
Pieterse-verhaal in Ideën VII; en het blijspel waarvan al zo lang sprake was geweest
en dat nu de belichaming moest vormen van zijn dankbaarheid jegens het
rotterdamse gezelschap. Een écht blijspel, zonder die eeuwige levenslessen waar
het banale hollandse publiek altijd om vroeg. Maar iedere poging mislukte. Hij wás
niet blijmoedig; en afgezien daarvan: hij had, als moralist, immers nooit iets kunnen
schrijven zonder bedoeling. Wat hij wenste, een vrolijk, vrijblijvend spel, lag niet,
zoals hij betoogde, buiten de Nederlandse toneel- en taalmogelijkheden, het lag
buiten die van hemzelf. Bij wat meer zelfkennis had hij het kunnen weten.
Verreweg het belangrijkste van wat hij in 1875 tot stand bracht, is de reeks van
179 ‘Aanteekeningen en ophelderingen’ achter de herstelde en herziene Max
Havelaar. Hun belang is tweeledig: enerzijds de documentatie over de toestanden
en gebeurtenissen op Sumatra in de jaren 1842-1844 en op Java in 1856, waar
Max Havelaar als controleur en assistent-resident mee te maken kreeg; anderzijds
de consequente poging om te verhinderen dat de gestalten van Douwes Dekker,
Max Havelaar en Multatuli zouden

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

233
worden gescheiden en tegen elkander uitgespeeld. Wat Douwes Dekker had beleefd
en ondervonden was exact wat Max Havelaar in de tafelgesprekken verteld en wat
Multatuli in zijn boek beschreven had. Er was maar éen waarheid, en als zodanig
zijn de Aanteekeningen een voortdurend verweer tegen Van Vloten. De identificatie
gaat zó ver, dat de romanfictie met belangrijke tussenfiguren als Droogstoppel en
Ernest Stern geheel dreigt te verdwijnen en dat de tijdgrens van het Havelaar-verhaal
verre wordt overschreden. Dat Multatuli ook het gedicht van Roorda van Eysinga,
‘De laatste dag der Hollanders op Java’ integraal opnam, is een vriendendienst
waarvan het anachronisme minder stoort. De argeloze lezer behoeft immers niet te
weten dat Roorda's beruchte gedicht ontstaan is na en door Max Havelaar. Maar
de lezer die het boek uit heeft en aan de Aanteekeningen begint, bemerkt wél dat
hij van 1856 terecht komt in 1875. Dat dit soort problematiek Multatuli niet heeft
verontrust, betekent nog niet dat ze niet bestaat. Maar indien iemand hem er ooit
op had geattendeerd, zou zijn antwoord stellig zijn geweest: ‘Ik ben immers geen
schrijver.’
G.S.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

234

Brieven en dokumenten
[1 januari 1875
Edu wordt eenentwintig]
1 januari 1875
Edu wordt eenentwintig jaar.

[1 januari 1875
Brief van Multatuli en Mimi aan Mina Krüseman]
*1 januari 1875
Brief van Multatuli en Mimi aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 6.)
Waar ben je toch?: Mina Krüseman geeft op blz. 6 boven deze brief het volgende
lijstje van haar voordrachtavonden:

December.
1 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te 's-Gravenhage.
7 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Rotterdam.
14 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Utrecht.
15 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Delft.
16 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Dordrecht.
17 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Leiden.
18 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te 's Hertogenbosch.
19 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Haarlem.
21 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Groningen.
23 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Leeuwarden.
27 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Heerenveen.
29 Kunst en Kritiek met voorwoordje gelezen te Zwolle

Wiesbaden 1 Januari '75.
Lieve Mina! Je kunt nagaan dat we in spanning en ongerustheid zitten over je
onwankelbaar zwygen. Waar ben je toch, wat is er toch, wat doe je toch, en wat
mankeert je toch? Eén brief kon weg geraakt zyn, maar daar we je herhaaldelyk
schreven, kunnen we ons niet troosten met zoo'n veronderstelling. Ik peins me gek
naar de oorzaak van je zwygen. 't Laatst wat we van je vernamen, was uit de Courant,
je lezing in Diligentia. Maar vóór die lezing reeds had ik 'n brief aan je gezonden
(adres Mevr. K.) zoo als je had opgegeven. Daarna schreef Mimi twee keer.
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Toe schryf toch! Ben je verdrietig, wel, schryf dát dan. Ook ik heb verdriet, maar
wat doet er dát toe?
Wees heel hartelyk van ons gegroet.
Dek.
't Eenige wat ik gissen kan, is dat je verdriet hebt, en dit niet zeggen wilt. Wel, dan
moest je juist schryven, of beter nog, hier komen.
Beste lieve Mina! Bitte, schrijf ons eens een woordje! Ik begin me werkelijk ook
ongerust te maken, niet over u, (want uit de kranten blijkt dat je wel bent en gevierd
wordt, den Haag en Utrecht) maar dat je de een of andere reden hebt of meent te
hebben om ontevreden met den Dek en mij te zijn. Is dat zoo? Ik kan me maar niet
voorstellen dat je zoo op eens voor geen woordje aan ons tijd vindt, hoewel ik me
ook niet kan voorstellen dat we iets gedaan hebben dat je voor ons ontstemd zoudt
hebben.
(....)
Mimi.

[1 januari 1875
Advertentie in Het Nieuws van den Dag]
1 januari 1875
Advertentie in Het Nieuws van den Dag, no. 1479. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)

In het Gooi te huur
tegen Mei of vroeger, een solied en droog WOONHUIS, bevattende vijf Kamers,
Keuken, Kelder, Zolder, Bergplaats en verdere gemakken, benevens TUIN. Huurprijs
f200. Nadere inlichtingen bij den Heer E.G. HOEFER, Predikant te Blaricum.
(1609)

[2 januari 1875
Brief van Vosmaer aan Bruinsma]
2 januari 1875
Brief van C. Vosmaer aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier beschreven
tot en met midden blz. 3. (M.M.)
uw stukje: waarschijnlijk wordt gedoeld op het artikel De vrouw en de natuurstudie
in De Nederlandsche Spectator van 23 januari 1875, ondertekend Vitus.
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2 Jan. 75
Waarde heer,
Een goed begin van 't jaar - heerlijk! - hartelijk dank! ik spring op van vreugde en
werp mijn werk weg en ga gauw aan 't schrijven - ook aan Versluys. Zend mij nu zo
gauw ge kunt het geld, want er is juist gebrek en 't zal dubbel welkom zijn. Juist de
wijs waarop het wordt aangeboden is zoo goed. Ik zal alles trouw beheeren en
verantwoorden. Hier heb ik
Mevrouw J. Clant (bekend onder de naam Holda als schrijfster). Mejuffrouw E.A.
Haighton (Hroswitha) te Amsterdam
Ik - C.V.Juffr. H. van Maanen, alhier
Juffr. Mina Kruseman
ik hoop noch meerderen
Drukten hebben mij noch belet bij mej. Schaepman te gaan - ik doe dit maandag
e.k. - Kent gij Schook te? - die in de Sneeker Courant schrijft? Die is ook een goed
vriend - wellicht kunt u hem in den bond opnemen. Ja 't is een bond, zooals gij zegt.
Moge hij zich uitbreiden. adieu, vele groeten
tt
C.V.
N.B.
o ja, uw stukje komt eerstdaags in den Spect.
Mag ik er echter de betrekking als ingenieur van de vrouwen uitbannen en verruilen
voor telegrafist?
in 't buitenland is meenige telegrafist eene vrouw.-

[3 januari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
3 januari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De zin over Mooi of niet mooi staat op de vierde bladzijde in de rechter marge.
De opmerking vóor de slotzin, hieronder tussen haakjes gedrukt, is in de autograaf
doorgehaald.
plein pouvoir!: volmacht (fr.)
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Wiesbaden 3 Jan 75
Waarde funke, Ik sukkel aan m'n blyspel. Zeker heb ik al genoeg gemaakt om,
de fragmenten samen voegende 3 of 4 blyspelen te vormen, d.i. wat de hoeveelheid
aangaat, maar één blyspel heb ik nog altyd niet. Het is zeer moeielyk, en soms komt
het me voor dat het onmogelyk is. Ik begryp dat weinigen dit inzien. Bedenk ook
dat ik veel riskeer. Als 't slecht of zelfs middelmatig is, ben ik m'n naam kwyt. Hoe
zou men over me heen vallen! Ik kan toch niet er by zeggen: ‘nu ja, 't deugt niet,
maar ik deed het om aan wat geld te komen! Toch is dit de ware oorzaak van m'n
volhouden, schoon 't de vraag is of ik er by win, als ik al den tyd bereken die ik nu
daarmee bezig ben. Ik ben zeker dat gy en Vosmaer van zeer veel fragmenten
zeggen zoudt: heel goed. (als staal zend ik je een pakje) Welnu al is zoo'n fragment
goed (of bruikbaar) dáárin zit het hem niet. 't Zou me nu eer schikken een
verhandeling te leveren over de redenen waarom in Holland een goed blyspel 'n
onmogelykheid is, dan dat onmogelyke (?) blyspel te maken. Zend me s.v.p. die
brokstukken terug, schoon 't de vraag is of ik ze gebruiken kan. Als ik 'n goed geheel
in m'n hoofd heb, is 't af ook. Het schryven is de hoofdzaak niet.
Je begrypt dat ik dit alles alleen meedeel om je niet te doen denken dat ik stil zit.
Ik wurm er mee. Als 't lukken kán (wat ik nog altyd niet weet, is 't in eens klaar.
Maar nu iets anders. Zie eens advertentie Nieuws 1 January (1609) Dat huis
wilden we gaarne hebben. Wilt gy aan dien domine E.G. Hoever te Blarikum
schryven? Ik kon dan dáár na eenig verblyf trouwen, was by U in de buurt, en had
plaats voor Nonni. Ik heb veel redenen om die verhuizing doortezetten en geef u
carte blanche om toeteslaan. (De huur is nog f65 minder dan hier, en de belasting
zal ook wel minder zyn. hier betaal ik 100 gl.)
Stipt gezegd zou ik zonder verdere informatie durven zeggen dat ik dat huis neem.
Er kunnen geen bezwaartjes van ondergeschikten aard bestaan die opwegen tegen
't overplaatsen naar Holland, en wel tegen Ultimo maart. De eenige vraag zal wezen
of ik op dien dag de middelen ter verhuizing hebben zal. Schulden heb ik hier niet,
of niet noemenswaard. (op 't oogenblik geen f50. Alleen zit ik vast aan een jaar huur,
doch ik gis dat ik daar wel af zou komen.)
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Tracht svp. met dien domine in besprek te komen, en zoo noodig sla toe! 't Zou
nuttig zyn.
Hartelyk gegroet en 'n goed jaar!
tt
DD
Wanneer zou 't kunnen betrokken worden? Er staat Mei of vroeger.
Er ligt me veel aan gelegen dat ik Nonni schryven kan dat ik 'n kamer voor haar
heb. Tóch zou ze niet kunnen komen voor we getrouwd waren. Welnu, ook daarop
is dan raad te schaffen. Hier heb ik én de ongetrouwdheid én gebrek aan plaats.
Dat huisje zette althans één bezwaar uit den weg.
Als ge toeslaat, zal ik 't goed vinden. Verlies geen tyd met heen-en-weer schryven
aan my
plein pouvoir!
Mooi of niet mooi van dorp of streek doen er niets toe. Ik leef in huis, en als ik
uitga, geniet ik meer van 'n hei dan van Parys. Sla maar toe!
Daar komt me in den zin dat de verhuurder op klein-hollandsche manier allerlei
vragen doet. Zie, ik wil niet aankomen als getrouwd. Dit namelyk staat het trouwen
zelf in den weg. En... ongetrouwd? Dit zou 't fatsoen en geweten van den dominee
misschien bezwaren.
Ik gis dat ge't best zult doen 't huisje te huren voor my, en in 't midden te laten
wie ik meebreng. (wat hun dan ook niet aangaat, maar... ze zyn zoo!)
Is 't noodig te zeggen dat ik later m'n kinderen wacht? Of m'n dochter? Of... dat
ik ongehuwd aankom en later trouwen zal, zonder te vermelden dat de aanstaande
vrouw terstond meekomt?
Ikzelf zou, dáár aankomende, terstond doen weten dat ik met Mimi trouwen zou,
maar misschien voorkomt dit 't schandaal niet. Zie, ik geef niet om de opinie, maar
om 't verlies van stemming, als men die opinie openbaart door scheldwoorden of
glazen ingooien. Op zoo'n manier heeft men Rousseau van 't eene land naar 't
andere gejaagd en eindelyk tot zelfmoord gebracht.
Gy de hollandsche verhoudingen en vooral de begrippen in 'n nieuwlichter streek
kennende, zult wel weten wat ge zeggen of zwygen moet. Te Nykerk ben ik 't
Logement uitgejaagd omdat ik, geen lokaal-memorie hebbende, 'n verkeerde kamer
was ingeloopen. De ‘juffrouw’ ('n wyf met 'n neepjes muts) zei:
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‘ik houd niet van dat gesnuffel in m'n huis.’(Misschien was 't goed dat ik alleen kwam, en dat Mimi me rejoigneerde als ik er
goed en wel was.)
Mies zegt dat kan niet omdat ik niet alleen kan zyn. Dat 's waar.

[3 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli en Mimi]
*3 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli en Mimi. (Leven III, blz. 7.)
Amsterdam 3 Januari '75.
O! O! O! O! O! Kinderachtige, pédante teutjes!Veel heil en zegen in 't nieuwe jaar! - Wanneer trouw jullie?Je suis lasse de... neen, eigenlijk moest ik zwijgen. - Ik vlieg toch mijn vleugelen
maar lam in een ruimte zonder einde! Vechten voor vrienden als gij zijt, c'est la mer
à boire, men kan er zich in verdrinken, meer ook niet, en dat is pauvertjes!!!!!
Ik réclameer mijn brief op rijm, zonder jalouziën en zonder arrièrepensées
natuurlijk.
Foei!
Ik heb te veel amours in mijn hoofd om aan u te denken. Un amoureux par ci, un
fiancé par là, une illusion partout! De tijd dien ik over heb kan ik aan dood-kalme
vriendschap wijden, eenvoudig, eerlijk en oprecht... préféreert gij koketteeren? Pas
op, want in die kunst heb ik 't ver gebracht, heel ver zelfs - maar dat kleingeestig
gehaspel vermoeit me en verveelt me ook.
Adieu, ik heb geen lust meer tot schrijven. Tot later.
Mina.

[3 januari 1875
Artikel van J. van Vloten in Onze Tolk]
3 januari 1875
Artikel van J. van Vloten in Onze Tolk, jrg. 6, no. 14. (U.B. Amsterdam, fotokopie
M.M.)
in den Levensbode: zie V.W. XVI, blz. 256 e.v. en blz. 477 e.v.

Een bovenwerp.
Men weet, wat Geel, in zijn Onderzoek en Fantazie, zoo plag te noemen: een
onderwerp, dat hij, die 't behandelt, toont niet geheel onder den duim te hebben,
dat hij niet volkomen meester is. De naam is mij, in den laatsten tijd, herhaaldelijk
in de gedachten
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gekomen, wanneer ik al 't gesol en gescharrel met een welbekend dichter en schrijver
zag, aan wien ook deze Tolk onlangs nog eenige regelen wijdde. Men noemde 't
daar een gefladder veler vlug- en andere schriften, voor welke men dat zelfs niet
minder gevaarlijk achtte, dan dat der muggen om eene kaars, die er gewoonlijk het
slachtoffer van werden. Sedert kwam mij, in een vlaamsch Tijdschrift, het
‘Nederlandsch Museum’, nog weêr een nieuw opstel, uit Amsterdam ingezonden
en aan 't zelfde ‘bovenwerp’ gewijd, onder de oogen, en voelde ik mij des te meer
genoopt, er een woord of wat over op schrift te stellen, en aan 't beter oordeel der
Tolk-lezers te onderwerpen. In 't vorige stukjen (bl. 30 van dezen jaargang) wordt
gewaagd van hén, die opzettelijk vermijden over den bedoelden schrijver te spreken,
die hem niet willen behandelen; van anderen, die hem zonder hun naam te noemen,
lasteren; van nog anderen weêr, die boos en naijverig op hem zijn; van eenige
weinigen, die onbevooroordeeld ‘den grooten schrijver en wijsgeer (?)’ weten te
‘waardeeren’; van enkele jeugdige stellers voorts, die 't wagen tegen ‘het
onmeêdoogende absolutisme van zijn kritiek te velde te trekken’; van gekrenkten
ook, die geen reden zien, daartegenover te zwijgen; en van ‘ontelbare vereerders’
eindelijk, ‘die onder alle omstandigheden hem zullen blijven bewonderen’. Sommigen
der genoemden kan men moeilijk fladderaars heeten; wie zich bijv. gekrenkt voelt
en verzet aanteekent, stelt zich eenvoudig partij, en laat het publiek, tot hetwelk hij
zich richt, beslissen; wie ‘onbevooroordeeld’ tracht te ‘waardeeren’, weet eveneens
wat hij wil, en geeft openlijk rekenschap van zijn meening. Slechts onder die
onvoorwaardelijke bewonderaars en die boosaardige benijders mag men vooral die
fladderende slachtoffers verwachten. Dat ik tot geen van beiden wensch te behooren,
spreekt van zelf. Ik wensch met hetzelfde doel van kalme waardeering te schrijven,
dat mij ook vroeger - in den Levensbode - reeds de pen deed ter hand nemen, al
was 't ook ter misprijzing van zooveel als ik toen te misprijzen vond. Voor wie 't niet
onder 't oog mocht gekomen zijn meld ik kortelijk, dat het dat zonderling antwoord
aan eenige werkluî betrof, die om voorlichting gevraagd hadden, en het even vitziek
als snorkend, en hier en daar tevens walgelijk getier tegen Bilderdijks Floris V. Dit
treurspel, door den dichter in weinige uren
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saamgeflanst, draagt al het kenmerk van dezen oorsprong, en zal zeker door
niemand als een dichterlijk kunstgewrocht bewonderd worden. Doch geheel overtollig
was het daarom ook, er met zooveel ophef, en als verrichtte men een heldendaad,
tegen te velde te trekken, en zich daarbij aan allerlei tekortkomingen op 't gebied
van de taal en den goeden smaak schuldig te maken. Van taal gesproken - dit
herinnert mij, hoe juist dat stukjen in 't Nederlandsch Museum Multatuli onder andere
hoedanigheden ook bepaaldelijk die van ‘taalvorscher’ toekent. De uitdrukking is
zeker minder juist; te hooi en te gras eenige taalkundige invallen te berde te brengen,
die op een zeer ongenoegzame taalkennis berusten en daardoor dikwerf kant noch
wal raken, mag geen taalvorsching heeten, met hoeveel zelfvertrouwen ze dan ook
geuit worden. Evenzoo is ook het averechtsch toepassen van een paar, met veel
vertoon voorgedragen, spellingswijzigingen van geen of weinig waarde. Ieder weet
of moet weten, dat een ij zonder klemtoon als een stomme e wordt uitgesproken,
dat die van hij, in den dagelijkschen kout zich als i laat hooren, dat de sch van
mensch en derg. als een eenvoudige s luidt, zonder dat men dat in 't schrift behoeft
aan te geven. Ieder moest ook weten, dat er tusschen de y en ij een groot verschil
bestaat, en men dus dwaas doet, slechts de eerste van beide letters te willen
bezigen. Al zulke eenvoudige dingen echter zijn voor Multatuli alleen een welkom
middel, om zich op hoogen toon, en als ware daar heel wat meê verricht, als
spellingzuiveraar en taaldoorgronder te laten gelden. Zij doen echter niets anders,
dan de kennelijke zwakke zij te laten uitkomen, die hem in al zijn doen en laten
eigen is, en zooveel goeds in hem bederft, zijn - om 't met korte woorden uit te
drukken - behaagzieke vertoonzucht. Deze komt in alles bij hem aan den dag. Er
is niets, waarbij hij zich zelf niet welbehaaglijk gaslaat, en aan 't schijnbaar zoo
verachte Publiek te aanschouwen en bewonderen geeft. In niets hoegenaamd zoekt
hij eenvoudig en ongemerkt zijn gang te gaan. Hij herinnert altijd aan dien man, van
wien Victor Hugo - evenals Bilderdijk, zijn evenbeeld daarin - in zijn Notre Dame
schrijft: ‘il souffrait tant que par instants il s'arrachait des poignées de cheveux pour
voir s'ils ne blanchissaient pas.’ Kijk eens, hoe wit ze zijn! hoort men hem als
uitroepen. Of ook, gelijk het van denzelfden zelfbespiegelaar heet: ‘ses idées étaient
si insup-
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portables, qu'il prenait sa tête à deux mains, et tâchait de se l'arracher des épaules
pour la briser sur le pavé.’ - Alles klinkklare behaagzucht en op de ijdeltuitigste
tooneelmatige werking uit. In denzelfden trant is, van den eersten aanvang af reeds,
Multatuli voor den dag gekomen, zoowel in zijn persoonlijk optreden als in zijn
schrijven, van den Max Havelaar, met al zijn treffend schoon en bijtende waarheid,
te beginnen. Wat een gesol al aanstonds met Tine en de kinderen, wat een ijdele
grootspraak aan 't slot! - Het boek heeft - en terecht - een rilling door 't land doen
gaan; doch dat het geen doeltreffender en duurzamer werking had, lag het niet
hoofdzakelijk aan de houding, door den schrijver, zoo vóór als na de uitgave,
aangenomen? In plaats van, in den strijd tegen de beginselen op Java door de
regeering toegepast, zijn eigen aangewezen werkkring rustig voort te zetten, en
desnoods een ontslag van haar zijde af te wachten, wanneer hij niet overeenkomstig
die beginselen handelde; neemt hij, in arren moede, vóór den tijd zelf zijn ontslag,
en ontbloot zich daardoor van alle persoonlijke middelen tegenover haar. Hij komt
naar Holland, en legt daar, op andermans kosten, weidsche receptiën en festijnen
aan, om - als beschermer van 't verdrukte Java op te treden. Was dat de weg, om
zijn Havelaar zedelijk te steunen? - neen, alleen die, om voor 't oogenblik een
schitterend vertoon te maken, doch zonder eenig blijvend voordeel voor 't vervolg.
In verdere bijzonderheden treed ik niet, noch acht het noodig. Ieder kent het openbare
en huiselijke leven van Multatuli; hij is altijd openlijk daarbij te werk gegaan; en wie
er kennis van nam, zal eenvoudig moeten zeggen, dat hij, door zijn zucht naar
vertoon en ophef gedreven, altoos dát verzuimd heeft wat het naast voor de hand
was, om zijn ijdelen roem te stellen in het nastreven van 't geen geheel buitenaf lag.
Neemt dit iets weg van de vele schoone en juiste bladzijden en gedachten, die hij
inmiddels in zijne werken uitte? - Volstrekt niet; maar het verklaart ons wel, waarom
er ook daar zoo menige onschoone en onjuiste onder die andere gevonden wordt.
Het verklaart ons zijn soms zelfs tot kwade trouw ontaardende uitvallen, de inderdaad
lachwekkende grootspraak, waartoe hij maar al te vaak vervalt, en de groote
woorden, waarmeê hij bij gedachten en zaken van niet de minste beteekenis, en
die hij zelfs niet bij 't rechte eind heeft, om zich werpt. Hij heeft daarmeê de goede

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

243
zaak, welke hij van den aanvang af voorhad, volkomen bedorven, en gemaakt, dat
*
men, wat zijn geschriften van later tijd betreft - ik zonder zijn Vorstenschool uit moeite heeft de walging te overwinnen, waarmêe men er eenige bladzijden in leest,
om niet het genot ook der overige te derven, waarin men hem van zoo uitstekende
zij leert kennen. Het is van te meer belang, een en ander wél te onderscheiden, als
een aantal zijner lezers steeds geneigd zal zijn, het een voor dezelfde goede munt
aan te nemen als het ander; gelijk wij bijv. zien, dat die L. in 't Nederlandsch Museum
doet, die hem als ‘dichter - denker - satiricus - taalvorscher - zielkundige’ in éénen
adem roemt, zonder de juiste maat of verhouding in 't oog te vatten, waarin die
verschillende epitheta inderdaad op hem toepasselijk mogen heeten. Dichter zeker
het onvoorwaardelijkst; denker daarentegen maar eens bij horten en stooten, om 't
zoo te zeggen, en nooit rustig noch gelijkmatig; satiricus, zeer zeker, maar lang niet
altijd in goeden zin, en maar al te dikwerf met de stuitendste zoo niet belachelijkste
overdrijving; zielkundige, voor zoover hij werkelijk met fijnheid de roerselen van 's
menschen innerlijkste gedachten weet bloot te leggen, en geestig te doen uitkomen.
Te vaak evenwel - in zijn geschiedenis van Wouter te voortdurend zelfs - beweegt
hij zich daarbij, met het kennelijkste welbehagen, onder wezens en in gemoederen
zooveel arbeids en belangstelling niet waard, en de voorkeur waarvoor een min of
meer bedorven smaak in hem verraadt, die ook zijn minder ervaren lezers gevaar
doet loopen, den hunnen,

*

Zonder in deze daarom het dramatisch meesterstuk te zien, dat sommigen er in willen vinden.
Zij mist daartoe de noodige handeling, eenheid en zelfstandige karakterteekening. In twee
van haar hoofdpersonen bijv., de koningin en Herman, treedt ons Multatuli zelf voor oogen,
en dit is vooral bij den laatste, die als een eenvoudig man uit den handwerkstand moest
optreden en spreken, hinderlijk. Hoeveel waars en schoons, van hare zij, Louize uit, 't is meer
preekmatig dan dramatisch voorgedragen, en de dichter zelf heeft dit zoo goed gevoeld, dat
hij voor het tooneel niet minder dan zes of zeven van de treffendste bladzijden uit haar
onderhoud met haar moeder schrapt. 't Stuk is daarentegen uitnemend geschikt, om, bij
uittreksel, in een spreekzaal voorgedragen te worden, en zal dan zeker zijn gewenschte
werking op verstand en gemoed der hoorders niet derven.
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op zijn voetspoor, te bederven. Doch genoeg; ik wilde slechts met een woord tegen
dit gevaar waarschuwen; den welgemeenden raad geven, hem niet als een
‘bovenwerp’ te beschouwen, dat, in zijn verblindenden glans, voor geen rustige
bespiegeling vatbaar is, maar als een alleszins leerrijk en doeltreffend ‘onderwerp’
voor een onbevooroordeelde en kalme waardeering in zijn zwakheid en kracht. Men
heeft hem onlangs terecht een ‘zaayer’ genoemd, doch vergeten er bij te voegen
*
‘van meer onkruid onder zijn tarwe, dan zijn argelooze lezers uit dezen naam op
zich zelf kunnen opmaken’, of dan men - in zijn vooringenomenheid - zich zelf heeft
willen of kunnen bekennen.
v. VL.
Bl. 28 Nov. '74.

[4 januari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
4 januari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan blz. 2 beschreven.
Amsterdam, 4 Jan 1875
Waarde Dekker! Ik heb terstond aan Ds Hoefer geschreven dat ik woensdag
(morgen kon ik niet) tot hem zal komen om 't huisje te zien en hem gevraagd heb
voor mij op te houden. Als 't een gelegenheid is die mij bruikbaar voorkomt, sla ik
toe. Later overleggen we dan wel hoe 't met de trouwerij moet gaan. Ik huur in elk
geval voor U en Uwe vrouw en dochter.
Blaricum is een armelijk dorp, maar ligt in een schoone streek. Dicht bij 't dorp is
een fraaie ‘rotonde’ met prachtig uitzicht op den omtrek, een van de mooiste punten
van 't Gooi. Jammer dat men zeker wel een uur te loopen heeft voor men een
Spoorwegstation bereikt. Dat is de reden waarom men daar nog zoo goedkoop
woont.
Zoodra ik het huisje gezien heb, geef ik U rapport.
Het fragment waarvan Ge in Uw brief spreekt, was er niet in-

*

Ik hoop - in 't belang van 't levende geslacht - op dat “onkruid”, 't zij hier of elders, meer
uitvoerig terug te komen; men kan, het uitwiedende en geen verderen wasdom gunnende,
zooveel te meer vruchten van die “tarwe” verwachten, die er anders onder dreigt te verstikken.
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gesloten. Zal het volgen? Ik ben erg nieuwsgierig maar meer nog naar een compleet
stuk want fragmenten zeggen niet genoeg of 't stuk zóó ineen zit dat het goed is
voor de planken. Om te lezen zal 't altijd goed zijn, daaraan twijfel ik niet.
Nu, over een paar dagen meer!
tt
GLf

[5 januari 1875
Brief van Multatuli aan Waltman]
5 januari 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
unmassgeblich: vrijblijvend (d.)
telle quelle: zo maar, zonder meer (fr.)
Wiesbaden 5 Januari 75
Waarde heer Waltman, wel wat 'n prettige brief! Ik ben aangedaan van Uw
hartelykheid en bedank er U wel voor. Ja, zeker zal ik met groot genoegen
Specialiteiten korrigeeren. Wilt ge zoo goed zyn my 'n Exempl. te zenden zonder
wit. Ik maak toch de vellen los. Mocht ge soms 'n oningenaaid Exempl. hebben, dat
is ook goed. Myn ééne Exempl (d.i. 't eene dat ik over heb) is ingebonden en
afgesneden, zoodat de marge wat smal geworden is.
Kyk, nu weet ik niet of er reden bestaat om hier of daar 'n hoofdstuk méér te
maken. Ook niet of de noten zekere uitbreiding van 't werkje zullen vereischen. Ik
meen zoodanig, dat ge eerst als Uitgever weten moet, of 't U schikt. Op 'n paar
bladzyden zal 't niet aankomen, maar als 't invloed hebben zou op den verkoopprys,
moet ik 't eerst met U overleggen. Drie vel meer, byv. scheelt ± 50 ct, niet waar?
Daarover zeg ik nu niets. Onder 't korrigeeren zal ikzelf dat eerst te weten komen.
't Kón ook zyn dat ik géén neiging voelde tot uitbreiden. Op 't oogenblik ben ik er
niet in. (Ik sukkel Godbetert met... 'n blyspel! En 't lukt niet! Eigenlyk is het knoeien)
Nu, dit kan ik U nu wel vragen: als ik onder de korrektie lust voel om een, twee
of drie vel uittebreiden, zou U dat schikken? Zoo ja, laat ge my ook vry, het niet te
doen? (Stemming, weetje!)2. Schikt het U (maar ik vraag het unmassgeblich, dat is 'n goed
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woord in 't Duitsch waarvoor we geen equivalent hebben) schikt het u, voor de
nieuwe uitgaaf letter en papier te nemen als van Mill. Studien? Die druk is zoo mooi,
vind ik. Ik bedoel natuurlyk zonder hoofd of lyntjes boven de bladzyden.Ik heb 'n beetje hoop dat deze nieuwe uitgaaf redelyk snel zal geplaatst worden,
omdat er inderdaad sedert 71 iets veranderd is in de publieke opinie. Het werkje
zou nu althans door eenige couranten en tydschriften besproken worden. Nog altyd
zullen velen 't niet doen, maar... enkelen toch!
Dat het debiet (ook van M.S.) redelykjes ging, is niet voldoende om U geen
bankroet te bezorgen, en om niet te klagen, te jammeren, &c. Maar... hollandsch is
en blyft het succesje! Ge hadt duizenden van Mill. St. en van Specialiteiten moeten
verkoopen. Misschien dat nu de tweede druk de zaak wat aanwakkert. Wat men
noemt: opgang, hebben we 'r niet mee gemaakt! Hierna beter! Dit laatste kan letterlyk
waar worden, namelyk als ik dood ben, en niemand meer in den weg sta. Toch
begryp ik niet dat het Publiek zich zóó laat by den neus leiden door z'n toongevers.
De Gids houdt zich nog altyd, ofi nooit van me gehoord heeft. Dit begryp ik. Maar
ik begryp niet dat de lezers van den Gids daarmee maar altyd genoegen nemen.
Zoo ook Vorstenschool. Als Alb. & V.O. kans zien meer te verdienen aan andere
stukken, hebben ze volkomen gelyk, myn stuk niet te spelen. Maar als Publiek op
't vertoonen van Vorstenschool aandrong, als dus Van Ollefen & Albrecht konden
voorzien volle zalen te hebben met dat stuk, zouden ze 't spelen.
Met andere soort van tegenwerking is 't even zoo. Elk Kamerlid heeft goede
redenen my te willen smoren. Ik geef nooit 'n tegenstander ongelyk, indien hy tracht
my van de baan te schuiven, schoon de middelen wat loyaler konden wezen. Maar
dat het groote Publiek dit altyd blyft dulden, is me ergerlyk.Hoe vriendelyk van U dat lystje van verkochte M. St. zoo nauwkeurig te maken!
Dat gy er telle quelle mee tevreden zyt, doet me genoegen, maar ik heb verdriet
over de nauwte, de kleinheid van de hollandsche verhoudingen. Neen, méér nog!
Aannemende dat ons landje klein is, dan nóg valt het debiet me tegen! Volgens
Huet waren er, eenige jaren geleden, 10000 (zegge tienduizend!) inteekenaren op
twee gelyktydige uitgaven der werken van Cats! Ook
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van een kompleeten Feith werden er eens circa even zooveel terstond geplaatst!
Ik weet wel dat ik niet populair ben (wat me niet bedroeft) maar toch zag ik 't getal
der ‘geestverwanten’ gaarne iets grooter. Ik ontvang 'n tal van brieven (waaronder
zotte) vol sympathie, o! By de meesten denk ik: ‘wel, kerel, als je dan zóó hartelyk
gezind bent, verspreid dan m'n werken!’ Maar ik uit dien wensch nooit. 't Zou den
schyn hebben, alsof ik m'n ‘geestverwanten’ op kosten jagen wou. Heel komiek is
't overigens, dat er onder die ‘geestverwanten’ velen zyn wier... verwantschap me
niet heel duidelyk is, ja sommigen die ik volstrekt niet als neef of nicht naar den
geest erkennen mag. Velen meenen m'n kameraad te zyn omdat ze dit of dat niet
geloven, wat zoo 'n groote kunst niet is. Anderen omdat ze ontevreden zyn, en
meenen wat te klagen te hebben. Och!
Wilt ge my eens schryven of Uw zaken over 't geheel redelyk gaan? Met uw zware
huishouding is dit geen kleinigheid! En houdt uwe vrouw zich goed? Groet haar
vriendelyk van my.
r

Ik heb in Sept een zwaar verlies geleden, zwaarder dan ik zeggen kan. De
krantenterm: ‘ieder zal beseffen’ &c. is hier niet van toepassing. Juist niemand kan
beseffen wat my 't overlyden myner vrouw is! De gevolgen van dien slag zullen dan
ook tot m'n dood toe blyven bestaan! Ik zal moeten huwen, voornamelyk om
gelegenheid te hebben m'n dochtertje by my te nemen. Ook is er nu kwestie van,
dat ik (in-verband dáármee) me in Holland vestig. Ik schreef reeds aan Funke over
't huren van een huisje, ergens in 't Gooi, ik geloof te Blarikum. Daar althans is 't te
bevragen. Funke is by voortduring zeer goed voor my. Hy is een zeer bekwaam
mensch en voor my zeer welwillend en hartelyk.
Wees met de uwen heel vriendelyk van my gegroet, en geloof me
t.a.v.
Douwes Dekker
Aan de Mill. Studies ontbreekt iets zeer essentieels! Het... voornaamste hoofdstuk!
Dit zal men zien by den herdruk. Toen ik dien bundel afmaakte (omdat hy toch
eindelyk af moest!) was ik niet wél.
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[5 januari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
5 januari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot het midden van blz. 2 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 5 Jan 1875.
Waarde Dekker!
Zoo even van Blaricum gekomen. Het huis zag er in spijt van den dikken mist die
o

over 't Gooi hing, heel aardig uit. Jammer maar dat ik N 3 was, die 't in besprek
nam en ik dus alléén kon huren, ingeval mijn beide voorgangers niet in aanmerking
kwamen of er van afzagen. Ik moet nu wachten tot a.s. maandag voor ik zeker ben
dat het huis aan U is. Volgens afspraak zou Ds Hoefer me zondag bericht zenden
en kunt Ge dus er op rekenen dat ik terstond maandag schryf.
Als ik er aan vast ben, zal ik U een gedétailleerd verslag geven van mijn onderzoek
in loco, iets waarin Mimi natuurlijk 't meeste belang stelt. Dit nú reeds te doen zou
allicht vruchteloos werk kunnen worden.
Tot maandag dus, en als 't niet lukt, zal ik maar meteen een Adv. plaatsen, waarin
ik iets dergelijks vraag. Vindt Ge niet?
Hartelijk gegroet van
tt
GLf

[7 januari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
7 januari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 31 december 1874, voor de volgende zet 11 januari. Bij
Antwoord 17 maakt Prins de opmerking: Dreiging zowel Te7† als Pe5†. (Prins 1970,
blz. 125.)
Ontvangen

16.

B 8 - A 6.

Antwoord

17.

E 2 - F2

Wiesbaden 7 Januari 75
Douwes Dekker

[9 januari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
9 januari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en tot het midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
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Wbaden 9 Januari 75
Waarde funke, je zult wel denken dat ik heel lomp ben, daar ik je niet eens bedank
voor de moeite die je je gegeven hebt. Nu, dit is zoo niet. Ik vond het prettig en
hartelyk van je terstond te schryven, en er heen te gaan. Dank je wel! De derde!
m

Hm! Dus zal 't misloopen, vrees ik. 't Spyt me. De buurt - afstand v. Amst &c kwam me goed voor.
Na definitief bericht zal ik je schryven over 'n advertentie. t Is niet hetzelfde, als
wy vragen. Jammer van Blarikum!Dat ik je de fragmenten niet zond, was omdat ik ze eerst wou overschryven,
regelen, in orde brengen. En ik raakte weer aan 't veranderen en wurmen. Dát is 'n
moeielyke verlossing. Ik vrees dat ik geen goed blyspel maken kan, en dat - in
Holland - niemand het kan! Toch geef ik nog niet op, zie in dat er haast by is om 't
tegenwoordig tooneelsaizoen.
Hartelyk gegroet
tt
DD
in haast. Ik dacht je langer te schryven, maar dan
schiet er de post weer in.

[10 januari 1875
Brief van Multatuli aan Waltman]
10 januari 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 10 Januari 75
Waarde heer Waltman!
Het doet me leed dat Gy en uwe vrouw sukkelen. Uw mededeeling over 't baden
was my ook daarom interessant wyl ook ik van den zomer dat begonnen was met
plan het doortezetten, ook in de kou. Maar tegen Oktober ben ik er af geraakt door
'n spit in den rug dat zoo erg was dat ik me niet bewegen kon en wel 14 dagen
duurde, o langer! Daarná, afgewend, durfde ik de kou niet aan, wat me zeer spyt!
Want ik stelde my gouden bergen voor van den invloed van 't bad op denkvermogen
& zenuwen. Toevallen heb ik niet, maar ik ben mal prikkelbaar voor nietigheden.
Volstrekt niet voor groote dingen. Dát zou minder wezen. De kleine komen meer
voor, ja elk oogenblik.
Maar Uw toevallen? Ziet ge geen kans 't baden weer optevatten,
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al was 't dan in den beginne met 'n klein beetje warm water er in? Maar zeer weinig,
want warmte is zeker niet goed voor zenuwen. Wat de koorts uwer vrouw aangaat,
ik vrees, ik vrees, dat men haar chinine heeft gegeven ('t hedendaagsch stokpaardje!
Hier geven ze 't tegen oorpyn, hoofd, milt- maagpyn. Straks zullen ze 't toepassen
op eksteroogen!) Ik houd chinine voor vergif, en beweer dat het koorts bestendigt.
De vraag zou zyn of Uwe vrouw, nu eenmaal daarmee begonnen in-eens kan
ophouden ('t lichaam went zich zelfs aan rattekruid!) maar als 't kon, was 't
wenschelyk. Niet ik, maar gy zult beleven dat chinine wordt afgeschaft. En nóg iets,
dat nu U niet aangaat maar help eens kyken, of niet over 20 jaar tocht (ja, TOCHT!)
wordt voorgeschreven aan teringlyders, zoowel in borst- als keelziekten. Ik heb 'n
keelkwaal, en houd me alleen door tocht staande. Zoodra ('s nachts vooral) deur
en venster dicht is, begin ik te hoesten. Ze moeten tegen elkaar open staan, zoodat
de luchtlaag vlak by m'n mond gedurig ververscht wordt. Het open venster is maar
2½ voet van m'n mond af, en zoodra ik my met den rug daarheen keer, is 't minder
goed. Vandaar dan ook dat spit in den rug. Maar... dit moet ik afwachten, omdat
keel & borst vóórgaan.
Wat koorts aangaat, ik beweer dat ze aanvankelyk tot de gezondheid behoort, 't
is een herstellingsproces. De gezonde mensch heeft alle dagen koorts. (Nam. by
spysverteering, by ontlasting, by byslaap, by geestelyk voortbrengen &c.) Dit is,
meen ik, 'n vereischte. Maar soms wordt het evenwicht tusschen de functies
verbroken, en die koortsachtigheid is sterker dan noodig of goed is. Welnu, meestal
zou dit vanzelf terecht komen, indien men slechts geen medicynen gebruikte, maar
de stryd tegen koortsigheid geeft gewoonlyk de koorts. Ook by verkoudheid is men
koortsig, ja by nagenoeg alle physieke en moreele aandoeningen. De fout ligt aan
de dokters die deze natuurlykheid tot 'n onderwerp van praktyk hebben gemaakt.
(Ook de groei der kinderen baart koortsigheid. Dat moet men laten begaan, en niet
tegenwerken. 't Hoort er by.)
Maar, nog-eens, als men eenmaal met medicynen begonnen is, kan men niet
op-eens uitscheiden. Toch zou ik 't doen als 't my aanging. Maar ik zou er niet mee
begonnen zyn. Die chinine is 'n mode artikel als de Malz, maar minder onschuldig.-
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Het Exempl. Specialiteiten heb ik wel ontvangen. Ik zal 't losmaken en goed nazien.
Komiek dat er in zoo weinig tyds al verandering in spelling is. (regt wordt recht &c.)
Uw voorstellen zyn allerbest. Ook zonder honorarium zou ik de correctie met pleizier
doen. 't Al of niet uitbreiden hangt van m'n stemming af. Ja, druk & papier Mill. St!
Dat was mooi. Hartelyk gegroet
tt
DD
Verwacht dus weldra de gekorrigeerde vellen.

[10 januari 1875
Artikel van J. Schippers in Onze Tolk]
10 januari 1875
Artikel van J. Schippers contra Van Vloten in Onze Tolk, jrg. 6, no. 15. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
audi et alteram partem: hoor ook de andere partij (lat.)
Red.: Mr. P. Brooshooft.
Onder den titel:

Van Vloten over Multatuli
ontvangen wij het volgende ingezonden stuk. Wij aarzelen niet het te plaatsen; ja
zelfs is niets ons meer welkom dan ons blad open te stellen voor eene behoorlijke
bespreking van een schrijver als ‘Multatuli.’ Zonder twijfel zal ook onze gewaardeerde
medewerker uit Bloemendaal het ‘audi et alteram partem’ hier met genoegen zien
gehuldigd. Wij behoeven overigens niet te zeggen, dat hetgeen in deze
onderteekende stukken (immers de initialen van Dr. Van Vloten staan in de
letterkundige wereld gelijk met 's mans vollen naam) van weêrszijden wordt
aangevoerd, niet kan beschouwd worden als onze subjectieve opinie. Wij stellen
ons op dit oogenblik geen partij, en nemen, zoolang de discussiën over Multatuli
niet die richting uit gaan, die wij reeds vroeger ten scherpste afkeurden, alles wat
met open vizier over hem wordt geschreven, volgaarne op.
Red.
In het jongste Nommer (14) van ‘Onze Tolk’ levert Van Vloten een opstel over
Multatuli dat door velen, evenals door mij, met leedwezen zal zijn gelezen. Moesten
niet twee zulke strijders voor waarheid, recht en gezond verstand elkander de hand
reiken en ten wederkeerigen steun verstrekken? Zie, ik wensch van hen
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geen wederzijdsche bewondering, - dat uiterste zou evenzeer te laken zijn, - maar
oprechte waardeering van elkanders gaven, liever nog: van elkanders streven. Dát
nu vind ik volstrekt niet in het bedoelde opstel van Van Vloten. Kleine gebreken, die
ongetwijfeld het werk van Multatuli zullen aankleven, en die aan Van Vloten's
scherpziend oog wel niet zullen ontgaan, worden breed uitgemeten; - scherpe, als
men wil, ruwe uitdrukkingen van Multatuli doen Van Vloten zeggen ‘dat men moeite
heeft de walging te overwinnen waarmeê men er eenige bladzijden in leest (n.l. in
M's. geschriften van later tijd). De naam ‘taalvorscher’ wordt aan Multatuli ontzegd;
- ik ben geen taalgeleerde en kan dus niet beoordeelen of de treffende opmerkingen
en vingerwijzingen op taalkundig gebied, die overal door M's werken verspreid
liggen, altijd juist zijn, maar wel mag ik zeggen dat ik - met zoovele anderen - door
Multatuli's stijl steeds zoozeer word geboeid, dat eerst eene tweede lezing
gelegenheid geeft den inhoud gezet te overdenken. Wie zóó onze taal kan hanteeren
moge misschien geen ‘taalvorscher’ heeten, - hij is meer: hij is heer over de taal.
Zelfs heftige tegenstanders van M. erkennen dat. Maar al was dat zoo niet, moeten
we dan iemands denkbeelden toetsen aan de taal waarin ze zijn vervat? Ongetwijfeld heb ik minder geleerd uit Van der Palm dan uit Van Vloten; - toch schrijft
de laatste in het bovengemeld artikel in ‘Onze Tolk’ een' leelijken zin als dezen: ‘Te
vaak evenwel - in zijn geschiedenis van Wouter te voortdurend zelfs - beweegt hij
zich daarbij, met het kennelijkste welbehagen, onder wezens en in gemoederen,
zooveel arbeids en belangstelling niet waard, en de voorkeur waarvoor een min of
meer bedorven smaak in hem verraadt, die ook zijn minder ervaren lezers gevaar
doet loopen, den hunnen, op zijn voetspoor, te bederven.’
Dien zin had ik - nu wat den inhoud betreft - allerminst van Van Vloten verwacht.
Waarom zou het niet even belangrijk zijn den gang der zielsontwikkeling na te sporen
bij een burgerknaapje als Wouter als bij Rousseau b.v.? Leeren de laatste bundels
- waarin we als met een krachtig vergrootglas den groei van Wouter's ziel
aanschouwen - leeren die ons niet meer dan de meeste boeken over zielkunde met
hunne stelsels en de levenlooze zielen waarop ze die toepassen?
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Denker is Multatuli volgens Van Vloten alleen ‘bij horten en stooten.’ Als dat waar
was, zouden we dan de Millioenen-studiën bezitten? Wie zal mij een boek uit onzen
tijd noemen dat ons meer of zelfs evenveel te denken geeft? En daarop komt het
toch aan; dàt brengt ons vooruit!
Als een oprecht en dankbaar - hoewel niet verblind - vereerder van Multatuli
gevoelde ik mij gedrongen het bovenstaande te schrijven. Ik vlei mij niet Van Vloten
overtuigd te hebben, - daartoe zou eene meer geoefende pen dan de mijne noodig
zijn; - maar ik heb van mijne zijde eene poging gedaan om een eind te maken aan
het zwijgen over een' man, die toch zooveler hoofden bezig houdt.
J. SCHIPPERS.
's Hage, Jan. 1875.

[10 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Holl. Schouwburg]
*10 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Directie Koninklijke Hollandsche Schouwburg,
's-Gravenhage. (Leven III, blz. 7.)
Rotterdam 10 Januari '75.
Geachte Heer Valois!
Mijn engagement met de Heeren Albregt en Van Ollefen is geëndigd. Zoo als gij
weet, strijd ik voor de ‘Vorstenschool’, maar dat stuk durft de Rotterdamsche Directie
niet op te voeren, en alle andere stukken heb ik geweigerd te spelen. Gij hebt mij
laatst gesproken over gastvoorstellingen, durft gij Multatuli's meesterstuk aan?
(....)
Mina Krüseman.

[11 januari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
11 januari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 7 januari, voor de volgende zet 17 januari.
Bij het woord Koning maakt Prins de aantekening Kd7 - c7, en bij het woord paard
b7xc6 (Prins 1970, blz. 126.)
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Ontvangen

17.

G4

E
6

Antwoord

18.

f3

E
5
†

na 't verzetten van Uwen Koning, volgt:
19. E 5 - C 6:
Indien UED myn paard neemt, dan voor my S.V.P.
20. E 1 - E 6:
Wiesbaden 11 Januari 75
Douwes Dekker

[11 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli]
*11 januari 1875
Aantekening van Mina Krüseman in een brief aan Multatuli. (Leven III, blz. 7-8.)
Brief van Le Gras: deze is niet bewaard gebleven.
11 Januari.
Brief van Le Gras, van Zuijlen en Haspels, over 't opvoeren van de Vorstenschool
aan Multatuli gezonden met:
‘Wanneer trouw jullie nu? Ik kan niet voort zonder jullie huwelijk.’
Mina.

[11 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Le Gras c.s.]
*11 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan de heren Le Gras, Van Zuijlen en Haspels. (Leven
III, blz. 8.)
Rotterdam 11 Januari '75.
Geachte Heeren!
Morgen en overmorgen (Dingsdag en Woensdag) blijf ik nog hier, zoudt gij één
van deze dagen, vóór twaalven even bij mij kunnen komen om over de Vorstenschool
te spreken? - Woensdag avond moet ik in Gouda lezen.
(....)
Mina Krüseman.

[11 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan de heer en mevrouw E.]
*11 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan de heer en mevrouw E. Fragment. (Leven III, blz.
8.)
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Rotterdam 11 Januari 1875
(....)
Ik ben van Albregt en van Ollefen af, daar zij geweigerd hebben de Vorstenschool
op te voeren en mij ontslagen hebben van mijn kontrakt.
Morgen komen de Direkteuren van den anderen schouwburg spreken over 't
opvoeren van de Vorstenschool bij hen.
Van avond leest Elize hier als mijn élève.
(....)
Mina Krüseman

[12 januari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
12 januari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz.
2 beschreven. (M.M.)
den Hollandschen Spoorlijn: de lijn Amsterdam-Haarlem-Leiden enz.
Amsterdam, 12 Jan 1875
Waarde Dekker! Alle moeite was te vergeefsch! Zoo even pas, 1½ dag later dan
s

D . Hoefer beloofd had, schrijft hij mij het huis aan een ander verhuurd te hebben.
Hoewel 't mij spijt omdat het huis mij en zeker ook Mimi en U zéér bevallen had,
e

toch is er een en ander waarom ik me troosten kan: 1 omdat het dorp 5 kwartier
e

gaans van Hilversum lag en 2 omdat H. Uw buurman en huisheer was en hij in
beide qualiteiten misschien ietwat lastig zou wezen. In elk geval is 't niet anders en
moeten we dus gaan zoeken. De tijd daartoe is gunstig. Geef me dus op wát Ge
per Adv wilt vragen en ik zal er spoed achter heen zetten om klaar te komen.
Zou 't niet 't best zijn een dorp te kiezen aan den Hollandschen Spoorlijn, of anders
tusschen Amst. en Utrecht, b.v. Abcoude, Nigtevecht, Maarsen e.d.? Vosmaer is
heel blij dat Ge hier komt en zal U zeker wel 't liefst aan den Holl. lijn zien komen.
Enfin, schrijf mij spoedig hoe de Adv. moet ingericht worden. Vosmaer zei me dat
Uw fragmenten uitnemend waren!
Vale! tt
GLf
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[13 januari 1875
Brief van Mimi aan Funke]
13 januari 1875
Brief van Mimi aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen en
geheel beschreven. (M.M.)
Waarde Funke,
Daar zoo ontvangen wij uw brief. Jammer van dat huisje en van uw moeite. Toch,
na wat ge zegt van den dominé huisheer en buurman is 't misschien maar beter
zoo.
De advertentie van Ds Hoefer trok onze opmerkzaamheid omdat alles met onze
wenschen overeenkwam. Ligging, prijs en grootte van 't huis. Dek vreest we met
een advertentie niets bereiken zullen; daar wij er evenwel ook niets mee verliezen,
wilden we u toch maar verzoeken te adverteeren:
Voor een klein gezin wordt op een dorp een huis met tuin te huur
gevraagd. Nauwkeurige omschrijving, met opgave van huurprijs aan het
bureel dezer courant.
We zouden u dan verzoeken ons de briefjes te zenden. Dek kan dan zien of er iets
bij was dat hem toelachte. Hij heeft er weinig fidusie in, maar ik hoop het van harte.
Dek zegt dat de resolutie om te verhuizen (ofschoon daar groote redenen voor
zijn) niet gemakkelijk is, omdat we hier op 't oogenblik 'n betrekkelijk goede woning
hebben. Hij is vreeselijk bang aan 't zwerven te raken. Die advertentie van Blaricum
beviel hem zoo bijzonder. Maar hij vreest we niets anders zoo passend vinden
zullen. En bovendien dit ééne is u nu zoo goed geweest te gaan zien, maar... ook
dat is een bezwaar.
Vandaag stond in 't Nieuws weer iets dat misschien passend zou wezen. maar
zonder prijs opgaaf. Ook geloof ik dat Uithoorn 'n naar land is.
De dek en ik groeten u zeer, dankend voor de genomen moeite.
Mimi HS.
Woensdagavond.
Wij wilden gaarne in een hei of duin of boschstreek terechtkomen. dus niet Zuid H.
Dat Blaricum een arm dorp was beviel ons, veel liever dan een welvarend. En een
uurtje of halfuurtje van de spoorstation zou ons ook niet afschrikken.
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[13 januari 1875
Verklaring van Albregt en Van Ollefen]
*13 januari 1875
Verklaring van de directeuren van het toneelgezelschap Albregt en Van Ollefen,
waarmee Mina Krüseman in november 1874 zesmaal haar toneelstuk De
Echtscheiding had gespeeld, driemaal te Rotterdam en driemaal te Amsterdam.
(Leven III, blz. 9.)
De Ondergeteekenden, directeuren van den Rotterdamschen Schouwburg, verklaren
dat Mej. Mina Krüseman, voldaan hebbende aan de verplichtingen haar opgelegd
door het tusschen HEd. en ons gesloten contract, van nu af wat ons betreft vrij is
in hare handelingen.
Rotterdam, 13 Jan. 1875.
Albregt en v. Ollefen.

[14 januari 1875
Brief van Holl. Schouwburg aan Mina Krüseman]
*14 januari 1875
Brief van de directeur van de Koninklijke Hollandsche Schouwburg te
's-Gravenhage aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 9-10.)
Antwoord op haar brief d.d. 10 januari.
's Hage, 14 Januarij 1875.
Mejufvrouw!
Ingevolge van uw geëerd schrijven van 10 januari jl. moet ik u tot mijn leedwezen
berigten dat, na overleg en beraad het door u voorgestelde stuk ‘de Vorstenschool’
door mijn personeel niet voldoende kan bezet worden en dus niet kan worden ten
uitvoer gebragt. Echter hoogen prijs stellende op uw talent, stel ik u voor bij mij in
een ander stuk op te treden.
Hierover uw gevoelen inwachtende heb ik met de meeste hoogachting de eer te
zijn
UWEd. Dw. Dienaar
J.C. Valois.

[16 januari 1875
Advertentie in Het Nieuws van den Dag]
16 januari 1875
Advertentie in Het Nieuws van den Dag, no. 1492. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
BUITENTJE te huur à f200 's jaars, bevattende 8 zoo groote als kleine Kamers,
Keuken, Kelder, Droogzolder en verdere gemakken, gelegen ¾ uur van 't Station
Baarn, te aanvaarden 1 Mei a.s. Franco te bevragen, bij R. KERKHOVEN, te Lage
Vuursche.
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[16 januari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
16 januari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en tot onderaan blz. 3 beschreven. (M.M.)
Woest & Co.: de drukkerij te Haarlem die voor Funke werkte.
Wbaden 16 Januari 75
n

Waarde funke! We lezen daar in 't byblad ‘Nieuws’ van den 16 Januari, onder
Nummer 532, een advertentie over een ‘buitentje’ ¾ uur van station Baarn, huurprys
f200. Daar er van acht kamers wordt gesproken komt ons dit onbegrypelyk goedkoop
voor. De buurt, de distantie van Amsterdam en vooral de prys zyn zeer geschikt.
Maar wát U nu te verzoeken? Ge kunt toch niet telkens u een moeite getroosten
als met dat huiske te Blaricum! Hoe dit zy, ik verzoek u wel - ja wat?
‘Schryf dan zelf aan dien Kerkhoven te Lage Vuursche’ zal je zeggen. Maar, kyk,
ik kan niet huren van hieruit.
Ik weet dus niet wat ik U vragen moet, als alleen of ge op die advertentie letten
wilt, en des verkiezende, uw gang gaan?
Wat kan daar achter steken, dat 'n buitentje met acht kamers slechts f200 kost?
Zou 't huis door ouderdom onbewoonbaar zyn?
Dat het eerst tegen mei te aanvaarden zou zyn bevalt me wel, daar ik geen kans
zie vroeger de middelen te hebben voor de verplaatsing.
Wees hartelyk gegroet
tt
DD
o

Waarom verneem ik niets van Woest & C

[16 januari 1875
Brief van Multatuli aan Waltman]
16 januari 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Dubbel velletje postpapier, waarvan enkel
de eerste bladzij beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 16 Januari 75
Waarde heer Waltman, Ik heb Specialiteiten ééns gekorrigeerd, doch moet om
later makkelyk te kunnen voortgaan met den druk, nog-eens nauwkeurig overzien.
Intusschen ben ik bezig met aanvullen. Ik denk dat er ± twee vellen zullen bykomen,
misschien drie, daar Ge my carte blanche hebt gelaten. Maar zie, ik zit om geld
verlegen, en wil op 't oogenblik Funke niet vragen.
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Schikt het U my wat te zenden? Een f50 of f60 byv. Ik weet wel dat ge geen kapitalist
zyt, maar misschien kunt ge dit doen.
Na hartelyke groete
t.a.v.
Douwes Dekker

[16 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli en Mimi]
*16 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli en Mimi. (Leven III, blz. 10-11.)
Komt dan getrouwd: de gedrukte tekst heeft getrouw.
Rotterdam, 16 Januari '75.
Dekjes!
TRIOMPHE!
sten

Zie hier 't kontrakt. Ik heb alles gedaan gekregen. Den 22
Februari zal de eerste
opvoering van de Vorstenschool plaats hebben, zoo mogelijk te Utrecht of Leiden.
Mijn élèvetje zal Hanna wezen en aan den droit d'auteur zal behoorlijk voldaan
worden. Ook zal het stuk geheel Nederland door vertoond worden en niet uitsluitend
voor épiciers en courantiers gespeeld worden.
Verlangt gij nog iets? Zeg 't. ‘Ce que femme veut,’ enz.
De Directie zal u uitnoodigen hier te komen om de repetities bij te wonen. Komt
dan getrouwd als-je-blieft!
O, als jullie alles wist was je al getrouwd, je zoudt 't voor mij gedaan hebben, als
je 't om geen andere reden had gedaan!
Adieu; niemand mag nog iets vermoeden van onze plannen, daar wij dan de zalen
niet zouden krijgen en men ons op alle manieren in de wielen zou rijden. - Spreekt
dus niemand over dit kontraktje en zendt 't mij s.v.p. per omgaande terug.
Mina

Het kontrakt.
Overeenkomst, onder de navolgende bepalingen gesloten tusschen Mejuffrouw
Mina Krüseman, wonende te Brussel, ter eener zijde, en A.J. Le Gras, W.J. van
Zuylen en J.M. Haspels, tooneelbestuurders der Nieuwe Rotterdamsche
Schouwburg-vereeniging ter andere zijde.
o

1 Mina Krüseman verbindt zich om bij het tooneelgezelschap van Le Gras, Van
Zuylen en Haspels voornoemd, te spelen de rol
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van Louise in Multatuli's Vorstenschool, en zulks in alle steden, waar genoemde
Tooneelbestuurders geraden achten dit stuk met haar op te voeren.
o

2 Le Gras, van Zuylen en Haspels verbinden zich om aan Mina Krüseman
daarvoor te betalen een som van één honderd vijf en twintig gulden (f125) per
voorstelling, zonder meer. Reis en verblijfkosten voor rekening van Mina Krüseman.
o

3 Mina Krüseman verbindt zich om van af Vrijdag 29 Januari 1875 zich ter
beschikking van Tooneelbestuurders te stellen tot het houden van repetitiën, zonder
daarvoor op eenige vergoeding aanspraak te hebben.
o

4 Contractanten verbinden zich Multatuli's Vorstenschool voor de eerste maal
te spelen op Maandag 22 Februari 1875. De eerste opvoering zal niet te Rotterdam,
maar elders plaats hebben.
o

5 Mina Krüseman verklaart zich gemachtigd met Le Gras, van Zuylen en Haspels
af te sluiten en overeenkomst voor Mejuffrouw Elize Baart, wonende te Brussel,
waarbij Elize Baart zich verbindt in bovengenoemde opvoeringen van Multatuli's
Vorstenschool de rol van Hanna te zullen spelen.
o

6 Le Gras, van Zuylen en Haspels verbinden zich aan Elize Baart daarvoor te
betalen eene som van vijftig gulden (f50) per voorstelling, zonder meer. Reis- en
verblijfkosten voor rekening van Elize Baart.
o

7 De overige bepalingen van deze overeenkomst, die op Mina Krüseman
betrekking hebben, zijn geldende voor Eliza Baart.
o

8 Voor de opvoering van Multatuli's Vorstenschool zal door Le Gras, van Zuylen
en Haspels aan den auteur worden uitgekeerd een som van vijf en twintig gulden
(f25) per voorstelling.
o

9 Bij eventueele geschillen over de opvatting van deze overeenkomst, verbinden
contractanten zich nimmer de beslissing der rechterlijke macht in te roepen, maar
zich te onderwerpen aan de uitspraak van drie Arbiters. De contractanten kiezen
elk één arbiter, en deze twee kiezen gezamenlijk een derde. De uitspraak moet
plaats hebben acht dagen nadat de arbiters hun mandaat hebben aanvaard. In ieder
geval verbinden contractanten zich al hun verplichtigen na te komen tot tijd en wijle
de uitspraak door arbiters heeft plaats gehad. Diegene der contractanten, welke
vol-
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gens de uitspraak der arbiters het contract verbroken heeft, betaalt daarvoor ten
behoeve van de andere eene som van drie duizend guldens.
o

10 Deze overeenkomst expireert medio Mei 1875.
Aldus gedaan en in duplo geteekend te Rotterdam den 16 Januari 1875.
Mina Krüseman.
A.J. Le Gras, W.J. van Zuylen en J.M. Haspels.

[17 januari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
17 januari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 11 januari, voor de volgende zet 22 januari.
Ontv

20.

A8-D8

Antw

21.

H1-E1

Wiesbaden 17 Januari 75
Douwes Dekker

[17 januari 1875
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*17 januari 1875
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 13-16.)
plein pouvoir: zie Multatuli's brief d.d. 30 augustus 1874; V.W. XVI, blz. 688.
On fait ce qu'on peut etc.: men doet wat men kan, niet wat men wil (fr.)
Wiesbaden, 17 Januari '75.
den

Waarde Mina, ik zit nog altyd onder den indruk van je brief van den 3 dezer.
Vóór dien datum had ik, ongerust over je welstand en stemming, je herhaaldelyk
verzocht om eenig bericht. Langen tyd antwoordde je in 't geheel niet, en eindelyk
in genoemd schryven, op 'n toon die me onverklaarbaar is. Ik was zoo ‘pedant’.
Waarom? Omdat ik je by herhaling vroeg hoe 't je ging? Ik was 'n ‘teut.’ Waarom?
Omdat ik, na al wat ik over je las reden meende te hebben, ongerust te zyn over je
stemming? Ik meen geschreven te hebben: ‘Als je bedroefd bent kom by ons.’ Is
dát 'n reden me zoo'n brief te schryven?
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En meer nog. Je schryft:
‘Je suis lasse de... neen, eigenlijk moest ik zwygen. Ik vlieg toch myn vleugelen
maar lam in een ruimte zonder einde! Vechten voor vrienden als gij zijt, c'est la mer
à boire. Men kan er zich in verdrinken, maar meer ook niet! En dat is povertjes!!!!’
Vergun me van die klacht geen jota te begrijpen, noch op zichzelf beschouwd,
noch als lang uitgesteld antwoord op de hartelyke, belangstellende vraag hoe je
gestemd was? En er bestond reden tot die vraag!
Dáárna heb ik gezwegen! En ik zou hiermee zyn voortgegaan, wanneer ik niet
op je verzoek verplicht was het Contract terug te zenden, dat je my nu by je brief
van gister aanbiedt.
't Gaat alzoo hiernevens.
Je briefje begint met 'n triumfkreet. Welnu, myn indruk is geheel anders. Ik houd
het gesloten contract voor zeer nadeelig en had (voor zoo ver ik in de opvoering
van Vorstenschool belang stel, want 'n hoofdzaak is 't me niet!) geen onaangenamer
tyding kunnen ontvangen, dan dat elke voorstelling met f200 extra-onkosten belast
was! Dat is gewis in ons ellendig land de manier niet om 'n stuk op 't répertoire te
houden! 't Zou me dan ook zeer leed doen als je nu ook weer deze zaak noteerde
als ‘vechten voor vrienden.’ Ik verzeker je dat vyanden moeite hebben zouden 'n
middel uit te denken, dat me meer contrarieerde.
Doch ook ten uwen opzichte is 't contract nadeelig. Ik had u liever 500 of 1000
maal f25 toegewenscht, dan 6 of 8 maal f125. Ook ware 't beter geweest, 'n
behoorlyke som in eens te bedingen, en dan 'n (betrekkelyk) gering honorarium per
avond. 't Spreekt van zelf, dat het aantal opvoeringen zeer gering zal zyn, en de
kans op popularisatie van m'n stuk is wég!
Ik heb je plein pouvoir gegeven, en moet woord houden. Reken er vast op, dat
ik geen woord zal zeggen of schryven, dat van die belofte afwykt. Maar ik protesteer
ernstig tegen de (naar 't schynt) by u bestaande meening, dat ge my 'n dienst hadt
gedaan. My ware 't aangenamer (en vooral nuttiger!) indien Vorstenschool op zeer
gewone conditien, of in 't geheel niet gespeeld ware! Wat het bywonen der repetitien
aangaat, ik vrees dat me de daartoe noodige middelen ontbreken zullen, of liever
dit weet ik zeker. Als de Heeren Le G.V.Z. & H. mij uitnoodigen, zal ik

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

263
natuurlijk beleefd antwoorden, en me schikken in 't verdriet, 'n hollandsch auteur te
zyn, die te arm is om de opvoering van z'n eigen werk by te wonen.
Een verzoek! Wilt ge s.v.p. u de latere uitgaaf van Vorstenschool aanschaffen?
Dat is: de nieuwe editie van Bundel IV myner ideën. Daarin namelijk komen eenige
varianten voor, waarop ik gesteld ben, en tevens 'n paar opmerkingen, die niet
gemist kunnen worden. Laat Juffr. Baart wél letten op 't erratum in haar rol. Op blz.
92 namelyk (van die editie) is 'n heele regel uitgevallen.
En recommandeer s.v.p. aan de acteurs die de lakeien en Schukenscheuer en
de Koningin Moeder spelen, de opmerkingen die ik over die rollen in de nieuwe
uitgaaf meedeel.
Ik erken dat ik om velerlei redenen 't land heb, al roer ik die niet allen in dit
schryven aan. Maar dit toch. Wat heeft in 's hemelsnaam myn trouwen met
Vorstenschool te maken? Ik vat het verband niet. Wat overigens dat trouwen zelf
aangaat, 't is er mee als met het bijwonen van de repetities! Met pleizier, als ik maar
kon. On fait ce qu'on peut et non ce qu'on veut. Meent ge dat ik, in m'n zeer
moeielyke positie, m'n handelingen maar zoo voor 't bepalen heb?
Nog-eens, ik heb 't land. Dit belet niet dat ik je hartelyk groet, en je goede réussite
wensch, al moet ik beweren dat daarop, volgens de door u gevolgde methode van
handelen, weinig kans is:
Adieu.
t.t.
D.D.
Ik zou nog meer leed voelen over 't schryven van dezen brief dan reeds 't geval
is, indien ik niet giste dat ge u myn opinie al zeer weinig aantrekt. Blyf me echter
vergunnen m'n eigen zaken te beoordeelen. Ik zeg dat er al weinig zoo efficace
manieren waren uittedenken om Vorstenschool te smoren, dan de door u gekozene.
En dan nog te moeten hooren (gelyk de algemeene opinie is!) dat ik je opstook! Uw
den

‘Voorwoord’ bij den 2 druk van ‘Kunst en Kritiek’ is me in één woord: onbegrypelyk!
Noem je 't ‘vechten voor mij’ als je ongerymdheden zegt, die op myn rekening gesteld
worden?
Meid, het contract deugt niet! Niets belet die heeren het stuk zonder u te spelen.
Zy verbinden zich slechts voor ééne voorstelling. Al 't volgende hangt af van hun
oordeel over ‘geradenheid’.
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Zoodra ze dus ‘geraden’ vinden 't niet te spelen, of het te spelen met 'n andere
Louise, kunt ge er niets aan doen. Waarom zullen ze zich f200 extra-uitgaven
getroosten, als ze berekenen by gewone pryzen 'n redelyk bezet zaaltje te hebben?
Je begrypt dat die Mev. De Vries (?) hun dit wel in 't oor zal blazen. Volgens contract
kunnen zij, na eens met je geprobeerd te hebben, doen wat ze willen, en jy kunt
toezien! Je hebt zoowel je eigen belang als 't myne uit het oog verloren!
Dit nog. Ik zal niemand iets van je contract meedeelen. Wordt het dus publiek
vóór den tyd, zoek dan de bron niet by my. Ik ben zeer stipt en conscientieus in
zulke zaken, maar zie in dat het plan spoedig openbaar zal wezen. Dit is immers
natuurlyk?
Als je wegens ziekte niet spelen kunt, moet je dan f3000 betalen? Wat 'n contract!

[17 januari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
17 januari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven. (Schaakbibliotheek KB 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Onder de tekst staat in ander handschrift: Januari 1875. Gezien de vermelding
Zondagmiddag en de datering van de eerstvolgende brief op (maandag) 25 januari,
is gekozen voor 17 januari. Brieven van Multatuli zijn niet teruggevonden.
De partij correspondentie-schaak duurde tot midden maart en werd door Van der
Linde gepubliceerd in zijn tijdschrift De Schaakwerld (1875), blz. 190-192. (K.B.
's-Gravenhage.)
Zie ook Prins 1970, blz. 131-151.
prof. Kraus: de Duitse kerk- en kunsthistoricus en hoogleraar christelijke
archeologie in Straatsburg Franz Xaver Kraus (1840-1901).
Amice, Daar ik aanstonds mijn priester (prof. Kraus) van den trein ga halen, bericht
ik vooraf noch de goede ontvangst van
1) e 2 - e 4, e 7 - e 5.
o

N 2 volgt als er animo is. ‘Wat ik van U denk’? Dat de Vorstenschoolepizode U te
gronde richt. Ik schrijf het zuchtend.
Grüssen von Haus zu Haus.
t.t.
v.d. Linde
Zondagmiddag
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[17 januari 1875
Onkruid onder de tarwe I in Onze Tolk]
17 januari 1875
J. van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe I in Onze Tolk, jrg. 6, nr. 16. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)

Onkruid onder de tarwe
I.
Sine ira et studio.
Met dubbel genoegen neem ik de pen op, om, onder bovenstaand opschrift, de
toegezegde beschouwing over Multatuli's werkzaamheid hier zoodra mogelijk te
geven, nu mij een blijkbaar zoo belangstellend en welwillend lezer als de Heer
Schippers daartoe dringt. Overtuigd van mijne goede trouw, maakt hij zich niet al
te boos over mijn schrijven, terwijl ik, van mijne zijde, gaarne betuig niets belangrijker
te achten, dan tot een juist inzicht in dezen te geraken, en niets nuttiger in alle
opzichten, dan zich omtrent de strekking en waardij van Multatuli's streven ten volle
rekenschap te geven. Vóór ik daartoe echter meer bepaald overga, dien ik te
beginnen met een paar punten in 't schrijven van den Heer Schippers te bespreken,
op welke hij in kennelijk misverstand mijner woorden en bedoeling verkeert. Het
eerste en ergste is zijne misvatting mijner uitdrukkingen omtrent ‘de geschiedenis
van Wouter’, als had ik deze, omdat zij ‘een burgerknaapjen’ geldt, veroordeeld!!!
Hoe kan iemand mij zulk een denkbeeld toeschrijven? mij, die juist, bij een vroegere
gelegenheid tegen den volksman Multatuli ben opgekomen, omdat hij in arrenmoede
zei, liever ‘een déraisonneerend minister’ te woord te willen staan dan ‘een
déraisonneerend werkman’; terwijl het, naar mijne meening, zijn plicht zou geweest
zijn, den déraisonneerenden werkman, die zijn voorlichting vraagde, op den rechten
weg te helpen, en een minister daarentegen niet déraisonneeren mag. In plaats van
dus ook Woutertjes ontwikkelingsgeschiedenis niet belangrijk te achten, ben ik juist
de eerste geweest, om in der tijd, na de uitgave van de eerste deelen der Ideën, bij
Multatuli persoonlijk aan te dringen, dat hij zich toch ten taak zou stellen, die
geschiedenis voort te zetten en te voltooyen, 't geen hij nog steeds in gebreke bleef
te doen. Wat ik in mijn vorig schrijven daaromtrent bedoelde, gold niet Woutertjes
persoon, maar zijn voortdurende omgeving, en daarbij minder nog de lieden van
zijn eigen huiselijken kring, dan
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wel zijn kantoorheeren en hun bijsleep. Dàt waren de ‘wezens en gemoederen
zooveel voortdurenden arbeids en belangstelling, mijns inziens, niet waard’, en wier
aanhoudende opvoering wat eentonig en vervelend werd. En wanneer de Heer
Schippers van ‘levenlooze zielen’ spreekt, bij welke niet veel te leeren valt, dan mag
dat wel vooral van deze lieden gelden. Doch Woutertjen? verre van dien. Deze is
juist de belangwekkende hoofdpersoon van 't geheele verhaal, in wien de gansche
Multatuli zelf verpersoonlijkt is, en wiens beeld ons, van zijne kindschheid af, het
zijne vertegenwoordigt.
Een tweede punt, van minder aanbelang, geldt mijn verzet tegen den M.
onvoorwaardelijk gegeven naam van ‘taalvorscher’ en ‘denker’. De Heer Schippers
stelt het onwillekeurig zoo voor, als verwarde ik 't eerste met heerschappij over de
taal als schrijver, en als ontzeide ik M. den laatsten naam geheel, omdat ik blijf
beweren, dat hij hem slechts bij horten en stooten verdient. Zoolang doordraven
geen denken mag heeten, mag men ook niet van M. zeggen, dat hij een rustig en
gelijkmatig denker is, hoeveel schoone en juiste gedachten in zijne schriften verspreid
liggen. Wat zijn taal betreft, ik erken gaarne ten volle de meesterhand, waarmeê hij
de pen voert; al ben ik daarom niet blind voor zoo menig noodeloos vlekjen van
gezochten schrijftrant en pronkzieke woordenkeus, als zijn stijl hier en daar ontsiert.
Ook dáárin zou ik wenschen, dat hij, de volksman, zich meer naar de nederlandsche
volkstaal richtte, en der goê gemeente o.a. geen tal van slechts voor de meer
geletterde standen verstaanbare uitdrukkingen - gelijk bijv. het cant en derg. in
Louize's bespiegelingen in zijn Vorstenschool zelfs - naar 't hoofd wierp.
Doch dit tot daaraan toe. Ik hoop mij thans omtrent de bedoeling van mijn vorige
regelen duidelijk genoeg verklaard te hebben, en ga dus nu tot het hoofddoel van
mijn voorgenomen schrijven, de nadere aanwijzing van het onkruid onder de tarwe
des zaayers, over, opdat er het goede zaad, dat hij uitstrooit, niet onder verstikke.
V. Vl.
Bl. 10 Jan. '75.
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[18 januari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
18 januari 1875
Brief van G.L. Funke aan Mimi. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje, tot
onderaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
leuk: doodkalm.
Kaartje: namelijk van de provincie Gelderland. (M.M.)
Amsterdam, 18 Jan 1875
Waarde Mimi!
Wees maar niet ongerust over de nieuwe woning. Het spreekt vanzelf dat Gij
noch Dekker van Wiesbaden uit kunt handelen. Houdt U dus maar leuk en geeft mij
maar volmacht om te handelen naar omstandigheden. Ik zal 't zoo goed ik kan in
orde brengen, want dat de aangeboden woningen bekeken moeten worden, is toch
onvermijdelijk.
Dat buitentje ¾ Uur van Baarn à f200 zal wel 't zelfde zijn dat mij in bijgaand
schrijven à f250 wordt aangeboden. Ik zal 't gaan zien, maar weet vooraf dat het
niets bruikbaars kan zijn. Een huis met 8 Kamers is in die buurt minstens f600 waard.
Ik bewaar toch maar liever al de brieven en zal er a.s. week (in déze is 't mij
onmogelijk) meê op reis gaan en trachten te huren wat mij 't best toeschijnt. Bevalt
het U dan niet, dan kunt Ge elke 3 maanden naar elders trekken.
Hartelijk gegroet van
tt
GLfunke
Wat zoudt Ge denken van Heelsum Straatweg tusschen Wageningen en Arnhem?
Vandaar ontving ik een brief die me tot heden nog 't meest toelachte. Hierbij een
Kaartje ter verkenning.-

[18 januari 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag]
18 januari 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag, no. 1493. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Volgens het U.D. heeft mej. Mina Kruseman met de hh. Le Gras, Van Zuijlen en
Haspels, te Rotterdam, eene overeenkomst aangegaan om als Louise in Multatuli's
Vorstenschool op te treden. De schrijver zou waarschijnlijk de eerste opvoering
bijwonen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

268

[19 januari 1875
Artikel van Versluys in Het Schoolblad]
19 januari 1875
Artikel van J. Versluys in Het Schoolblad, jrg. 4, no. 6. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.)

Dr. Van Vloten over Multatuli.
In de laatste weken doet de heer Van Vloten de rondte in verschillende bladen, om
eenige laffe hatelijkheden te zeggen aan het adres van Multatuli. In zijn
‘Nederlandsche Kunstbode’ bepaalde hij zich tot een enkele uitdrukking; daar was
zeker geen ruimte, dewijl hij toevallig bezig was andere kunstenaars door 't slijk te
sleuren. Het Schoolblad moest tweemaal dienst doen, toen de Nieuwe Bijdragen
en eindelijk Onze Tolk. Zijn schrijven komt overal op hetzelfde neer. Zonder uit die
omstandigheid de gevolgtrekking af te leiden, die iedereen zelf wel zal maken, ga
ik terstond over tot het opstelletje in Onze Tolk, dat het laatste is en minder beknopt
dan het ander geschrijf.
Uitvoerig is het niet: anderhalve bladzijde. Daarvan wordt het eerste gedeelte
besteed om met veel omhaal van woorden mee te deelen, dat wie 't niet met hem
eens is ten aanzien van Douwes Dekker, een zaak behandelt, die boven zijn verstand
gaat. Wij vernemen daar ook, dat de heer v. Vl. geen ‘onvoorwaardelijk bewonderaar’
en geen ‘boosaardig benijder’ is van M. Het eerste zal de lezer na het schelden van
de laatste weken wel terstond aannemen. Of er ook schijn voor het laatste is, zal
nader blijken. Ik volg daarbij het stuk van dr. v. Vl. in Onze Tolk op den voet.
De heer v. Vl. deelt mee, dat hij hetzelfde doel voor oogen heeft, als in een stuk
in den Levensbode, ‘dat het zonderling antwoord aan eenige werklui betrof, die om
voorlichting gevraagd hadden, en het even vitziek als snorkend, en hier en daar
tevens walgelijk getier tegen Bilderdijks Floris V.’
Wat het antwoord aan de werklieden betreft, daarin zal wel bijna iedereen M. in
hoofdzaak gelijk geven. Hij bezit den tijd niet om maar steeds veel partikuliere
brieven te schrijven (al zegt de heer v. Vl. zeer bemoeiziek en met bijvoeging van
eenige persoonlijke hatelijkheden van de laagste soort het tegendeel). Wie de
denkbeelden van M. wil kennen, kan ze vinden in zijn werken, en wil men, dat hij
weder meer praktisch optrede, dan kan het onmogelijk anders zijn, dan met de
opdracht om de sints jaren door hem
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verkondigde denkbeelden in praktijk te brengen - niet zooals nu geschiedt, elk jaar
een lepel, maar met spoed - niet broksgewijze, maar in hun geheel. Denkt iemand
hierover anders - het staat hem vrij, maar wat niemand vrijstaat is, die meening te
uiten onder het uitdeelen van eenige scheldwoorden - en dat doet de heer v. Vl.
Ten aanzien van den Floris V moet ik den heer v. Vl. een zwaarder verwijt doen.
Het is van minder belang, dat hij de vele schoonheden en het vermakelijke van
Multatuli's beoordeeling van genoemd stuk niet heeft opgemerkt; hij was daartoe
waarschijnlijk te bevooroordeeld. Dit laatste moet ik nader toelichten, om tevens
van de gelegenheid gebruik te maken een onjuistheid te herstellen. Toen ik indertijd
het stuk van den heer v. Vl. gelezen had, zag ik wel, dat hij vooringenomen was
voor den Fl. V: dat hij veel wansmakelijks mooi vond of op zijn minst volstrekt niet
leelijk, en dat hij zeer veel onzin volkomen verklaarbaar vond. Maar mijns inziens
lag de kracht van het betoog van den heer v. Vl. in de opmerking, dat het bekend
was, dat de Floris V in driemaal vierentwintig uren was gemaakt, dat het stuk niet
veel beteekende en niet tot maatstaf kon dienen van de dichtkunst en het karakter
van Bilderdijk. In dat opzicht geloofde ik den heer v. Vl. op zijn woord, en ik hield
mij overtuigd, dat Multatuli een groote fout had begaan in het kiezen van zulk een
stuk. Dit was voor mij de ongenoemde aanleiding tot een eenigszins bittere
opmerking in mijne bespreking van ‘Millioenen-studiën’. Ik heb nu echter ingezien,
dat mijne aanmerking onjuist was en dat ik den heer v. Vl. te veel had vertrouwd.
Toen nl. een poos later de heer A.S. Kok ten aanzien van den Floris V instemming
betuigde met Multatuli, ging ik de zaak eens nader onderzoeken. Ik nam ook dr. v.
Vlotens bloemlezing uit Bilderdijk ter hand, en tot mijn groote verbazing zag ik, dat
daar de geheele Floris V gerekend wordt tot de bloem van Bilderdijks werken; geheel
in strijd met dr. v. Vlotens oordeel in den Levensbode. Ik begreep toen hoe
onaangenaam de kritiek van Multatuli voor dr. v. Vl. moest zijn; maar ik begreep
niet, hoe de heer v. Vl. durfde beweeren, geweten te hebben wat hem blijkbaar
onbekend was geweest. Die beweering wordt herhaald in Onze Tolk, waar men
leest: ‘Dit treurspel, door den dichter in weinige uren samengeflanst, draagt al het
kenmerk van dezen oorsprong, en zal zeker door niemand als een dichterlijk kunst-
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gewrocht bewonderd worden.’ Niet alleen dat dit samengeflanste stuk door den
heer v. Vl. tot de bloem gerekend wordt, maar Beets zegt van Bilderdijk: ‘is hij
misschien in het Treurspel, ondanks de uitnemende schoonheden van den Floris
den V bezweken’. Maar of er veel meer waren, die aan het stuk hooge waarde
toekenden, is bijzaak; hoofdzaak is, dat de heer v. Vl. het niet lang geleden had
gedaan.
Vervolgens vernemen we, dat M., natuurlijk naar de bescheiden (?) meening van
dr. v. Vl., geen ‘taalvorscher’ is, en dat zijn spellingswijzigingen geen waarde bezitten.
We krijgen hier argumenten. Namelijk deze: ‘Ieder weet of moet weten, dat een ij
zonder klemtoon als een stomme e wordt uitgesproken, dat die van hij in den
dagelijkschen kout zich als i laat hooren, dat de sch van mensch en derg. als een
eenvoudige s luidt, zonder dat men dat in 't schrift behoeft aan te geven.’
Een schooljongen kan begrijpen, dat de heer v. Vl. hier niets van eenig gewicht
aanvoert tegen het weglaten van een nooit uit-te-spreken ch. Het zijn argumenten,
die zeer groote overeenkomst hebben met het kwasie-betoog, waarmee alle
onzedelijk geschipper in staat en maatschappij voortdurend wordt verdedigd door
hen, die het in praktijk brengen.
Toch worden zulke zwakke argumenten, ondanks de uitdrukkelijke verklaring van
Multatuli, dat hij zijne spelling niet beschouwt als een voorbeeld van goede spelling,
door dr. v. Vl. voldoende geacht om aan M. behaagzieke vertoonzucht toe te
schrijven, en hierop eenige regels door te draven. Hij schaamt zich zelfs niet deze
volzinnen te schrijven: ‘Alles klinkklare behaagzucht en op de ijdeltuitigste
tooneelmatige werking uit. In denzelfden trant is, van den eersten aanvang af reeds,
M. voor den dag gekomen zoowel in zijn persoonlijk optreden als in zijn schrijven,
van den Max Havelaar, met al zijn treffend schoon en bijtende waarheid te beginnen.’
Dit oordeel is in lijnrechte tegenspraak met hetgeen de heer v. Vl. zegt in den
tweeden druk (1870) van zijne ‘Bloemlezing uit het Nederlandsche proza’, waar M.'s
streven en karakter naar waarheid geteekend worden.
Als een echte jan-salie schrijft de heer v. Vl. nu dit: ‘Het boek heeft - en terecht een rilling door het land doen gaan; doch dat het geen doeltreffender en duurzamer
werking had, lag het niet
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hoofdzakelijk aan de houding, door den schrijver vóór als na de uitgave
aangenomen?’
In de bloemlezing van 1870 is Multatuli een ‘beklagenswaardig slachtoffer van
Indisch wanbeheer en Nederlandsche lamlendigheid.’ Verder wordt er van den Max
Havelaar gesproken als: ‘een boek, dat, naar men 't zoo juist gezegd heeft, een
rilling door 't land deed gaan, maar - tot smaad en schande van 's lands ingezetenen
- verder weinig of niets te weeg bracht. Nederland rilde, maar Java bleef verdrukt
en uitgezogen, en den schrijver van den Max Havelaar werd zelfs de eigendom van
zijn werk ontzegd, en, uit deerniswaarde vreeze voor de gevolgen, het recht
ontfutseld, dat meer algemeen te verspreiden. Ziedaar al den dank, door - ik zeg
niet een hart, want daarvoor moest men dat zelf meer hebben; maar - een vernuft,
een geest als de zijne geoogst! Enz. enz.’ Geen woord daar van eigen schuld. Wat
al tegenstrijdigheden in het oordeel van den heer v. Vl., en geen woord tot verklaring.
De heer v. Vl. stemt toe, dat M. is: dichter, denker, satiricus, taalvorscher, en
zielkundige; maar niet alles in gelijke mate. Nu, dat behoeft ook niet, dunkt mij. Hij
is: ‘Dichter zeker het onvoorwaardelijkst’. ‘denker daarentegen maar eens bij horten
en stooten, om 't zoo te zeggen, en nooit rustig noch gelijkmatig.’
Het is waar, dat M. vele dingen aphoristisch zegt. Vooreerst valt echter op te
merken, dat iemand, die niet door en door denker is, nooit tot zulke aphorismen zal
komen, noch ze in zulk een treffenden vorm zal kleeden. Indien de heer v. Vl. dit
inderdaad niet weet en het uit zich zelf niet kan inzien, hij leze wat door verschillende
schrijvers gezegd is over de studie, die alleen noodig is om een goeden stijl te
verkrijgen. Ik gebruik het woord inderdaad hier slechts voorzichtigheidshalve. Er is,
wanneer men let op den stijl van den heer v. Vl., veel reden om aan te nemen, dat
hij hier te goeder trouw is en niet beseft, dat alleen een goede stijl reeds zeer veel
studie, veel denken zonder horten en stooten, vordert.
In de tweede plaats valt op te merken, dat de aphorismen slechts een klein
gedeelte van de werken van M. uitmaken. Bijna overal ontmoet men de vruchten in
den gewonen vorm van geregeld voortgezet denken. Reeds in den derden bundel
der Ideën vindt men nagenoeg niets anders. Dit is de bundel, die aanvangt met de
voorlezing over Vrije Studie. Hierover moet ik in 't bijzonder een
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opmerking maken. De heer v. Vl. heeft over hetzelfde onderwerp voor hetzelfde
gezelschap een lezing gehouden, die ook in 't licht verschenen is. Ik stem gaarne
toe, dat het stuk van den heer v. Vl. eenige verdienste bezit; maar het zinkt in 't niet
bij de verhandeling van Multatuli. Het ligt voor de hand om een vergelijking te maken,
waar de heer v. Vl. spreekt over de wijze, waarop M. van zijn denkkracht gebruik
maakt. Ik spreek er te eer van, omdat alleen hier eene aanwijzing is te vinden voor
de veranderde oordeelvelling omtrent M.
Deze is: ‘zielkundige, voor zoover hij werkelijk met fijnheid de roerselen van 's
menschen innerlijke gedachten weet bloot te leggen en geestig te doen uitkomen.’
Toch wordt ten aanzien van de geschiedenis van Woutertje Pieterse de aanmerking
gemaakt, dat de schrijver zich te veel beweegt onder wezens en in gemoederen
zooveel arbeids en belangstelling niet waard, en de voorkeur waarvoor een min of
meer bedorven smaak in hem verraadt.
Een schrijver, die zijn eigen wanstaltig proza (hierover meer) voor kunstwerk
aanziet, is geen bevoegd rechter in eene kwestie van smaak en bezit het recht niet,
op een toon van gezag het tegendeel te zeggen van vele kunstkenners en een talrijk
kunstlievend publiek, die allen op goede gronden in M. een keurigen smaak
bewonderen.
Wat de aanmerking betreft, dat M. zich zou bewegen onder wezens en in
gemoederen, zooveel arbeids en belangstelling niet waard, daar legt de heer v. Vl.
de grofste onkunde aan den dag ten aanzien van de opvoedkundige waarde, die
een roman kan bezitten. (Ik spreek hier van opvoeding in den ruimsten zin des
woords.) Tot vorming van een blijmoedige wereldbeschouwing, die zeer bevorderlijk
is aan deugdsbetrachting, is het niet alleen wenschelijk, maar zelfs noodig, in het
gewone dagelijksche leven, in onze geheele omgeving, de poëzie op te merken.
Hierin ligt de hooge waarde van sommige romans van George Eliot en eenige andere
schrijvers, en in dit opzicht is Multatuli een meester, die niet licht zal overtroffen
worden. Hoe alledaagscher, hoe oogenschijnlijk platter de onderwerpen, des te
hooger staat de kunst, die ons daarin de poëzie leert opmerken. En dit doet Multatuli.
Ik behoef slechts te wijzen op de bladzijden, waarin hij ons een bezoek laat brengen
aan een Amsterdamsche jodenbuurt. Wie die leest, kan
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niet nalaten uit te roepen: nooit had ik gedacht, dat daar zooveel poëzie te vinden
was.
In een noot maakt de heer v. Vl. aanmerkingen op Vorstenschool. Zij zijn meestal
zeer algemeen zonder eenige nadere aanwijzing, en aan zulke algemeenheden
heeft niemand iets. Het meest tastbaar is nog wel de aanmerking, dat Louise zich
preekmatig uit. Wie niet geheel van gevoel ontbloot en onvatbaar voor geestdrift is,
zal die bedenking geheel ongegrond vinden en er slechts een hoogst ongunstig
oordeel over den smaak van den heer v. Vl. uit afleiden. Deze is hier ook in
tegenspraak met de openlijk verkondigde overtuiging van kunstenaars en onpartijdige
kritici.
Ik voeg hier nog de opmerking aan toe, dat iemand, die zooals dr. v. Vl. zegt, dat
in Louise M. zelf geteekend is, en dit is zeker in hoofdzaak het geval, zonder
tegenstrijdigheid hem niet de fout kan aanwrijven, die de heer v. Vl. hem elders
toekent.
Ik heb gezegd, dat de heer v. Vl. zijn eigen wanstaltig proza voor kunstwerk aanziet.
Dat het wanstaltig is, is algemeen bekend en meermalen openlijk gezegd. Dat hij
het voor kunstwerk aanziet, blijkt hieruit, dat er eene proeve van voorkomt in zijne
bloemlezing uit het Ned. ondicht. Die proeve bevat een uitvoerige opsomming van
zijn eigen voortreffelijkheden, welke in het oog van den nederigen schrijver zeer
vele zijn. En dat is de man, die aan M. vertoonzucht verwijt.
Het zou een rijk onderwerp zijn, de uitvoerigheid, waarmee de heer v. Vl. over
zich zelven spreekt, eens te vergelijken met de beknoptheid, waarmee smaakvolle
schrijvers zich moeten tevreden stellen. Het is onrechtvaardig, dat uit de beste
werken van M. niets voorkomt, maar het is niet minder erg, dat sommigen geheel
onwaardig gekeurd zijn om in een der deelen van de bloemlezing als dichter of als
prozaschrijver een plaatsje te ontvangen naast het proza van den heer v. Vl. In het
vorige jaar nog verscheen een nieuwe druk van de bloemlezing uit Nederlandsche
dichters, van Borger tot Schaepman. Men vindt daarin geen regel van Multatuli of
van mr. C. Vosmaer, ofschoon er in dezen druk gedichten van andere schrijvers
zijn bijgevoegd. Het is zeker niet gemakkelijk, verschillende gedichten naar hunne
kunstwaarde te rangschikken; maar ieder onpartijdige zal erkennen, dat een
belangrijk
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deel van de gedichten, zoowel van den geheelen bundel, als van de laatst
bijgevoegden, beneden die staan, welke de verzamelaar aan mr. C. Vosmaer of
aan Multatuli had kunnen ontleenen.
Men lette op deze omstandigheid en tevens op de kleingeestige aanvallen,
waaraan Multatuli en mr. C. Vosmaer blootstonden van de zijde des heeren van
Vloten. Daarna zegge men, wat er van den heer v. Vl. als kritikus valt te denken;
dan zegge men, of hij voldoet aan den eisch, dien men onvoorwaardelijk aan den
kritikus moet stellen: onpartijdigheid.
Mijns inziens mag de gewone bewering worden volgehouden, dat de heer v. Vl.
geen kunstenaar is, maar kritikus; mits men er bijvoege: dat hij als kritikus van gering
allooi is.
Moge de houding van den heer v. Vl. voor een deel zijn toe te schrijven aan zijn
gebrekkigen smaak, voor een ander deel wordt zij verklaard door eene eigenschap,
die minder opgemerkt is. Men is veelal gewoon, den heer v. Vl. als een radikaal
man te beschouwen, en ik heb dat zelf ook lang gedaan. Toch is hij het slechts in
zeer enkele opzichten, terwijl hij overal elders schippert. Hij is een van de eersten
geweest om de kerk te verlaten; dat was radikaal, en zijn schelden op hen, die er
halverwege in bleven, was radikaal onvermoeid - smaakvol minder.
Maar zie, wat hij zegt over de emancipatie der vrouw.
Is deze het zelve, die hare aanspraken verdedigt, of die zich praktisch
geëmancipeerd toont, door iets goeds te verrichten, dat gewoonlijk aan mannen
wordt overgelaten, dan is zij een blauwkous. En verder houdt de heer v. Vl. er op
dit punt de gewone bakerpraatjes op na.
Hoe sleurziek de heer v. Vl. kan zijn, blijkt vooral, wanneer men zijn oordeel leest
over lang aangebeden schrijvers. Men leze b.v. enkele stukken van Van der Palm
en vergelijke dan het oordeel van Multatuli, of zelfs van Jonckbloet, met dat van den
heer Van Vloten. Deze heeft enkel lof over voor de geschriften van Van der Palm;
terwijl de heer Jonckbloet van hem zegt: ‘Thans, dertig jaren na zijnen dood,
verwondert ons de uitbundige roep, die van Van der Palm's talent uitging; en het
komt ons voor, dat de roem zijner welsprekendheid met recht aan het tanen is. Zoo
dat oordeel gegrond bevonden wordt, is het een gelukkig verschijnsel,
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omdat het bewijst, dat wij aesthetisch vooruit zijn gegaan, en thans iets anders willen
bewonderen, dan kleur- en karakterlooze vormen. (....) is er in het karakter van den
redenaar iets, dat gloed, kracht of oorspronkelijkheid kon geven aan zijn proza?
Enz.’
Zoo is ook de houding van den heer v. Vl. tegenover Vondel en de meeste andere
schrijvers.
Hij heeft veel bijgedragen tot verspreiding der denkbeelden van Spinoza; maar is
nu ook een houding gaan aannemen, alsof in de geheele wijsbegeerte niets goeds
was buiten Spinoza. Men zie het oordeel van den heer v. Vl. over den man, aan
wien wijsbegeerte en wiskunde zoo oneindig veel te danken hebben, die de
leermeester was van Spinoza. De heer v. Vl. zegt, van Descartes sprekende: ‘Vindt
men zich, bij zulk een ondoordacht stelsel, zulk een onbekookt mengsel van elkander
uitsluitende en weêrsprekende stellingen, niet geneigd om den beoordeelaar recht
te geven, die meende Descartes dien eigenlijk ‘wijsgeerigen geest’ te moeten
ontzeggen, ‘die er op uit is, het verbrokkelde saam te vatten, en allerlei weêrspraak
weg te nemen? Enz.’
Het is moeilijk een gevoel van wrevel te onderdrukken, als men zoo hoort spreken
over een man, die in de wijsbegeerte zulk een voorname plaats inneemt als
Descartes, die de kracht der methode van zijn wijsgeerig denken zoo schitterend
deed uitkomen, door als toepassing een der 4 of 5 grootste ontdekkingen te
openbaren, die ooit op wiskundig gebied zijn gedaan. Ondanks eenige vooroordeelen,
ondanks eenige verkeerde resultaten, heeft die man meer gedaan, dan duizend
Van Vloten's samen kunnen doen, en een groot aantal woorden, die herhaaldelijk
voorkomen, zooals ondoordacht, onbekookt, waan, roekeloos, vooringenomen,
vallen neer op het hoofd van den heer v. Vl.
Spinoza heeft ook over moraal geschreven en in dit opzicht veel gezegd, dat
schoon en waar is. Mill heeft hetzelfde gedaan in zijn ‘utilitarianisme’. Van het laatste
zijn de grondgedachten vooral niet minder edel dan bij Spinoza; en zonder Mill gelijk
te stellen met Spinoza, moet men zeggen, dat de twee eeuwen, die sedert Spinoza
verloopen zijn, Mill in staat stelden om iets te leveren, dat op het gebied der moraal
meer praktisch nut kan opleveren, dan hetgeen Spinoza schreef. En Mill heeft van
die gelegenheid mees-
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terlijk gebruik gemaakt. Nu zou men dus mogen verwachten, dat de heer v. Vl. het
werk van Mill nuttig zou vinden; maar neen: lees Spinoza, en gij zijt van alle kanten
klaar, dat is de slotsom van den heer v. Vl. Met eenig kermisvertoon laat hij daarbij
zien, dat scherp uitgedrukte denkbeelden van Mill reeds opgesloten liggen in een
of ander meer onbestemde uitdrukking van Spinoza.
Dat spreken op een toon van gezag, zonder dat er voldoende gronden aanwezig
zijn, brengt de heer v. Vl. ook van toepassing op ander gebied. Voor taalkunde is
dit reeds gebleken, toen ik aanhaalde, waarom naar zijn meening de ch van mensch
niet mag wegvallen uit het schrift. Een ander staaltje vindt men in de juist verschenen
aflevering van de ‘Taal- en Letterbode’, waarin dr. E. Verwijs het door den heer v.
Vl. meer dan eens zonder opgave van redenen als germanisme veroordeelde
‘Onbeteekenend’ bespreekt. Hij toont duidelijk aan, dat geen grond aanwezig is
voor het oordeel van den heer v. Vl. en eindigt met den raad: ‘Een ieder bezige dus
voortaan dit vreemdsoortig, in Germanië onbekend germanisme.’
De heer v. Vl. kenmerkt zich behalve door zijn halfslachtigheid ook door de
eigenschap, die gewoonlijk met de eerstgenoemde gepaard gaat: ik bedoel
onverdraagzaamheid. Het is bij hem in alles: wees even radikaal als ik en op dezelfde
punten, of ik scheld u uit; laat vooral niet blijken, zoo min in woorden als daden, dat
gij in eenig opzicht boven mij staat, of ik zal u het leven op alle mogelijke wijzen
onaangenaam maken, onder het pharizeesche voorwendsel, aan uwe zedelijke
verbetering te werken.
Men zie de woede, waarmee de heer v. Vl. de Leidsche lettergeleerden aanvalt,
omdat hij op sommige punten van ondergeschikt belang, meestal enkele woorden,
een andere meening is toegedaan. Men vergelijke daarmee de aanvallen, waarop
hij hen onthaalt, die, in plaats van het stelsellooze der heeren van de nieuwe spelling,
een systematische spelling verlangen.
J. VERSLUYS.
Groningen, 11 Januari '75
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[20 januari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
20 januari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes en half enkel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
De tussen haakjes gedrukte zin over Mina Krüseman staat in de autograaf
onderaan blz. 8 en is daar doorgehaald voordat Multatuli het bijgevoegde halve
blaadje schreef.
Wiesbaden 20 Januari 75
Waarde funke! Dank voor al uw belangstelling en bemoeienis in die eventueele
verhuishistorie! Reeds gister ontvingen wy uw briefje met het geldersche kaartje,
en ik heb uren wakker gelegen met het bepeinzen der zaak. Geloof me, ze is voor
my heel moeielyk, en op dit oogenblik dezen brief beginnende, weet ik nóg niet of
ik u schryven moet: ‘ga S.V.P. je gang!’ (en dan met kompleete volmacht, en belofte
van goedkeuring, natuurlyk!) of wel: ‘laat de zaak rusten!’
Er is namelyk veel voor en veel tegen, en al naar mate 't ‘voor’ of ‘tegen’ zich op
den voorgrond dringt, verander ik van indruk. 't Begrip: woning alleen besprekende,
verlang ik nooit beter woninkje dan we hier hebben. Voor ons, zooals we nu zyn, is
't uitgezocht. Maar... plaats voor nonni is er niet! Hiermee evenwel is de zaak niet
uit! Met gezag wil ik Non niet hier halen, en zónder autoriteit zou 't niet gaan.
Bovendien, al wou ze, ik heb er de middelen niet toe. De eenige verbetering in den
toestand zou alzoo wezen dat ik zeggen kon: ‘er is plaats voor je.’ Maar ook dit
verliest z'n kracht, omdat het plaats maken voor haar zou geschieden in Holland,
'n land waarvan zy de treurigste herinneringen heeft. Dán zou 't wezen: ik sliep liever
te Wbaden op den kalen vloer dan in Holland op 'n bed. Maar meer nog. Behalve
den tegenzin in Holland, bestaan er werkelyk redenen die myzelf zouden hinderen
als ze dáár was. Hoe kan ik op 'n dorp, of buiten 'n dorp, haar de gelegenheid
verschaffen haar schilderstudien voort tezetten? Die verschaf ik ook nu haar niet,
maar haar op 'n dorp in Holland roepende, zou ik ze positief beletten, onmogelyk
maken. 't Verwyt hierover, onverschillig of zy 't me deed of ikzelf, zou me zeer
drukken.
M'n toestand is zeer gecompliceerd. Toen ik u 't eerst over dat huisje te Blaricum
schreef, was't een oogenblikkelyk élan, en
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ware dat doorgegaan, dan had ik me moeten schikken in de gevolgen, goed of
kwaad dan. Nu, door tydverloop gewongen tot overleg, is me dat overleggen zeer
moeielyk. Want ook voor 't wél verhuizen zyn redenen. Het trouwen hier is zeer
pynlyk. Ge begrypt hoe stuitend het wezen zou, als verlobte in de krant te staan
(ieder leest hier de krant tot meiden en schoonmaaksters toe) terwyl men niet beter
weet of we zyn getrouwd. En - alweer 'n verwikkeling! - aan den anderen kant zou
't huwelyk moeten hebben plaats gehad voor ik Nonni by me roepen kon. Maar ook
dít is weer minder eenvoudig dan 't lykt. Zyzelf is in zekeren zin buiten spel, doch
de personen die haar influenceeren (begryp dat ze my ontgroeid is, wat me dan ook
altyd 'n doorn in 't vleesch was!) die anderen dan zeggen haar: ‘foei, je vader wil je
by 'n maîtresse brengen, dat 's heel onfatsoenlyk!’ Welnu, zyzelf zou zich misschien
gestuit voelen als Mimi myn vrouw was en dus in de plaats stond van haar moeder.
Ik weet niet wélke toestand de kinderen meer van me vervreemdt, hetzy dan als
oorzaak of als pretext, of wel van allebei wát.
Ook weet ik tot nog toe niet of de tegenzin om by my te komen heet gegrond te
zyn op ingenomenheid tegen Mimi. Haar naam is nog niet genoemd. De brieven uit
Italie maken maar melding van 't ‘schoone land’ de ‘vrienden daar, die zoo uitstekend
zyn’ en vooral van de noodzakelykheid om haar ‘schilderstudien voorttezetten’.
Afkeer van Mimi heeft nooit bestaan. Hiertoe was dan ook geen reden, want Mimi
heeft altyd de kinderen naar vermogen goed gedaan, en gedurende 't samenzyn in
den Haag was de verhouding liefdevol. Ik moet gissen dat die mevrouw Omboni
daaromtrent gestookt heeft, maar nog-eens genoemd als beletsel om by me te
komen, is Mimi nooit. Ge begrypt dat ik er niet naar vragen wil. Zie nu eens hoe mal
ingewikkeld die kwestie is.
Aanvankelyk was myn zeer hartelyke wensch (en ook van Mimi) Non by ons te
hebben. Maar... ze beschikte over zich zelf, en deelde my mee dat ze te Venetie
blyven zou. Dit maakte my ontevreden, zoowel 't blyven daar, als 't beschikken. M'n
wrevel over dit laatste bestaat nog (Ik schreef Nonni geen letter na dien tyd) maar
of ik nu, vooral in verband met de verhouding tot Mimi, haar nog altyd by me hebben
wil, liever: of ik dat willen moet, is de vraag.
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Ik ben nu eenmaal niet in gunstige omstandigheden. 't Schynt dat Nonni daar te
Venetie by die ‘byzondere vriendin van moeder’ in 'n ryk huis is. (Ik had nooit van
die byzondere vriendschap iets gehoord!) Wanneer nu Non met liefde naar me toe
was gekomen, zou myn betrekkelyke armoed noch haar gehinderd hebben, noch
my voor haar. Dit echter zou nu wel 't geval zyn. De velerlei ontberingen byv. die
Mimi zich oplegt (en zeer tevreden draagt) zouden op Nonni een geheel anderen
invloed hebben, of ik zou 't anders opvatten. Gedurig zou ik 't verwyt meenen te
hooren: ‘heb je me dáárom hier laten komen?’
En hoe moeielyk wordt by dit alles de taak van Mimi! By 't vernemen der doodtyding
was zy opgetogen in 't vooruitzicht alles voor Nonni te doen. Ik ben zeker dat ze
zich zooals men 't noemt ‘de brokken uit den mond zou gespaard hebben’ om háár
genoegen te doen. Zóó'n hartelykheid is nu onmogelyk geworden. Mimi zegt dit
niet, maar ik zeg het.Om aan deze verwikkeling 'n eind te maken zou ik in omstandigheden moeten
zyn die me toelieten 'n reis naar Italie te maken, en dáár Nonni te spreken. Ik zou
dan weten wat haar vooruitzichten en wenschen waren, en kunnen beoordeelen of
ik, met meer of min pressie dan, mocht aandringen op haar komst. Met genoegen
deed ik zoo'n reis niet, vooral omdat ik vrees dat de uitslag me diep wonden zou.
Maar dan wist ik waaraan me te houden. Sedert lang was myn voornemen door
goed werken wat vooruit te komen. Maar tot nog toe lukt het niet. Ik worstel met de
geestelyke onmacht die 't gevolg is van deze (en andere!) beroerdheid. Wat ik onder
dat vergeefs pogen lyd, is niet uittedrukken. Physiek ben ik vry wel, maar m'n gemoed
is geknakt.
Toch blyf ik volhouden in 't beproeven. (Dat blyspel!) Meen niet dat alleen die
treurige zaak met de kinderen me zoo aantast, o neen! De loop die de uiting der
pers by voortduring neemt, is me zéér grievend. Ik erken dat ik wat verbetering
verwacht had na Vosmaers hartelyke poging, maar ik zag er weinig van. Integendeel,
ik neem geen krant of tydschrift op zonder intezien dat het schreeuwend plebs me
van de baan dringt. (Uw Nieuws doet dapper mee. Wat is dat weer voor 'n
kwajongensachtige uitval in 't laatste Zondagsblad? Ik weet niet waarover ik me
meer moet ergeren, over de booze bedoeling, of over de onbekwaamheid
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waarmee ze geuit wordt? Die ‘19 jarige (?) meisjes met rozenroode lippen (?) en
die vergelyking met Vondel kyk, 't is curieus! Krygt de schryver van zoo-iets,
honorarium voor z'n prullen? Jammer van 't goeie geld! En, zoo pretendeert-i, hy
behoort tot de ‘weinige mannen die litterarisch beter ontwikkeld’ zyn dan die meisjes
van 19 jaar met de rozenroode lippen! He, dan moest die man eens wat leveren
dat, naast Vondel, 't lezen waard was! Hoe jammer, en hoe onbelangzuchtig dat
iemand die zoo hoog staat, zóó veel hooger dan ik byv. (en dan die 19 jarige meisjes,
z'n naam verbergt! Als fabrieksmerk van schryvery moet die naam goud waard zyn!)Enfin, we zyn met het huisje bezig! Ge wilt u de niet geringe moeite getroosten
(in Januari nogal!) de aangeboden woningen te gaan bekyken.Nog-eens, als die zaak te Blaricum was doorgegaan, was de tweestryd niet
geweest! Nu komen my de bezwaren gedurig voor den geest. Al te vér van
Amsterdam zou geen doel treffen, en niet ver was ik geen dag veilig voor bezoek!
Ik moet bedenken dat ik hoe langer hoe ongeschikter word met menschen omtegaan.
Zyn ze plomp en grof dan erger ik me ziek, en in 't tegenovergesteld geval ben ik
terstond te fideel, te open, te toeschietend, waarvan ik dan naderhand last heb.
Ge zegt: als 't eventueel gehuurde je niet bevalt, ben je'r met 3/m af. Dit zou waar
zyn, maar juist dat weer verhuizen is geen kleinigheid, en zelfs 't zoeken naar iets
anders is heel irritant. Een woning waar ik zoo rustig en ongedeerd zit als nu hier,
vind ik zeker niet.
Kyk, was de zaak aldus: door 't huren van 'n huisje zou ik Nonni by me krygen
(d.h. uit vryen wil en met hartelykheid van weerszy) dan was de decisie makkelyk.
Maar zóó is de zaak niet, helaas!Nog iets. De kans dat ik eindelyk goed aan 't werk kom, wordt door verhuizing,
en door 't vooruitzicht op verhuizing niet beter. Reeds nu ben ik geagiteerd door de
aanstaande bereddering om aan meubels te komen. Wat we nu hier hebben is wel
zeer onvoldoende, maar niemand ziet me hier, ik heb hier niets optehouden. De
zoogenaamde fatsoenlykheid in Holland kost geld, vooral in 'n praterig dorp.
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En god weet hoe lang 't duren zou eer ik, als hier nu, 'n rustig hoekje had! Want dat
m'n geest stomp is ligt niet aan de woning (sedert Lebak had ik 't zoo goed niet!)
maar aan allerlei verdriet van buiten-af.Beste kerel, laat de huisjezoekery rusten, tot ik eerst goed werk zal geleverd
hebben.Ziedaar, ik moet u tóch 'n decisie geven. Zoodra ik, na wat produktie, me wat
beter roeren kan, kom ik op de zaak terug. Wees hartelyk gegroet, en bedankt.
tt
DD
De mededeeling in de Utr. Courant, dat de ‘auteur waarschynlyk de eerste opvoering
van Vorstenschool’ zal bywonen was me iets nieuws. Dat het stuk zou gespeeld
worden, had M.K. me geschreven. (en 't deed me na al 't lawaai dat ze maakte,
geen genoegen, wat ik haar dan ook ronduit antwoordde. Zeg hierover niets.)
De laatste regels waren onjuist. Het is waar dat het spelen van Vorstenschool,
o

na al dat lawaai me onaangenaam is. Zie o.a. dat ‘Voorwoord’ by den 2 druk van
‘Kunst & Kritiek’ waarin een verband tusschen haar optreden als auteur of actrice,
en myn stuk wordt gesteld dat ik niet vatten kan.
Over haar manier van doen nu, had ik haar berispt en raad gegeven, lang voor
al de kranten zoo over haar heenvielen, maar er was niets aan te doen. Zy wist het
beter! Gek genoeg dat ik nu doorga voor haar opstoker. (Zie onlangs 't handelsblad!
Alweer een die niet lezen kan. Anders zou men me beter kennen. Zeker zyn er
weinigen in Holland die zooveel hekel hebben aan Amerikaansch geschreeuw als
ik!) Maar nu die opvoering! Vroeger had ik haar beloofd haar niet te kontrarieeren.
Ze wist dat ik 't vorderen van auteurshonorarium onrecht en schadelyk vond. Onrecht,
omdat V.S. gedrukt en dus publiek domein is. Schadelyk, omdat ook háár honorarium
van elke voorstelling af moet. 't Gevolg is dus dat na 3, 4 voorstellingen, 't stuk voor
goed terzyde wordt gelegd, in-plaats van populair te worden. Hierover heb ik haar
nu m'n verdriet te kennen gegeven, want ze heeft by die direkteuren voor my f 25
p voorstelling bedongen. Dit lykt wat en 't is niets. Als ik geld had, nam ik liever voor
f 25 plaatsen! Die f 25 zou niets zyn, maar háár honorarium peseert zoo op de zaak
dat
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vogue, opgang, 'n onmogelykheid is! En ze meent, of geeft voor my 'n grooten dienst
te doen!Spreek hierover niet. Ik zag 't niet gaarne in de couranten behandeld, dit begrypt
ge.

[20 januari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
20 januari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad, no. 20. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Het middengedeelte van dit bericht handelt geheel over ándere toneelzaken.
*- Men schrijft ons uit Rotterdam:
‘Zoo als ik u dezer dagen mededeelde, zal dan eindelijk Multatuli's Vorstenschool
tot zijn recht komen en door het gezelschap van de heeren Le Gras, Haspels en
Van Zuylen worden opgevoerd. Zal Mejuffrouw Mina Kruseman zich belasten met
de vertolking van de Louise, mej. Elise Baart zal als Hanna optreden. Meer dan
waarschijnlijk zal Multatuli, die zijn meesterwerk hier en daar voor de opvoering
heeft gewijzigd, de eerste voorstelling bijwonen. Naar ik verneem, zal niet aan
Rotterdam, maar aan Utrecht of Leiden de primeur van de Vorstenschool worden
gegeven. Hiervoor valt wel wat te zeggen en, ben ik goed ingelicht, dan zal de
direktie 't niet onder stoelen of banken steken, waarom Rotterdam van dit voorrecht
verstoken bleef.
(....)
(Wij hopen, dat de wijzigingen, waarvan onze korresp. schrijft, van dien aard
zullen zijn, dat ze weg zullen doen vallen wat anders terecht ergernis zou kunnen
geven, en Utrecht het alzoo werkelijk als een voorrecht zal kunnen beschouwen,
het stuk 't eerst te zien opvoeren.
(De Red.)

[20 januari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
20 januari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
Van de brieven zijn er vijf bewaard gebleven; ze betreffen woningen te Lage
Vuursche (huurprijs per jaar f 250, -), Heelsum (f 250, -) Doorn, (f 400, -), Soesterberg
(f 300, -) en 't Loo (f 300, -).
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Het kaartje van de provincie Utrecht is nog in het M.M., evenals dat van Gelderland.
Vgl. bij 18 januari.
Amsterdam, 20 Jan 1875
Waarde Dekker! Daar ik toch niet vóór a.s. week van huis kan, zend ik U inmiddels
enkele der brieven die op de Adv. kwamen, die mij én door ligging en door huurprijs
aantrokken. Laat mij nu eens spoedig weten hoe Uw meening er over is en of Ge
goed vindt dat, zoo die gelegenheden mij bij inspectie tegen vallen, ik voorts naar
andere dorpen zelf ga zien wát hier en daar te huur staat, om, zoo ik wat goeds
vind, maar door te tasten? In 't laatste geval verzoek ik U mij een lijstje te geven
van de dorpen die Ge zoudt prefereeren. Hierbij een Kaartje van Utrecht.
Het goedkoopst zult Ge zonder twijfel terecht komen in Brabant, Overijsel,
achterhoek van Gelderland en Drenthe, maar al die streken zijn uren reizens van
Amsterdam gelegen.
Geef mij liefst een lijst van dorpen waarop Ge aanhaalt waar Ge héél graag zoudt
heen willen en waar Ge U desnoods zoudt willen gênéren.
Vriendelijk groetend
tt
GLf
Svpl de brieven terug, en liefst vóór maandag of dinsdag.
Bericht me ook eens wat er van waar is dat Mina Kr. in 't gezelschap Haspels &
co als Louise zal optreden en Elize Baart als Hanna? Zoo ook dat Gij zelf de repetities
zult bijwonen. Is alles een verzinsel of is er iets van aan?Wat zoudt Ge denken van Maarsen? Naar ik hoor staat momenteel veel te huur.
Maar 't is een sterk bevolkt en welvarend dorp en 't volk is er misselijk orthodox.

[21 januari 1875
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
Waarschijnlijk 21 januari 1875.
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Blz. 3 en 4 zijn onderaan verminkt. De brief heeft aanhef noch slot; zeker is, dat
het onderstaande slechts een gedeelte van de oorspronkelijke brief is. De datering
is gebaseerd op de plompheid die Feringa begaan
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heeft en waarover op 23 januari door Versluys aan Bruinsma wordt geschreven.
Zie aldaar.
(....)
voortgaande, al heel gauw in onze tegenwoordige kleine verhoudingen, ruim had
kunnen voorzien in 't noodige. Dat ik ook toen reeds by Funke achterstallig was,
doet niet ter zake. Met 'n produktie van f 30 daags, of al was 't maar f 20, haalt men
spoedig 'n paar honderd gulden in.
n

'S avonds van den 14 September, wachtte ik 'n brief, die niet kwam. 'S nachts
lag ik wakker en hoopte op telegrammen. Niets. Den volgenden dag, niets!
Ik begon me voortestellen dat de kinderen middel hadden weten te vinden om
naar me toe te komen, en verwachtte dag en nacht dóór, hen in eens voor me te
zien staan. Ze kwamen niet, en schreven niet, en telegrafeerden niet. Jazelfs ik
kreeg geen antwoord op myn depêches met antwoord betaald. Deze toestand (die
nooit voldoend is opgehelderd!) duurde weken. Ik werd als dol, als razend! En 't
n

gevolg? De kopie van dien 14 September is op heden nog (behalve nu m'n sukkelen
n

met dat blyspel!) de laatste die ik heb kunnen schryven. Ware er den 14 'n brief
gekomen of den volgenden dag althans, of 'n depêche, iets maar, misschien had ik
kunnen doorwerken. Tegen de smart over den dood myner vrouw had ik kracht,
maar dat afmattend onverklaarbaar zwygen van de kinderen, dat uitkyken naar post
en telegraaf knakte my. Dàt was alweer de speldeprik die er niet by hoorde (Zie
Idee 86. Dat idee komt dikwyls te-pas, helaas!)
Niets is geheel zóo, zóo of zóo. Altyd vinden we by 't zoeken naar de oorzaken
der dingen, 'n beetje van dìt en 'n beetje van dát. Zie, ik kan niet zeggen dat de
onmacht waarover ik klaag, nog altyd 'n rechtstreeks gevolg is van die aandoeningen!
Maar 't een komt by 't ander. Nu moet ik zeggen dat sedert langen tyd de oorzaken
van stoornis elkaar zoo onophoudelyk opvolgen, dat ik niet meer weet welke daarvan
de hoofdrol speelt! We zyn gezond, en ons woninkje is zeer goed, (d.i. zoolang er
geen kwestie is om Nonni by ons te krygen op 'n manier... straks meer daarvan: er
is voor haar, al klinkt dit vreemd, meer noodig(....)) Nu, behalve die gezondheid en
onze kamers loopt me gedurig alles tegen. Van
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groote zaken spreek ik nu niet, schoon 't de vraag is of niet de kleine door grooter
invloed de grootere zyn! De pers (ook na Uw Zaaier!) het voortdurend ignoreeren
van m'n betrekking tot de indische zaken, de vuile aanvallen van v. Vloten, andere
dito dito van onbekenden, 't zwygen van Heemskerk, en meer dingen! Waartoe alles
optenoemen?
Tot Mina Kr. toe doet me verdriet aan. Ik schryf er u maar niet over. Als je m'n
verstoordheid niet billykt, zou ik vruchteloos werk doen, en omgekeerd, beschuldig
je háár, wat ik ook niet pleizierig vind. Ik heb 't land op haar, en voel er smart over.
Ei zie, daar heb je nu al iets van wat ik zoo even zei over 't aannemen van hulp.
Met allerliefste gulheid kwam ze my tehulp. Nu meen ik reden te hebben van
verstoordheid. Wat moet ik nu doen?Wat Feringa aangaat... Kyk, ik spreek hem vry van booze bedoeling. Maar wat
helpt me dit als-i me plompheden aandoet? Sans comparaison (want hy is geen
ezel) denk ik aan 't onjuiste: ‘stoor je aan 't schoppen van 'n ezel niet.’ Aan welke
schoppen moet of mag men zich dan wél storen? Vlinders schoppen niet.
Nog-eens, hy is waarlyk geen ezel. Maar dat iemand met goede intelligentie in 't
abstracte zoo godvergeten plomp kan zyn in iets van dagelykschen aard, is toch
kurieus. Waarom kan hy (nu-endan) 'n filosofisch vraagstuk of begrypen of oplossen,
en niet 'n zaakje dat ieder gewoon fatsoenlyk - opgevoed kind hem zou kunnen
leeren? Zie hier hoe 't in elkaer zit. Ik moet het u wel uitleggen, anders verdenkt ge
my van overdreven prikkelbaarheid. (Ik schreef het aan Versluys ook.)
Bedenk dat ik van Uw welwillend plan niet het rechte wist. Je schreef kort na N.
jaar: ‘'tjaar stelt zich goed in. Eerstdaags zend ik je 'n paar honderd gulden.’
(Het deed me al en niet genoegen tegelykertyd. Dan eens dacht ik: och, doe 't
niet, dan eens betrapte ik me op 't maken van 'n begrooting. Daarop stond 'n
sommetje aan Eduard voor zyn verjaardag, en... hemden voor Mimi en my! Maar
ik weifelde. Daarom ook schreef ik niet. Hoe dit zy, ik dacht alleen (....)
Door z'n ‘Vrye Gedachte’ staat hy in relatie met Marie Anderson. Ze leverde daarin
nu-en-dan wat (vry slecht gearrangeerde) compilaties. Doch ook zonder dat punt
van aanraking, by al haar andere fouten heeft ze ook den tic altyd korrespondentie
te voeren

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

286
met heeren van de pers. (Hartgens, V.D. Linden, Ds. Vinke, Prof. Harting, den auteur
van ‘Dientje’ etc. etc.). Zonderling wezen dien M.A. Kun je je niet voorstellen. Ze is
voor byna alle andere wezens 'n... beroerd schepsel, ja zelfs (dit zeg ikl) voor haar
kind. Maar voor Mimi en my is ze 'n engel van zachtheid, van delicatesse, van
hulpvaardigheid, werkelyk roerend. Toch - neen dit ‘toch’ deugt niet - nu dan, ik zeg
haar altyd wat ik voor waar houd, en dikwyls bar. De aanleidingen zyn, en waren
steeds, legio. Juist onlangs had ik haar 'n zeer harde preek gehouden over onkiesheid
(van 'n andere aard dan nu volgt maar 't raakt elkaar, gelyk alles!) iets onfyns dan
in haar korrespondentie manie.
Voeg hierby dat ze 't geldelyk niet ruim heeft, zonder dat ik ooit geslaagd ben in
m'n pogingen om haar zuinigheid en werkzaamheid inteprenten. Als ik geknord heb,
begint ze te schreien, belooft beterschap en blyft wat ze was.
Nu eerst dit nog. Als ze in den brand zit om geld vraagt ze aan... de heele wereld,
zelfs aan menschen die ze veracht (....)
zou (....) Nooit (....)

[21 januari 1875
Brief van Multatuli aan Waltman]
21 januari 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan
blz. 3 beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 21 Januari 75
Waarde heer Waltman, Ge hebt alweer met de grootste vriendelykheid aan m'n
verzoek voldaan, door me zoo met ommegaande die f60 te zenden. Ik dank U wel.
Ja, wilt ge 't de volgende week weer doen, asjeblieft!
Ja, Vorstenschool zal nu eindelyk worden opgevoerd, maar dat de ‘auteur de
eerste voorstelling zal bywonen’ was my 'n nieuwtje. Ik althans ben volstrekt niet
zeker dat het me schikken zal, daar ik erg tegen de kosten opzie. Dat ik graag de
opvoering bywonen wou spreekt vanzelf. Dit zal de schryver van dat berichtje ook
begrepen hebben, en hy heeft als zekerheid meegedeeld wat hy voor waarschynlyk
hield. Nu, 't is 'n onschuldig verzinsel. De couranten maken zich wel eens schuldig
aan boosaardiger leugens.
Eigenlyk, onder ons, ben ik niet ingenomen met al de bereddering
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die deze eindelyke opvoering nu schynt te vergezellen. Juffr. K. moet zwaar betaald
worden, dit drukt op 't reusseeren. Want de daaruit voortvloeiende verhoogde pryzen
schrikken 't Publiek af. En bovendien heeft Jufvr Kr. voor my f25 pr voorstelling
o

bedongen. Dit geschiedde tegen myn zin. Want 1 Vorstenschool is publiek domein,
o

daar 't in druk verscheen, en 2 hierdoor wordt alweer elke opvoering fmantieel
bezwaard. Het gevolg zal, vrees ik, zyn dat het stuk slechts weinige malen vertoond
wordt. Ik had liever geld toegegeven, om 't populair te maken, wat nu zeker 't geval
niet worden zal. Maar, daar M.K. uit welwillende hartelykheid gehandeld heeft, wil
ik haar niet contrarieeren, en ik zit nu met de heele historie in m'n maag. Of men
my zal uitnoodigen de repetities bytewonen, weet ik niet. Maar ik zou toch
waarschynlyk niet kunnen komen.
Wees intusschen hartelyk van my gegroet
tav
Douwes Dekker

[21 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli]
*21 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Multatuli. (Leven III, blz. 16.)
Den Helder 21 Januari 75.
Hoog geachte Heer!
den

Ik heb uw geëerd schrijven van den 17
Mina Krüseman.

ll. ontvangen.

[21 januari 1875
Artikel in het Rederijkers Weekblad]
21 januari 1875
Artikel in het Rederijkers Weekblad, jrg. 12, no. 3. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.)

Eindelijk.
Niet langer zal de stem van velen, zóó letterkundigen als voorstanders van het
toonel, een vox clamante zijn. Eerst liep een gerucht, maar nu meer dan dat. Eene
officieuse correspondentie uit Rotterdam in 't Utr. Dagblad van heden meldt, dat
Multatuli's Vorstenschool, zoo fraai van conceptie, als vloeiend van dialoog en
voorbeeldig in moraal, zal worden opgevoerd, wel met enkele wijzigingen, maar
wanneer de schrijver die maakt, kan men ge-
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rust zijn, dat't stuk er eer door zal winnen dan verliezen. Goede namen zijn aan die
opvoering verbonden. Mej. Kruseman zal Louise waardig vertolken; reeds een
gedeelte heeft zij, bij wijze van proef, onder hare voordracht van Kunst en critiek
weergegeven en dat deed ons naar 't geheel verlangen. Mej. Baart zal in den rol
van Hanna zeker zeer goed debuteeren. Mag de een haar in de voordracht van
Coquet te veel pathos toedichten; mag een ander haar als geaffecteerd schilderen;
zeker ieder is 't toch eens dat er goeden aanleg in die moedige jonge dame schuilt
en zij als leerlinge van Mej. Kr. zeker eenmaal met glans boven al hare aanvallers
(critici willen we ze niet noemen) zal uitkomen. Gaan we nu 't tooneelgezelschap
van de heeren le Gras, van Zuylen en Haspels na, dan gelooven we dat de
hoofdrollen door 't heerenpersoneel uitnemend kunnen bezet zijn, en mist dat
gezelschap al schitterende sterren onder zijne dames, nu Mej. Kr. en B. invallen,
zal dat gemis niet zoo erg gevoeld worden. Utrecht of Leiden, zoo zegt de
correspondent der primeur. Waarlijk we zijn er trotsch op, dat Utrecht door zijne
humane bejegening van de dames Kruseman en Baart, die het in bescherming heeft
genomen en aan wie het 't spreekwoord la critique est aisée, mais l'art est difficile
niet heeft toegepast, 't te danken heeft dat Multatuli's Vorstenschool, belichaamd
en bezield, op zijn tooneel 't eerst te genieten zal zijn.
Deze ontboezeming moet ons van 't hart, terwijl we ons voorbehouden hierover
later in 't breede te spreken, zoodra de opvoering en vertolking van Multatuli's parel
heeft plaats gehad.
Utrecht, 20 1 1875.
- N.

[21 januari 1875
Bericht in Het Vaderland]
21 januari 1875
Bericht in Het Vaderland, nr. 17. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Niet alleen mejuffrouw Kruseman, maar ook mejuffrouw Elize Baart heeft met de
heeren Le Gras, Van Zuylen en Haspels een overeenkomst aangegaan om in de
Vorstenschool op te treden.

[22 januari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
22 januari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan één zijde beschreven.
(M.M.)
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Voor de vorige zet zie 17 januari, voor de volgende zet 29 januari.
Bij Antwoord 22 maakt Prins de volgende aantekening: Ook de afwikkeling verzorgt
wil onberispelijk. (Prins 1970, blz. 126.)
Ontvangen

21

D8-D7

Antwoord

22

E 6 - g 6.

Wiesbaden 22 Januari 75
Douwes Dekker

[22 januari 1875
Ideën I herdrukt. Eerste aflevering]
22 januari 1875
De eerste aflevering van Ideën, Nieuwe uitgave verschijnt. Bericht in het
Nieuwsblad voor den Boekhandel, no. 6. (K.B. 's-Gravenhage.)
o

Multatuli, Ideën. Nieuwe uitgave. 1e aflevering. Amsterdam, G.L. Funke. Post 8 .
(96 blz.) Per afl.
f 0.62½
De reeks is compleet in 16 afleveringen of 4 deelen.

[22 januari 1875
Eredoctoraten Leidse universiteit]
22 januari 1875
Bericht over de viering van het 300-jarig bestaan der Leidse universiteit, in Het
Nieuws van den Dag, no. 1497. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De Senaat der Hoogeschool te Leiden heeft ter gelegenheid van het aanstaande
Derde Eeuwfeest, aan een aantal binnen- en buitenlandsche geleerden den graad
van doctor in verschillende faculteiten eershalve opgedragen. De namen der aldus
benoemde buitenlandsche doctoren zullen bij de Academische plechtigheid van 9
Februari worden bekend gemaakt. De namen der Nederlanders, aan welke de
Senaat deze onderscheiding heeft toegekend, zijn de volgende:
In de faculteit der geneeskunde, de Heeren: D. Huizinga, hoogleeraar te
Groningen; H. Slot, inspecteur van den geneeskundigen dienst der zeemacht, te
's-Gravenhage.
In de faculteit der rechtsgeleerdheid, de Heeren: Ph.J. Bachiene, lid van den Raad
van State; N.P. van den Berg, te Batavia; N.G. Pierson, directeur der Nederlandsche
Bank, te Amsterdam, en D. Veegens, griffier van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
In de faculteit der godgeleerdheid, de hh.: Ph.R. Hugenholtz,
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predikant te Amsterdam; J. Knappert, predikant te Leiden; H.C. Rogge, predikant
te Leiden; C. Sepp, predikant te Leiden.
In de faculteit der wis- en natuurkundige wetenschappen, de hh.: C.M. van de
Sande la Coste, med. doctor te Amsterdam; Dr. F.C. Donders, hoogleeraar te
Utrecht; J.H.F. Sollewijn Gelpke, assistent-resident van Kediri, op Java; Dr. P.
Harting, hoogleeraar te Utrecht; Dr. C.A.J.A. Oudemans, hoogleeraar te Amsterdam;
T.J. Stieltjes, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en B.J. Tideman,
hoofd-ingenieur van de marine, te Amsterdam.
In de faculteit der wijsbegeerte en letteren, de heeren: M.F.A.G. Campbell,
bibliothecaris der Koninklijke boekerij te 's-Gravenhage; Mr. J.E. Goudsmit,
hoogleeraar te Leiden; Th. Jorissen, hoogleeraar te Amsterdam; W. Pleyte,
conservator aan het Rijksmuseum van oudheden, te Leiden; A.B. Cohen Stuart,
O.I. ambtenaar, thans te Leiden.
Tot de buitenlandsche geleerden, aan wie deze onderscheiding zal te beurt vallen,
behoort, volgens het Algem. Hbld., de Heer Darwin.

[23 januari 1875
Brief van Versluys aan Bruisma]
23 januari 1875
Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven. (M.M.) Fragment.
Groningen 23 Januari '75
(....)
Van Mult. ontving ik gisteren een brief waaruit blykt dat hy zeer ingenomen is met
myn stuk. Ook Vosmaer vond het goed. Ik moet U iets melden over den Mult. bond.
Feringa heeft een plompheid begaan door over die zaak op hoogst onkiesche wyze
te schryven aan M. Deze heeft hem natuurlijk terstond zyn f10 terug laten zenden.
Feringa meent het goed; maar hy vat vele zaken wat heel cru op; hy begrypt het
teere van zoo'n zaak niet. Ik heb nu Feringa maar in de meening gebracht of gelaten
zoover hy er in was, dat de heele zaak in 't riet geloopen is; wat echter het geval
niet is. Schryf er dus svp. niet over aan Feringa.
Na vriendschappelyke groeten
tt
JVersluys.
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[23 januari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
23 januari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
geheel beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 23 Jan 1875
Waarde Dekker! Hierbij proef van blad 13 van Havelaar. De drukker klaagt
aanhoudend over de massa extra correctie, die in elk blad voorkomt. Kunt Ge dat
echter niet vermijden, dan moet het in vredes naam maar zoo doorgaan.Woest heeft gewacht op papier. De fabriekant liet me wegens staking der vaart
door invriezen, wachten. Van daar het oponthoud met de Verspreide Stukken. Thans
kunnen we weer vooruit komen.Uw schrijven over 't verhuizen deed me leed, omdat ik 't in velerlei opzichten voor
U en anderen zoo goed zou vinden dat Ge weêr terug kwaamt. Ik moet niettemin
erkennen dat de bezwaren moeielijk alle weg te redeneren zijn. Bij mij wegen 't
méést, Uwe agitatie tegen zoo'n verhuizing en het tijdsverloop eer Ge hier op Uw
gemak zoudt zijn, én Nonni's opvoeding. De rest zou ik heel goed buiten U om met
Uwe vrouw kunnen schikken. Ik had reeds een plannetje klaar dat Mimi stellig als
praktisch en makkelijk uitvoerbaar zou toegejuicht hebben. Vosmaer vond het ook
perfect. Besluit Ge dus ooit om hierheen te komen, bekommer U dan over niets
meer dan hoog noodig is. Dat de kwestie-Nonni U steeds dwars in de keel zit, kan
ik mij levendig verbeelden. De eenig mogelijke oplossing zou m.i. altijd nog zijn, dat
Ge, eenmaal ruimte voor haar hebbende, haar dood-eenvoudig voor kort of lang,
naar háar believen, te logeêren vraagt en zij alsdan zich gewende aan 't idee Mimi
als Uwe vrouw te beschouwen, zoodat zij ten slotte lust kreeg met U verder meê te
leven. Blijft Ge bij Uw plan om voorloopig althans Uw tegenwoordig te huis te
behouden, verscheur dan maar de U gezonden brieven. We kunnen dan later wel
op nieuw aanvraag doen.Versluijs weert zich dapper tegenover v. Vl. en maakt hem inderdaad verachtelijk.
Ik ben recht blij dat hij zoo prachtig te-kijk wordt gezet, al was dit voor 't meerendeel
van 't lezend publiek reeds niet meer noodig.Uw geknor over 't ‘schreeuwend plebs’ dat U ‘van de baan
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dringt’ is wezenlijk curieus. Noem me eens één feit van zulk ‘van de baan dringen’.
Al wat een ventje als J.t.B. schrijft, wordt subiet vergeten, terwijl men Uwe woorden
als goud weegt en bewaart en Ge elken dag meer tot merg en been van 't volk
indringt en Ge van uit Wiesbaden geen flauw idée kúnt hebben van den invloed
dien Ge hier te lande oefent, inspijt van alle blaaskakerij van een dozijn halfgodjes.
Hoe kunt ge toch U ergeren over Krantartikels, kost voor allerlei slag van volk. En
dát Ge U daarover ergert, kan ik mij verbeelden, doch hoe Ge beweren kunt dat Ge
door de schrijvers van die soort artt. van de baan wordt gedrongen - Gij die heel
het jonge geslacht voor U hebt, - zie dát vind ik wat al te kras! - Dat Ge niet de volle
uitkomsten zien zult van wat Ge hebt beoogd, is zeker zeer treurig, doch dat is te
wijten aan ons korte leven en aan den sleurgeest die ons eeuwen beheerscht heeft
en ons, het thans gevestigd geslacht, niet maar op eens voor zoo groote hervorming
rijp maakt; - dat evenwel de toekomst U behoort, is nu reeds uit stellige verschijnselen
ontwijfelbaar te achten. Gij, die U niet onder de tegenw. hollandsche maatschappij
beweegt, kunt daarover niet oordeelen; en ook daarom zou 't zoo goed zijn dat Ge
hier woondet!
Hartelijk groetend
tt
GLf

[24 januari 1875
Brief van Mimi aan Mina Krüseman]
*24 januari 1875
Brief van Mimi aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 18-19.)
Zondag morgen.
Beste Mina, wat ben ik verdrietig over die loop! Daar zoo ontvangt Dek een
rederijkers-weekblad uit Utr. dat is de aanleidende oorzaak tot dit schrijven, want 't
doet me zeer dat er nu zoo'n dissonant is die alles bederft tusschen u en hem. Hoe
jammer!
Ik vond wel Dek 'n beetje gelijk had tot verstoordheid over je klacht dat je voor
ons je vleugels zoo lam vocht - waarom deed je 't? - maar ik begrijp ook dat zijn
laatste brief van 17 Jan. je gewond heeft. Jij was zeker niet in je humeur toen je
dien brief over de vleugels schreef, en Dek niet erg in 't zijne toen hij antwoordde.
Dit zijn dingen die bij alle menschen nu en dan voorkomen en bij artisten vooral, naar ik verneem.
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Geen van u beiden zal nu, vrees ik, de eerste stap tot toenadering doen, en dat is
dood jammer, juist nu.
Ik kan me niet denken als je nu Louize's rol bestudeert dat het jou niet hinderen
zou. En als Dek jou als L. ziet moet het ook hem leed doen. 't Samenwerken zou
zoo schoon wezen!
Als Dek nu de uitnoodiging krijgt om de repetities bij te wonen, zal ik alles doen
om hem te bewegen te gaan... als ik wist, als ik durfde hopen dat jij hem bij de eerste
gelegenheid de hand zult toesteken. Hij is nu zoo, dat hij dan op eens alles
onaangenaams zou vergeten zijn. Dat ligt in zijne élan-natuur. Toe, zeg dat je dit
wilt!
Je begrijpt hij van dit schrijven niets weet. Zoo hij 't wist zou hij mij van iets als
verraad beschuldigen. Maar 't spijt me zoo erg, lieve beste Mina, ik kon 't niet nalaten
te probeeren een mouw aan te passen.
(....)
O, ik zou zoo blij zijn als 't weer in orde was!
Met hartelijke groeten
t.t.
Mimi H.S.

[24 januari 1875
Onkruid onder de tarwe II in Onze Tolk]
24 januari 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe II in Onze Tolk, jrg. 6, no. 17. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Van Vloten verwijt Multatuli dat deze de gehele Nederlandse literatuur onderschat
en zich verbeeldt dat die eerst bij hém begint.
In het tweede gedeelte citeert Van Vloten uit Idee 285 de woorden: ‘Och, ik ware
zoo graag thuis geweest op de verjaardag van mijn jongste kind. Is dat te veel
gevergd? Nederlanders?’ en voegt daaraan toe:
(....)
Het klinkt zeker heel roerend en hartverscheurend, zoo'n door 't nageslacht te
vergoden vader, die den verjaardag van zijn kind uit geldelijken kommer niet kan
gaan vieren. Men zou echter verkeerd doen, zich daardoor al te zeer te laten treffen.
Wie van meer nabij dat kommervolle beloop van zaken heeft gegeslagen en
onbevooroordeeld nagegaan, weet hoe veel of hoe weinig er van aan is, en wat
daaromtrent in 't algemeen te denken. De scheiding zelve van zijn gezin, en de
daaruit natuurlijk voortvloeyende
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verwijdering op dien verjaardag, was geheel opzettelijk en moedwillig; en 't staat
daarom niet, er naderhand over te gaan weeklagen, als ware zij een gevolg van
den ‘kommer’, waartoe men zich door zijn evennaasten gewetenloos gebracht ziet.
(....)

[24 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Vosmaer]
*24 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan C. Vosmaer. (Leven III, blz. 17-18.)
Dordrecht 24 Januari 75.
Zoo, eindelijk! - Zie, Mijnheer Vosmaer, hier is een stuk van een brief van dien
leelijken Mul, waaruit gij zien zult dat hij vroeger anders geoordeeld heeft over de
opvoering van zijn Vorstenschool dan nu. Doe mij het genoegen en vergelijk deze
twee brieven eens bij elkander en zend ze me dan s.v.p. terug in Rotterdam na den
en

29 .
't Best wat we doen kunnen is, ons maar niet aan den goeden man te storen en
hem zijn slecht humeur maar te vergeven, ter wille van zijn martelaarsmanie!
Hierbij honderd gulden voor zijn huwelijk, als gij hem tot trouwen krijgen kunt;
hebt gij meer noodig (altijd voor 't trouwen, niet voor oude joden!) dan zal ik meer
zenden, maar hij mag volstrekt niet weten dat ik me in de verste verte met zijn
finanties bemoei, of dat ik me in 't minst bekommer over zijn trouwen of niet trouwen,
overkomen of niet overkomen voor de repetities, enz. enz.
Laat hem maar onder den indruk blijven van mijn ‘Hoog geachte Heeren-épisteltje,
dat kan geen kwaad. Wij zullen later wel een middel vinden om hem in Rotterdam
te krijgen, als 't noodig is voor de repetities, maar dát heeft nog tijd; doe toch eerst
uw best nog eens om hem te laten trouwen.
Mina Krüseman.

[24 januari 1875
Brief van Multatuli aan N.]
24 januari 1875
Brief van Multatuli aan N.
Enkel velletje, geheel beschreven. (M.M.)
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Wiesbaden 24 Januari 75
WelEd Heer, ik dank U zeer voor de vriendelyke toezending van 't Rederykers
Weekblad, waarin een zoo welwillend stuk van Uwe hand. Dat de ‘Vorstenschool’
zou gespeeld worden wist ik uit 'n mededeeling van Jufvr. Kruseman. Van
‘Wyzigingen’ in 't stuk (welke?) is me niets bekend. Ook de tyding dat de ‘auteur de
eerste voorstelling zou bywonen’ was dien auteur een nieuwtje. Dat ik gaarne de
vertooning zou willen zien, spreekt vanzelf, maar ik vrees zeer dat het me onmogelyk
wezen zal. Jufvr. Kruseman schryft me dat ik zal uitgenoodigd worden, de repetitien
bytewonen. Ook daarvan heb ik niets vernomen. Of ik evenwel, indien me die invitatie
gewerd, daaraan zou kunnen voldoen, is 'n andere vraag. Ik gis en vrees: neen!
Over 't geheel heb ik van die ‘Vorstenschool’ al meer verdriet gehad, dan - na de
afschaffing der doodstraf - menig moordenaar van zyn werk. Ge houdt dit voor 'n
overdryving, voor 'n boutade? Helaas, 't is tragische waarheid!
Na vriendelyke groete met alle achting
UWEdDWDienaar
Douwes Dekker

[25 januari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
25 januari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Sommige onduidelijk geschreven woorden zijn door Van der Linde verduidelijkt
door er bepaalde letters afzonderlijk achter te schrijven.
juego de la dama: spel van de dame, van de koningin (sp.)
den sneeuwballengooier: mogelijk Vosmaer, met wie Van der Linde bevriend was.
in B.: in Berlijn.
matroos aan den Moerdijk: zie Pruisen en Nederland; V.W. IV, blz. 41
Arrenheim, 25 januari 75
2. P b1 - c3, zie zoo.
Amice, Tegen zooveel ridderlijke wenken begin ik liefst van den
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kant der dame: juego de la dama, o señor! Als ik het dan tóch verlies, ga ik als
dominee plurimatuli naar de Kaap. En verover een baai voor Bismarck. Doch eer
ik mijn koffer pak, wil ik het genot van den intellektueelen kamp genieten, van het
(de Hindoe heeft het mooi gezegd) op de macht des geestes (buddhi balam)
berustende spel (motto van 1 stuk leven, getiteld Geschichte des Schachspiels. Nu
dat boek af is - zou ik het kunnen schrijven. Ik weet namelijk van onzen vriend den
sneeuwballengooier dat gij 't hebt; wat me verheugt.) Roorda had mij in 72 aleens
naar Berlijn geschreven, dat ook gij (de andere was ikzelf) ‘dol op schaken’ waart
en het ‘een borrel’ noemde. Later las ik de plaats in uw boek over een
korrespondentiepartij. Helaas, ik hield het voor gekheid. Maar Vosmaer bestadigde
de diere waarheid, wat meer is: in voce borrel (borrel, ik heb den laatsten tijd aan
den Schreibkrampf, pf, geleden) dat gij evenmin bor-rel-det als ik. Dat doet me
waarachtig pleizier (plai, pla, ple), want de verrotting van Holland ligt fyziek vooral
in de bittertjes, grogjes, enzoovoortsjes. Wat stinkende troep! Nu ik vier jaar in B.
gewoond heb is 't niet meer uittehouden. Vooral in dit doode gat. Laatst was ik zoo
dom, mij een klacht te laten ontvallen in 't bijzijn van iemant die bezig is aan een
o

treurspel (een Florisje N 5), en hij wees me - op Keller. ‘Man trinkt hier Borniertheit
ein’, zei mijne vrouw vandaag tot een adelijken buur, en ik landverrader ging 't bewijzen. Nu ben ik er achter: de 80jarige oorlog is een legende.
Ja, god is goed, en geduldig. Wat heb ik hem al dikwijls mijn geboorte verweten!
Onfilozofiesch, doch daarvoor heb ik mijn diploma in Göttingen gehaald. Let wel, ik
bedoel mijn geboorte in een versleten Lilliputterijtje. Waren we maar (mit der
ureigensten Individualität) Engelschen, Franschen, Duitschers, Russen, leden van
een Weltvolk, dat geschichte heeft. Maar die sodomieten in Athene, die smouzen
in Lissabon, die kaaskoppen in Amsterdam, die pummels in Kopenhagen (ba, daar
was ik ook), - zie verder den matroos aan den Moerdijk, onzen vriend Feuergeister
in het dwangjak der bekrompenheid (wat alle kleinheid is, ook nacionale, stedelijke,
dorperlijke, kamerlijke) zijn ongelukkig - namenlos. Namenlos - Nu zit ik daar te
schrijven alsof we jaren lang gebriefwisseld hadden. En niemendal over 't onderwerp.
Das kommt daher- en nu zou ik vellen vol kunnen maken
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met onze geestelijke disputen, bejahungen, verneinungen, und so weiter. Toen ik
namelijk Havelaar las was ik, naar de recensies der liberalen te oordeelen,
‘hyper-hyper-hyper-orthodox’. Driemaal hyper voert natuurlijk hyper. Ik, orthodox,
was de eenige in mijn krans, die entzündete, de liberalen (o, ik ken ze noch) zeiden
hun nacionaal ‘ajasses’. O Bismarck, kar wech den misthoop. Och, hij kan ook niet
alles. ‘Republiek’ hebben we ook niet. Res publica bij ons? Res privata alles.
Intusschen briest mijn paard op c3. Vaarwel.
Sincerely Yours
v.d. Linde
Is die Aart Admiraal een pseudoniem?

[26 januari 1875
Brief van Vosmaer aan Bruinsma]
26 januari 1875
Brief van C. Vosmaer aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier geheel
beschreven. (M.M.) Fragment.
Den Haag 26 Jan 75
Waarde Bruinsma, uw nichtje zit bij ons, en onder het praten door ga ik u wat
schrijven. Gij weet reeds van het incident Feringa en uit uw nichtje's mededeeling
hoor ik dat ge ook al wat van de oplossing weet. F. heeft op zeer onhandige wijs,
aan Mult. schrijvende daarin melding gemaakt van zijn bijdrage. De
bijomstandigheden waaronder dit geschiedde, maakten dat hij 't zeer kwalijk nam.
Nu is alles gelukkig weer in orde; ik heb 't Mult. weer goed gepraat - of liever bij
haar, want ik doe de geldzaken altijd met haar, dat vind ik voor zijn gevoel prettiger.
Ik heb nu in 't geheel f150. reeds gezonden - de overige 40. bewaar ik nu noch wat,
dan hebben ze later weer eens wat. Om nu in 't vervolg te voorkomen dat er weer
moeielijkheden ontstaan, stel ik voor aan uwe vrienden, de deelnemers, op het hart
te drukken, dat zij toch nooit aan iemand iets meêdeelen van ons plan en onzen
bond, en dat wij allen nu dubbel voorzichtig zijn in het toelaten van deelnemers.
Alleen als alles zoo stil mogelijk gaat en men er zoo weinig mogelijk over praat,
kunnen wij verhoeden dat M. er iets over hoordt of er iets minder aangenaams in
vindt. Ik zeg hem dat er zoovele goede vrienden waren die zoo innig belang in hem
stelden; hij wilde dit wel aannemen, maar de ondervinding heeft hem
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zoo wantrouwend gemaakt. Nu, 't is nu gelukkig weer in orde. Maar we moeten er
F. nu maar liever uithouden.
(....)
tt
C.V.

[27 januari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
27 januari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad, no. 27. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Het N.v.d.D. zegt tot aanvulling en verbetering van 'tgeen wij meldden omtrent
eene opvoering van Multatuli's Vorstenschool door 't tooneelgezelschap van de
heeren le Gras, van Zuylen en Haspels, te Rotterdam, met medewerking van de
dames Mina Kruseman en Eliza Baart, dat van wijzigingen in dat stuk door den
schrijver geen sprake is, terwijl 't medegedeelde omtrent de bijwoning der uitvoering
zoowel als de leiding der repetitiën door den schrijver minstens voorbarig is, daar
hij daartoe tot dusver geen officieele invitatie ontving, waaraan hij trouwens wellicht
toch geen gevolg zou kunnen geven.
Het zou ons om velerlei redenen leed doen, als de wijzigingen niet plaats vonden
en 't stuk werd opgevoerd zooals het daar ligt.

[28 januari 1875
Brief van Multatuli aan Waltman]
28 januari 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Vier dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Hogarth: de engelse schilder en graficus William Hogarth (1697-1764), in wiens
werk de afbeelding van personen en groepen een inslag van satire krijgt.
Wiesbaden 28 Januari 75
Waarde heer Waltman! Hartelyk dank voor de tweede f60! Ze komen my goed te
pas, en ik kan uw vriendelykheid niet genoeg roemen. Gut, ik heb schik in uw vraag
naar ‘heidenmäszig’ of ‘mässig’. De Duitschers sukkelen als wy aan geleerdhedens
over niemendal. Verbeelje ze hebben 'n methode om de sz., wanneer ze met
latynsche letters drukken in ss te veranderen, 'n klaar bewys dat het er niet op
aankomt! Dit laatste is juist m'n algemeene thesis. De letterkunde gaat ten-onder
door 't gekibbel over letters.
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Dat ik, in weerwil hiervan wél let op de korrektie van myn werk, heeft 'n byzondere
reden. Juist omdat ik in hoofdzaken zeer liberaal ben, moet ik met zekere styve
deftigheid voor den dag komen, om niet m'n denkbeelden te doen lyden onder de
vreemdheid of ongegeneerdheid van m'n spelling. Ze zouden zeggen: zie je wel
hoe gemeen hy is, hy schryft de voor den, mens voor mensch, eenigzins voor
eenigszins. (fraai, die sz!) Het is dan ook dáárom dat ik terug gekomen ben van m'n
eerste manier, om namelyk wat overbodighedens wegtegooien. Toen ik 'n kleine
jongen was, hadden we 'n meid die in 't h.houdboekje ‘vis’ schreef. Zóó'n schepsel
was beneden alles, meende ik.
Dat was recht kinderachtig van me, en Publiek is nóg zoo. Zelfs betaalt men
professors voor 't bespreeken van zúlke wetenswaardigheden. Wát leveren onze
professers in hun eigen vak? Een ‘meester’ schoenmaker kan 'n schoen maken,
maar 'n doctor in de letteren schynt niet noodig te hebben iets in z'n vak te leveren.
't Is toch eigenlyk 'n gruwel! Maar ik zou spreken over heidenmässig. 't Woord is 't
eerst in gebruik gebracht door Von der Heydt, den voorlaatsten Minister van financien
in Pruissen. By gelegenheid eener begrooting zekere som willende kwalificeeren
als byzonder hoog, ongemanierd hoog, ‘heidensch’ hoog, zei hy heidenmässig. 't
o

Woord heeft fortuin gemaakt, en past eenigszins in Louise's mond. 1 omdat ze kan
verondersteld worden, in Duitschland thuis te hooren. (Ze sprak in de 1 akte van
Wilstädt, dat 'n duitschen klank heeft.) Bovendien Duitschland was sedert eeuwen
'n prinsessenstoetery. 2. omdat het woord studentikoos familjaar is hetgeen klopt
met haar zeer byzonderen ernst en treurigheid. Ze geeft telkens op-eens iets als 'n
kwinkslag om zich als het ware te wapenen tegen de beschuldiging van styve
doceerende pedanterie. Daarom ook laat ik haarzelf zonder complimenten de vuile
banken afstoffen. Telkens schudt ze 't professorale en de hoogheid af. Dit wat haar
ernst aangaat. Met haar doorgaande treurigheid is 't even zoo. Ze wil niet weten dat
de zaken beroerd gaan en dat de Koning zich weggooit. Eerst heel op 't laatst breekt
die treurigheid uit, maar zoo lang mogelyk doet ze haar best 'n luchtigen toon
aanteslaan om haar ernstig leed te verbergen. 't Is de vraag of Jufvr. Kr. die
overgangen goed zal weergeven. Er moet blyken dat er in Louise meer omgaat dan
ze zegt. Alleen in dat zwygend
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tooneel op 't slot vertoont ze afgemat door 't inhouden van haar verdriet, haar ergernis
en haar verachting, haar ziel en négligé. Nu, heidenmässig is een van de zeer
familiare uitdrukkingen waarmee ze tracht zich luchtig voortedoen. De vertaling:
‘heidensch’ is wel nagenoeg letterlyk, maar 't geeft den zin niet terug. (Wy zeggen:
'n heidensch leven of lawaai, zonder daarby juist aan heidensche mythologie te
denken.) 't Is overigens alleen 'n versterkend bywoord zonder meer aanspraak of
letterlyke opvatting dan ‘afgedriedokterd’. In myn jeugd was in zwang: ‘ongemakkelyk’
maar de eisch was dat de a als è werd uitgesproken. Misschien is dit nóg zoo.In den George van Vorstenschool is 'n fout van teekening. In 't begin maak ik hem
zóó bête dat-i onmogelyk (door welken schok dan ook) vatbaar kan worden voor 'n
edel voornemen. Welnu, dit is 'n gevolg van 't geschreeuw: ‘dat is de Koning!’ Ik
ken Willem III niet. Al kón ik hem en al wist ik van hem in 't partikulier leven allerlei
kwaad, dan nog zou ik me wel wachten daarop te doelen. Alleen publieke zaken
mogen publiek behandeld worden. Hoe dit zy, men riep: ‘dit is de Koning!’ En de
pret hierover van velen die waarachtig niet hooger staan dan George in Acte I,
ergerde my zóó, dat George er ten laatste beter afkomt, dan aanvankelyk m'n plan
was. Maar de hieruit ontstane fout trek ik me niet erg aan. Louise is en blyft
hoofdpersoon, en de rest is byzaak.Blyspel? Beste kerel, 't is zoo mal met die dingen! Zeker is 't dat het op dit
oogenblik daarmee heel slecht staat. Als ik al de afgekeurde en weggeworpen
brokken aan elkaer kon zetten, had ik er zeker al 'n stuk of wat. Maar één Blyspel
heb ik nog altyd niet! Telkens betrap ik me op den lust om verhandelingen te schryven
waarom ik (of men) in Holland geen blyspel kan leveren. Ons publiek, sedert eeuwen
bekathechizeerd, wil altyd leeren. Kyk, zoo:
Eerste bedryf. Jan snoept peeren, en is verliefd op Grietje. Daniel is verliefd op
Grietje, en zegt: ‘de goede God zal me bystaan.’
e

2 Bedryf. De booze Jan, voortgaande op den weg der zonde, probeert Grietje
te schaken, maar Daniel volhardt in de deugd. ‘Al werd z'n dierbare Grietje 'n beetje
geschaakt, zegt-i, God zal alles wel ten beste keeren.
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e

3 en 4 Bedryf. Vinnige stryd tusschen Daniels God en de policie die Jan's booze
plannen op 't spoor is, maar telkens verhinderd wordt in 't toehappen omdat de
auteur 'n stuk in vyf bedryven geannonceerd heeft, en Daniels bravigheid (met God)
eerst mag zegevieren op 't slot.
e

5 Bedryf. Jan, aan de politie ontsnapt, wordt met Gods hulp door Daniel gepakt.
Prettige bruiloft, veel kinderen, executie van Jan. (de tweede laatste
vermakelykheden na 't vallen der gordyn.)Publiek gaat naar huis en is zeer tevreden over de moraal. ‘Zieje wel, dat komt
van 't peeren snoepen!’ zeggen de brave vaders tot hun kroost. En: ‘'t stuk is
inderdaad van zedelyke strekking!’ zeggen de recensenten, die zich altyd aanstellen
als Catoos van moraliteit.Ja, Kunst werkt beschavend! Maar dit moet niet geschieden (of althans niet
uitsluitend!) door 't geven van lessen. Welke les neemt men mee van 'n concert?
Uit 'n muzeum? Opwekking van schoonheidsgevoel (of bevrediging van dat gevoel)
is hoofdzaak. Men moet niet de menschen voorpreeken dat ze niet stelen, men
moet trachten hen zóó te stemmen dat ze 't stelen verachtelyk vinden zouden ook
al werd het tegendeel gedoceerd.
De mogelykheid bestaat dat de kunstenaar, de moralist, de dichter, de wysgeer,
de menschenvriend (al die dingen loopen in één punt uit) zich geroepen voelt 'n
ondeugd te gispen,
(Zie Hogarth en Cruikshank met hun welsprekende geschilderde
pleidooien voor matigheid!)
maar de hoofdroeping van den artist ligt niet in 't bestryden van ondeugd als
zoodanig. Zonder zelfs dááraan te denken, moet-i geven wat in hem omgaat op 'n
manier die den smaak in 't verkeerde doet verliezen. Niet de ondeugd moet uitgeroeid
worden maar de grond waaruit ze ontspruit behoort te worden verbeterd. Wie 'n
bepaalde ondeugd gispt handelt als de onverstandige huisvrouw die, wetende dat
er ongedierte in haar meubels is, zeggen zou: ‘hé, neem toch die wandluizen weg
die daar loopen’. De eisch is dat ze haar meubels zóó schoonmaakt, zóó behandelt
dat het ongedierte er niet in huizen kán.Wat nu litteratuur aangaat, ons Publiek (bedorven door preeken) wil altyd en by
elke gelegenheid 'n wandluis... aangewezen te zien, liefst een in 't ledikant van z'n
buurman!-
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Nooit is 'n vergelyking geheel juist (dan immers ware 't gelykheid, en er zyn geen
twee dingen gelyk) daarom iets anders. Waarom eten wy? Om in 't leven te blyven?
Neen! Niet daarom alleen! In dat geval zouden we terugkeeren tot de eikels der
Germanen. Wie net genoeg voedsel zou gebruiken d.h. precies de noodige
voedingstof om te voldoen aan de eischen der stofwisseling, zou wel niet sterven
van honger, maar dát leven beantwoordde waarlyk niet aan 't begrip dat we als
beschaafde wezens aan 't woord ‘leven’ moeten hechten. Er is o.a. afwisseling
noodig. We gebruiken dingen die als voeding de moeite van 't verteeren nauwelyks
waard zyn, maar toch nuttige funktien verrichten omdat ze de organen in bezigheid
houden en bekwaam maken om de zaken te verwerken die wél voeding inhouden.
Gesteld dat 'n volwassen mensch noodig heeft: zooveel eiwit, zooveel proteïne,
zooveel kalk, zooveel zuurstof...
(ik geloof weinig van de chemische wyshedens op dit stuk. Onlangs heeft
‘de beroemde’ Virchow beweerd dat er in bouillon niet de minste
voedingskracht zit. Als ik hem in den kost had, zou ik hem uitgekookt
vleesch te eten geven.)
Nu, gesteld eens dat men de als voeding noodige stoffen in de geringste volume,
zonder toevoeging van onvoedzame bestanddeelen aan 'n mensch toediende, dan
zou hy sterven! Ik kan dit bewyzen. - Aan de lui die altyd vragen: wat leert men nu
uit dat boek, uit dat kunstwerk, uit dat blyspel, zou ik op myn beurt andere vragen
voorleggen:
1. Waarom eet je schorseneelen?
o
2 Wat leert je vrouw uit dat strikje op haar hoed?
o
3 Waarom heeft 'n moschroos of zelfs 'n Camellia (die niet eens geur heeft) meer
geldswaarde dan 'n plantje kamillen?
o Hoe knap ben je wel, man, die zoo altyd en eeuwig bezig bent met wat te willen
4
leeren?-

Is 't niet komiek, dat 'n maatschappy waarin zóóveel geest en verstand en kennis
zoo... heidenmässig verwaarloosd wordt, zich aanstelt als weetgierig en leergraag?
Positieve huichelary is 't niet (er zyn weinig huichelaars: 'n moeielyk vak!) maar de
een praat den ander, en ten-laatste ieder zichzelf na. Men dringt zich die leergraagte
op.
Die kathechizeerwoede, die voorgewende-oefeningsmanie is een
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der hoofdredenen waarom ik tot nog toe geen kans zie 'n blyspel te maken. Ik kan
niet rekenen op m'n publiek. Juist ik niet. Want zie, ikzelf ben dikwyls professeraal
opgetreden. Daarmee heb ik velen gewond (wat me dagelyks blykt: adres Van
Vloten!) en zoodra ik me ga bewegen op zoogenaamd lager terrein, zullen ze terstond
uitroepen: ‘hy zakt, hy zakt, kyk eens, hy zet ons schorseneelen voor, inplaats van
ossevleesch!’
k

Nu stoor ik me aan den smaak van publiek niet, nam in dien zin dat ik niet om 't
al of niet bevallen anders schryven zal dan m'n indrukken meebrengen, maar wél
worden die indrukken verlamd en bedorven door 't besef dat men m'n werk zal
gebruiken als 'n steen om me mee te gooien. Dit breekt de élan.In-weerwil van dit alles, geloof ik toch wel dat ik ten-laatste 'n blyspel leveren zal,
maar ik vrees dat dit alleen mogelyk is als ik ophoud me te forceeren. Funke heeft
geen schuld, ikzelf had me geen taak moeten opleggen, daar ik by ondervinding
weet hoe onmachtig dit me maakt. Niemand kan beseffen hoe vreeselyk onbekwaam
ik dikwyls ben in veel dingen. Er zyn oogenblikken, dagen en weken dat m'n
stommigheid aan 't idiote grenst. Dit is de letterlyke waarheid. Men zegt wel eens:
‘te dwaas om alleen te loopen,’ Nu. dit komt met my dikwyls voor.Ik heb U met zooveel pleizier dezen brief geschreven, maar ik lees hem niet over.
t Zit er dood op dat sommige zinnen niet rondloopen. Maak ze dan maar goed. t
hoeft niet gedrukt, goddank, en dan is zoo'n beetje slordigheid 'n uitspanninkje.Nog iets van 't Blyspel. De dolzinnige leerwoede van m'n publiek is en blyft
hoofdzaak, maar er bestaan byzaken die ook hinderlyk zyn. Het leven in ons land
is styver dan byv. in Frankryk. Men uit zich minder. Zelfs de manier van wonen
draagt hiertoe by. In alle buitenlandsche stukken loopt men in en uit alsof de salon
van Mnheer A, B, C &c, 'n beurs of societeit ware. Hieruit volgt dat men in 'n
hollandsch stuk veel moeite heeft om de handelende personen ongezocht by elkaer
te brengen. In buitenlandsche stukken stapt men over dit bezwaar brutaalweg heen.
Telkens staan de planken vol personen aan wie de huisheer eigenlyk vragen moet:
‘man, wat doe je hier?’ Welnu, in 'n vertaald stuk slikt men zulke onmogelykheden,
maar in 'n stuk van my zou men 't niet gedoogen.
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En dan onze ongelukkige 2 persoon! Gy? Welnu, dit kan ge of je worden, maar
n

hoe dan met den 4 naamval, of als 't bezittelyk is? ‘Je rydt goed te-paard.’ Dit kan
er door. (schoon niet eens altyd.) Maar: ‘dit is jou paard’ of: ‘is dit paard het jouwe’
of: ‘dit zeg ik aan jou’ klinkt al te bar. Ik erken dat onze afkeer van jou ongegrond
is. Waarom hindert het you der engelschen niet? En evenmin hun thou? En 't duitsche
du? Maar hoe ongegrond ook, 't is nu eenmaal zoo!Wees heel hartelyk van my gegroet
tav.
Douwes Dekker
Nog altyd weet ik niet of 't me mogelyk wezen zal by de opvoering van Vschool in
Holland te komen. Dit is wel verdrietig voor me.

[28 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi]
*28 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi. (Leven III, blz. 19-21.)
Voor deze, door Mina Krüseman niet verzonden maar wel bewaarde en in 1877
gepubliceerde brief zie de brief van Multatuli d.d. 17 januari.
Niet verzonden.
Kulenborg 28 Januari '75.
Miesje lief, wat moet ik u antwoorden? - Ik weet 't waarlijk zelve niet. Ik ben
teleurgesteld, ontmoedigd en meer dan dát, geknakt. Wat is Dek voor een wezen?
Is dit zijn hooggeroemde menschelijkheid? God beware me dan voor alle mogelijke
menschelijkheden! De speelpop te zijn van weer en wind en slaaf van allerhande
stemmingen die geen raison d'être hebben? Gij spreekt van ‘slecht gehumeurdheid’
ook van mij. Ik ben, goddank, nooit slecht gehumeurd, nooit onberekend driftig,
nooit grillig, wispelturig of veranderlijk. Wat ik wil, dat wil ik, ernstig, krachtig en altijd
tot dat ik mijn doel bereikt heb. Mij dunkt dat ik dit voldoende bewezen heb, ook nu.
Men heeft de Vorstenschool geaccepteerd óm mij en niet mij om de Vorstenschool,
zoo als Dekker schijnt te denken. Men wil dat stuk hier niet en men heeft het mij
herhaaldelijk geweigerd overal. Zie hier nog een briefje, dat u dit bewijzen kan. Men
is verder nog
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gegaan en men heeft mij verweten dat ik voor den schrijver streed en niet voor zijn
werk.
‘Hij heeft zijn vrouw verloren. Jufv. K. heeft dus gelijk zijn werk aan te bevelen,
want wat ze voor hém doet, dat doet ze voor zich zelve.’
‘Hij heeft immers een dame bij zich?’
‘Ja, hij heeft altijd dames bij zich.’
‘En denk je dan dat Mina K.....’
‘Nu, dan zendt hij die andere maar weg, daar geeft hij ook wat om!’ enz. enz. enz.
Zeg eens, Miesje, vindt gij deze praatjes plaizirig? - Vind je ze flatteus voor jou,
of voor hem, of voor mij? - En denk je dat we, met een auréole van zoo'n publieke
opinie versierd, veel kans hebben de Vorstenschool te imposeeren aan een publiek
dat belang heeft bij afkeuren? - Denk je dat Douwes-Dekker in dit land van oude
sleur en vormen, veel kans heeft op sympathie, als hij de repetities van zijn drama
bij komt wonen met zijn maîtresse, terwijl zijn kinderen ‘ergens in Italie’ zitten?
Begrijpt gij dan niet dat hij, door u te trouwen, veel goed zou kunnen maken
tegenover het Publiek? Tegenover dat zelfde Publiek dat hij met ‘diepe innigheid
veracht?’ en onder een avalanche van harde waarheden als bedelft, terwijl zijn eigen
leven één leugen is, van a tot z?
Spreekt me niet van omstandigheden of wat ook, want niets kan hier gelden.
Hij wil in Wiesbaden niet trouwen omdat hij dáár getrouwd heet. Dat ‘getrouwd
heeten’ is een leugen.
Hij veracht het Publiek met diepe innigheid en verlangt van dat zelfde publiek
applaus.
Dat ‘verachten’ van het publiek is een leugen.
den

Hij jeremieert in zijn brieven aan mij en in zijn IV Bundel Ideën, over 't niet
opvoeren van zijn Vorstenschool en schrijft mij, als ik 't eindelijk opgevoerd kan
krijgen, dat dat opvoeren voor hem geen hoofdzaak is!
Dat jeremieeren was een leugen.
Hij vindt het heel verdrietig een Nederlandsch auteur te zijn, die te arm is om de
repetities van zijn eigen stuk bij te wonen, en beknort mij over 't vorderen van den
droit d'auteur, dat hem in de gelegenheid stelt om die repetities bij te wonen!....
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Neen, Miesje, beschuldig me als je blieft niet van slecht gehumeurdheid, als ik me
over zooveel tegenstrijdigs kwaad heb gemaakt. Ik ben een bloc, zóó als ik schrijf
zóó ben ik, en zóó als ik ben zóó handel ik. Ik aarzel nooit, ik wankel nooit, ik twijfel
nooit, en ik heb nooit berouw over iets, dat ik zelf gewild heb. Dekker's brief van
den

den 17 echter, heeft mij haast geleerd wat berouw is! Een oogenblik speet het
mij dat die Vorstenschool mij ooit in handen was gevallen, 't speet me vooral dat ik
mijn strijd zoo openlijk gevoerd had, 't speet me vooral dat ik mijn kontrakt geteekend
had. Doch 't was te laat om terug te keeren, en ik besloot dus voort te gaan, zonder
Dekker als 't niet mét hem kon wezen, ja, zelfs tegen hem als 't niet anders kon zijn.
't Is jammer, zoo als gij terecht zegt, mais qu'y faire? Waart gij getrouwd dan was
alles gevonden, nu geloof ik dat Douwes Dekker, door zijn overkomst met Jufv.
Schepel, Multatuli een nederlaag bereidt.
Enfin, dit moet hij zelf weten; ‘mij gaat het niet aan’, zoo als hij zegt. Goed, pourvu
dat hij er mij later geen verwijt van maakt dat óf zijn stuk ingestudeerd wordt zonder
hem, óf dat het afgekeurd wordt door 't Publiek dat het niet mooi vinden wil. Ik kan
niets meer doen dan spelen, en dat zal ik doen, zoo goed ik kan.
Mocht D. overkomen, dan heeft hij van mij niets te vreezen, ik zal hem als mijn
‘meester’ ontvangen.
Mina.

[29 januari 1875
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
Waarschijnlijk 29 januari 1875
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer.
Een dubbel velletje en twee enkele velletjes postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) De twee enkele velletjes sluiten niet direkt op elkaar aan en hebben aanhef
noch slot. De datering is onzeker, maar ingegeven door het feit, dat erover het
akkoord met Haspels c.s. wordt gesproken en Vrydag avend wordt vermeld.
Camper's verhandeling: de medicus en latere hoogleraar in de ontleedkunde en
chirurgie Petrus Camper (1722-1789) schreef in 1781 zijn Verhandeling over den
besten schoen.
't zwygen van Heemskerk: blijkbaar had Multatuli minister Heemskerk geschreven
betreffende een koloniale functie.
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(....)
geloof niet dat veel vaders zoo aan hun kinders gehecht zyn als ik altyd geweest
ben. Vroeger (voor die vervloekte reis naar Italië) moest m'n vrouw me elken dag
meedeelen wat ze gezegd en gedaan hadden! Het duitsche versje in den Havelaar
is niets dan kopie uit haar brieven!
Wat me de correctie van den Havelaar is, kan ik niet uitdrukken. Ik weet dat ik de
waarheid zei, al meenen de lezers 't beter te weten! Zoowel m'n gewurm te Lebak
als m'n verhouding tot m'n vrouw was zooals ik alles trachtte te schetsen. By de
korrectie heb ik geestkracht nodig om voort te gaan. Smart is de hoofdindruk, maar
soms ook overvalt me 'n woede die me m'n nagels in de bladen doet slaan. O, toen
ik den Havelaar schreef had ik reeds veel geleden, maar kon ik toen voorzien dat
ik ook m'n kinderen verliezen zou, ten gevolge van armoed?
Wat m'n gebrek aan stemming om aan 't werk te komen aangaat, mag ik wel veel
toeschryven aan dat korrigeeren. 't Is natuurlyk dat ik me moedeloos voel, als ik 't
werk van 6, 8, 10, 15 jaar geleden onder de oogen kryg, met het besef dat ook dat
alweer niets gebaat heeft. Ik verklaar niet te weten hoe ik me moet uitdrukken om
verstaan te worden, en was 't niet door persing van den nood, dan legde ik de pen
neer. Dit nu kan niet! Maar kan men verwachten dat het aldus voortgebrachte eenige
waarde heeft? Dat Vorstenschool nu eindelyk zal gespeeld worden, doet me maar
half genoegen. Vooreerst om al de bereddering die daarby is te pas gebracht, ten
tweede omdat het hoog honorarium zeer nadeelig zal werken op 't aantal
voorstellingen, en alle kans op popularizeering van 't stuk afsnydt.
Ook voor my heeft Mina Kruseman, (natuurlyk uit bestwil, maar tegen m'n zin),
f25 per voorstelling bedongen. Met andere woorden ikzelf werk nu aan 't smooren
mee. Bovendien, Vorstenschool is gedrukt en publiek domein. Die direkteuren
kunnen zeggen dat ze my 'n aalmoes hebben gegeven. Je begrypt dat ik Mina
Kruseman niet graag désavoueer. Zelfs is dit onmogelyk, want ik beloofde haar
eenmaal, haar niet tegentewerken. Nu schynt zy te meenen, dat ze my 'n groot
pleizier heeft gedaan (schoon ze wist dat ik tegen het honorarium was!) en ik ben
er verdrietig over.
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Mijn tegenzin in die f25 is zeer verklaarbaar. Indien er kwestie was van veel
voorstellingen (stel eens 100) dan nam ik dat geld graag aan. Maar onder de gegeven
conditiën (verhoogde pryzen, denk ik!) zal 't aantal representatiën heel gering blyven.
Dit kan niet anders! Dan heb ik voor 3, 4 of 5 maal f25 verplichting aan die
directeuren, en... zelf meegewerkt om de voortzetting der zaak tegentegaan. Ik mag
nu Mina Kruseman niet tegenwerken, maar ik zeg je, 't zou me pleizier doen als nu
'n andere troep, zónder humbug en zónder verhoogde pryzen, 't stuk opvoerde!
Ik heb Mina Kruseman knorrig geschreven (knorrig, niet dáárom, schoon ik 't haar
wél zeg dat ik spyt van de zaak heb) maar ze schynt niet te antwoorden. 't Spyt me,
maar ik kon en mocht niet anders!Nog-eens 't artikel: hulp aan ‘vrienden’. Ik schreef je onlangs dat er een brief aan
my moest weggeraakt zyn, waarin een wissel. Zeker koopmanshuis, namelyk August
Schröder, vroeg me waarom ik dien wissel niet presenteerde. Hy had er sedert jaren
advies van uit Batavia. De nemer was nu in Duitschland ergens (hy gaf me naam
van man en plaats op, maar ik wil 't nu niet opzoeken). Ik schreef heel beleefd aan
dien heer, dat ik zeer dankbaar was voor z'n lieve intentie, dat ik werkelyk eenige
jaren geleden, door 't bankroet van m'n uitgever, honger leed en z'n wissel graag
zou aangenomen hebben, als ik hem toen ontvangen had, maar nu enz. De man
antwoordde heel vriendelyk, en insisteerde op 't aannemen, maar ik hield vol. Et
bien m'en pris. Onder de ‘vrienden’, die aan die f100 hadden bygedragen, was
Cohen Stuart! Bedenk ook gy toch dat zulke dingen meer kunnen voorkomen! Juist
dit is een der redenen, waarom die gemeene van Vloten me zoo treffen kan, dat hy
misschien kan voorgeven m'n vrouw te hebben geholpen. Ik gis zelfs dat al z'n
aanvallen geen ander doel hebben dan my tot antwoorden te dwingen, om dan die
zaak, en waarschynlyk zeer valsch, te openbaren. Wat al pynlyke dingen, niet waar?Van al de stukken die Versluys in z'n Schoolblad aanhaalt, heb ik geen enkel
gelezen. Ook niet den Tydspiegel waarin, naar ik hoor, Admiraal me behandeld
heeft.Zeg, ik begryp niet hoe van Vloten U en my durft ignoreeren in z'n Bloemlezing.
Voor welk Publiek schryft toch die man? 't
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Moet toch het drukloon opbrengen! Er moeten dus lezers, liefhebbers,
geestverwanten zyn! Dit hindert me zoo Mocht gy, vroeger of later, genoodzaakt
zyn hem te antwoorden - och, à quoi bon? De tegenwoordige schaakparty zal ik
winnen, o zeker! Dan sta ik nog wel slecht (4 verloren, 2 gewonnen) maar ik heb 'n
br. aan van der Linde geschreven en 'n allerprettigst fideel antwoord gekregen, vlug
en sprudlend. Ik ben zeer benieuwd naar den uitslag van 't schaken. Zeker zullen
we beiden ons best doen, schoon 't wel gebeurt dat juist uit overmaat van inspanning
de stomste bokken worden geschoten. In dit geval geve de Heer dat hy zich 't meest
inspant! Als ik verlies zal ik me... byna ophangen. Nu, gekheid terzy, ik heb er veel
schik in. De party met m'n man te Amsterdam die ik zei te zullen winnen (en dit zeg
ik nog) is nog altyd niet uit. Hy speelt zeer langzaam en ik gis dat-i met de Club
consulteert.Van der Linde 's werk over de Geschiedenis van 't schaken is 'n waar prachtwerk!
Wat 'n geduld, wat 'n eruditie! Dit neemt niet weg dat ik niet begryp hoe iemand zóó
veel studie kan te koste leggen aan de geschiedenis van 't spel. In grooter proportien
doet het denken aan Camper's (?) verhandeling over de beste schoen. (Ik heb dat
stuk bezeten maar ben 't tot m'n spyt kwyt geraakt.Als 'n zeer groote zeldzaamheid meld ik je dat ik eens alleen thuis ben. Mieske
is naar de komedie. Je weet dat ze sedert lang van tooneel en akteeren droomt. Nu
is hier 'n actrice uit Weenen van wie extra grooten ophef wordt gemaakt. Of 't reklame
is, weet ik niet, maar die is Mieske nu eens gaan zien. Dat doet me zooveel pleizier.
Ze is met zoo'n onnozel iets kinderlyk bly, en daardoor ik ook. Ja die kinderlykheid
is heerlyk. Verbeelje, tot van morgen tien uur toe had ze geen winterhoed. Maar
dezer dagen kocht ze er een, die van morgen thuis kwam, (....)
Ik beweer dat dit, gevoegd bij de honorarien van Mina zelf en Jufvr. B het slagen &
dikwyls herhalen van 't stuk (en daardoor 't populair worden) in den weg staat.
Bovendien, daar Vorstenschool gedrukt is, zyn die direkteuren niet verplicht den
auteur tantième te betalen, en kunnen alzoo niet zonder grond zich vis-à-vis my
beroepen op 'n edelmoedigheid die me niet schikt. En... ik
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kan Mina Kr. niet openlyk désavoueeren! Dit is my nu 'n lastig geval. Toch is niet
hieruit de malle spanning tusschen haar en my voortgesproten, want reeds vóór dat
accoord met Haspels c.s. kreeg ik 'n onaangenamen brief van haar, naar myn
meening sans rime ni raison. Ik had haar niet de minste reden tot verstoordheid
gegeven. Willende begrypen, kán ik begrypen waarom ze opeenmaal boos was, of
althans boos schreef, (....)
Nu houd ik niet van gelykhebbery. 't Kan me niet schelen. Maar mag ik niet
aandringen op antwoord op de vraag: Wát heb ik je gedaan dat je zoo op-eenmaal
zonder aanleiding van myn kant me 'n boozen brief schryft? Dát antwoord wil ze
niet geven! Ja, ik heb verdriet van die historie. 't Is zoo 'n beste goeie meid, maar
wat hoeft ze zoo altyd ruzie te maken?Mieske is nog niet thuis, en ik laat dezen gauw in de bus gooien (vrydag avend)
anders leest ze wat ik van haar hoed en komediegang schryf, en dat bederft zoo,
vind ik. Dáárom vind ik 't verkeerd brieven te laten lezen, niet om geheimen, o neen,
maar 't geneert in den toon. Mimi's pret in haar hoedje zou bedorven zyn als ze wist
dat ik er zoo op lette hoe ze zich verheugen kan in zoo'n kleinigheid, en dat zou
jammer wezen.
Dag beste. (....) in 't edele schaakspel (....) zou wegblyven.
Ik kryg altyd door gekke brieven! Nu weer van zekeren der Kinderen. (....)

[29 januari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
29 januari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Arnem 29 jan. 75.
Amice,
ontv.

2.

Pb8 - c6

Andw.

3.

f2 - f4.

(!!!)

Sie sind ein Schlaukopf! 2.Pc6 is werkelijk DE BESTE zet op 't bord: de eenige, die
- f2 - f4 verhindert. Maar ik doe 't tóch, want ik hou van ‘gevaar’.
Ik weet niet op welk boek van Lange gij doelt (Geschichte II, p. 20, cf. p. 454 de
noot). Hij geeft o.a. in een partij tegen Drygalski
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2.Pc6 als den besten zet. Zwart (Dryg.) verliest toch de partij, maar niet op grond
van zijn tweeden zet: hij speelde 3.f4, ef4; 4.Pf3; g5; 5.Rc4, g4(?). Dáar lag de fout:
hij had 5.Rg7 moeten spelen - en winnen. Zooals Lange-zelf daarmee in een
korrespondencie-partij won tegen Guretzki-Cornitz (zéér sterk).
Neemt Gy 't gambiet aan, wat na 2.Pc3, Pc6 voor zwart zaak is, omdat wil nu niet
meer het sterkste raadsheergambiet spelen kan, dan wacht ik uw antwoord op:
3. f2

- f4,

(e5 nt. f4;)

4. d2

- d4

(Dd8 - h4 schaak)

5. Ke1

- e2

(gott helfe mir, amen).

Daar hebben we een frisch spel, dat noch niet door de theorie erschöpft, of door
den sleur versteend is. De zetten in parenthesi zijn natuurlijk slechts hypothetiesch
o

en voor U niet verbindend (vooral N 5 niet). Ik krijgt nu derhalve 3, 4 of 5.
Hebt Gij 't boekje van Neumann, 1874? Zoo niet, dan zend ik het U wegens de
mooie partijen en verstandige noten. Tegen de deensche schaakgeneraals Nielsen
(zóo en Hansen heeten ze eigenlijk allemaal - mijn hand is weer beroerd aan 't
dansen) heb ik mij in hun ‘nacionaal’ gambiet te verdedigen: 1.e4, e5; 2.d4, ed4;
3.c3, dc3; 4.Rc4, cb2; 5.Rb2, Pf6; 6.Pc3, Pc6. (dat's altijd goed); 7.Pf3, Rb4; 8.Dc2,
d6; 9.0 - 0 - 0, 0 - 0 en de Denen moeten spelen. Bij elken anderen zet dan 2. b8 c6 had ik u voor administratief dood verklaard (2.Pf6, of Rb4, of Rc5), namelijk,
volgends mijn ‘vak’, a priori. Mijne vrouw bracht mij alzoo vanmorgen uw brief met
een lachend: Er lebt noch! Ik gratuliere alzoo met uw goede gezondheid.
Neen, over mijn boek in Holland geen atoom van een woordje. (Vosmaer's vertaling
van Krauss' recensie in 't vaderland was een geheel persoonlijke hartelijkheid, die
ik niet Holland te goed schrijf.) De Costerlegende is doodgezwegen, zelfs in
Campbells Annales 1874 (redakteur van den Spectator!) Wat zal dan dit ‘mofsch’,
zooals de alle ‘ploertendom’ bestrijdende aartsploert van Vloten 't noemen zou?Mina Krüseman was hier donderdagavond to make money. Het stuk uit
Vorstenschool (in Kunst en Kritiek) lasze vrij goed. Dat geaai van ‘publiek’ lust ik
echter niet. Maar ‘meneer vdL is ook zoo érg impopulair’ (zooals 't bestuur van een
genootschap =

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

312
konkelklub, naar waarheid ‘getuigde’). Met vriendschappelijke groete
tt
v.d. Linde

[29 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi]
*29 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi. (Leven III, blz. 21.)
Rotterdam 29 Januari '75.
Neen, beste Miesje, Dek heeft van mij niets te vreezen, als hij komt zal ik hem
ontvangen als mijn meester.
Hierbij fl. 100 voor de reis naar Rotterdam, hij kan ze van me leenen als i te boos
is om ze aan te nemen.
t.à.t.
Mina.

[29 januari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
29 januari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 22 januari, voor de volgende zet 3 februari. Bij het woord
repetitie maakt Prins de aantekening: Niet teruggevonden; maar evident is (zie 27.
Lc7: schaak) 24... Kc7 - d8, 25. b2 - b3.
Ontvangen

22)

H8-B8

Antw

23)

E1-E6

Wiesbaden 29 Januari 75
Douwes Dekker
Ingeval UED nu, gelyk ik veronderstel, speelt
23) B 8 - B 6, dan S.V.P. voor my
24 A 3 - D 6†
Wanneer daarop de Koning zich verplaatst heeft, zou er volgen
25) B 2 - B 3
Verzoeke repetitie. Vriendelyk gegroet
DD

[29 januari 1875
Brief van Le Gras aan Mina Krüseman]
*29 januari 1875
Brief van Le Gras aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 21.)
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Rotterdam 29 Januari '75
Mejuffrouw Mina Krüseman!
In de onderstelling dat gij eerst heden van uw reizen zijt teruggekomen, wenschten
wij u voor te stellen de eerste leesrepetitie van V. te bepalen op Zondag 31 Jan. '75
om 11 ure aan den Schouwburg.
Geen tegenbericht ontfangende, rekenen wij op u en Mej. E. Baart.
Tevens wenschten wij van u te vernemen of gij reeds met den Heer D. Dekker
hebt onderhandeld over zijn komst, over mogelijke en wenschelijke coupures enz.
't Wordt tijd openlijk voor den dag te komen en alle couranten-on-dits door een
officieele mededeeling tegen te spreken of te bevestigen.
(....)
Le Gras.

[31 januari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
31 januari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Sissa 75: maandschrift voor het schaakspel; bij de 28ste jaargang voortgezet als
De Schaakwerld.
Aagnem 31 jan. 75.
Amice, Ontv. 5) b7 - b6, ‘niet erg diep, maar’ verplichtend tot Andw. 6) Pc3 - b5,
om niet tegen Ra6 te gronde te gaan!
Uw ‘geen woord over de partij’ is quite right. Vergeef echter mijn ongeduld om
over de opening (= de boeken) heen te raken. 'T is toch duidelijk, dat ik bij 6... Ra6†
verloren ben, dus dat gat moet stoppen. Ten koste van den pion a4! Veinzen dat ik
6) Pb5, Ra6; 7) a4, Dh5† 8) Pf3, Rb5†; 9.a4b5:, Db5:† niet zie, niet ken, niet weet,
kan ik niet! Mocht gij bij geval óok zoo'n Schächer zijn, dan posteer ik mij 10) op f2
met den Koning, en houd bij de voortzetting eerlijk mijn mond. Want dán komt Moltke, die zeer schweigsam is. De eerste korrespondenciepartij over dit gambiet
(in 67 uitgevonden door Steinitz) spelen we nu, met het m.i. beste antwoord van
zwart b7 - b6. Zukertort heeft het met 5... d7 - d5 slechts schijnbaar weerlegd. ‘De
theorie’ (dit is voor mij de Reiz) is met dat excentrieke spel noch in 't geheel niet
klaar. Misschien
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doodt Gij het. Dan zal ik uw het ideaal van een schaaktuintje voorleggen met 1)
a2-a3 (want ik moet toch óp het bord beginnen). Daarnaast zoudt gij ook van uw
kant een spel kunnen openen. Ganz nach Lust.De duitsche recensenten spreken heel leuk over de tweede uitgaaf van de
Geschichte. Maar of 't er zóo spoedig toe komen zal, betwijfel ik 1) om den prijs, 2)
om de taal. In 't engelsch (zie ik nu) zou 't spoedig gegaan zijn. De meeste exx.
gingen naar New-York. Naar Frankrijk - twee!
Ik ‘maak’ echter oogenblikkelijk een boekje over 't schaakspel - in Holland (droog,
eenvoudig om mijne citaten gedrukt ter beschikking te hebben). Daar zou ik
misschien ook Uwe opmerkingen (aanmerkingen zijn óok welkom!) zoolang kunnen
aufheben? In elk geval houd ik mij ten hoogste aanbevolen. Hebt Gij mijn Polerio
(Schachsp. des XVI. Jhts)?Ik hoop maar dat uw Amsterdammer spoedig ‘abandonneert’, want ik ben benieuwd
naar 't ‘zoodje’.Het schaakverbond hier heeft me ‘dringend uitgenoodigd’ de redakcie van Sissa
75 op mij te nemen. Natuurlijk gratis. Ik zal 't éen jaar probeeren, óok al om mijn
manuscript over de Ges. der schaaktheorie beter te kunnen naslaan. Ik laat eens
vooral wit beginnen. Daar de zetten evenwel altijd bijv. 1.e4; e5; 2. Pf3, Pc6 enz.
opgegeven worden, vat ik niet recht, hoe uw denkbeeld van grade und ungrade
toetepassen. Of bedoelt ge een doorlopende nommering van een partij?
1.

e2

- e4

2.

e7

- e5

3.

f2

- f4

4.

e5

- f4

5.

Rf1

- c4

6.

Dd8

- h4!

Dan worden de kolommen typografiesch wat héel vol. Ik zal nml. sommige dingen
in 3 kol. laten drukken, om veel te bergen eer ik weer redakteur-af ben. Van
problemen heb ik geen verstand (van de nieuwe), wat nu een leemte is. In de hoop
op absolucie voor pag 1 ‘dezes’ steeds
t.t.v.d. Linde
Krijgen we (de ‘wir’ van Strauss) niets over 't Atsjneesche ‘schelmstuk’?
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[31 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Vosmaer]
*31 januari 1875
Brief van Mina Krüseman aan C. Vosmaer. (Leven III, blz. 29.)
Rotterdam 31 Januari 1875,
Neen, Mijnheer Vosmaer, wij hebben geen tijd om langzaam te wezen! De
repetities beginnen van daag en 't monster moet die bijwonen eer de plis genomen
zijn; bij de laatste repetities hebben wij hem niet meer noodig, en bij de opvoering
wensch ik, voor mijn part, hem in Atjin! - Als wij 't tot opvoeren gebracht zullen
hebben, zonder zijn hulp, dan kan zijn vereerende tegenwoordigheid hoegenaamd
geen waarde meer voor ons hebben na 't succès, want na een échec zal zijn
hoogheid niet verschijnen, die eer laat hij ons.
Ik schenk hem zijn huwelijk, stuur hem de fl. 100 maar weer om over te komen
en ontneem hem de mogelijkheid van zijn wegblijven te verheerlijken door de
martelaar's phrase: ‘Ik ben te arm.’ enz.
Ik heb nog drie honderd gulden tot zijn dispositie, schrijf mij maar als gij ze voor
hem noodig hebt, en doe toch, avant tout, uw best hem zoo spoedig mogelijk hier
te krijgen.
Hierbij mijn correspondentie met Miesje, krijg ik haar terug s.v.p?
Mina Krüseman.

[31 januari 1875
Onkruid onder de tarwe III in Onze Tolk]
31 januari 1875
J. van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe III in Onze Tolk, jrg. 4, no. 18.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Van Vloten meent dat Multatuli in de geschiedenis van Woutertje ‘een
belangwekkend tafereel van zijn eigen vorming en karakter-ontwikkeling’ heeft
gegeven, speciaal in de zin ‘kon hij 't helpen dat hij zijn ongewoonheid niet wist te
regeeren?’ Multatuli heeft nooit iemand gevonden, die hem hielp zijn ongewoonheid
te regeren.
(....)
‘Hij trouwde, maar met een vrouw, evenals hij zelf, te veel door den schitterenden
glans van die bewonderde “ongewoonheid” verblind, om hem niet in al zijn nukken
te stijven, in al zijn “aandriften”, van welken aard ook, steeds met dezelfde
toegeeflijkheid te berusten.’
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(....)
De bevestiging daarvan vindt Van Vloten in het portret van de 35 jarige Max
Havelaar (zie V.W. I, blz. 80), dat uiterst kritisch wordt gecommentarieerd.

[1 februari 1875
Brief van Edu aan Potgieter]
1 februari 1875
Brief van Edu aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier met rouwrand, waarvan
twee bladzijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
er

Venise, le 1 Février 1875
Cher Monsieur,
J' ai l'honneur de vous aviser que par ordre & pour compte de Madame Stéphanie
Omboni je vous ai expédié aujourd'hui par chemin de fer, à grande vitesse: 4 livres,
tous relatifs à l'anniversaire du centenaire de Pétrarque, & j'espère qu'ils vous
parviendront en bon état.
Permettez moi, chèr Monsieur, de venir de nouveau vous importuner, en implorant
votre aide dans une affaire que j'aurais à coeur de pouvoir terminer. Il s'agirait d'
acquérir l'emplacement voulu au cimitière de cette Ville, & d'y ériger un tombeau à
la mémoire de ma chère & malheureuse mère. L'acquisition du terrain, du tombeau,
& son érection, nécessitent une dépense que pour ce moment je suis incapable de
pouvoir soutenir; ayant déboursé toutes mes économies & une grande partie de
mes honoraires du mois dernier pour solder d'anciennes debtes de feu ma mere
chérie.Telle est ma position; si vous pouvez la soulager quelque peu & je ne doute
nullement de votre bon coeur, je vous en serait très reconnaissant; & persuadé que
vous m'accorderez votre appui, c'est avec les larmes aux yeux que je vous remercie
en avance de votre immense bienfait.Agréez Monsieur & chèr ami, l'assurance de ma parfaite considération & estime.
Votre devoué
Ed Douwes Dekker
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[2 februari 1875
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*2 februari 1875
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 23-24.)
Bij deze brief maakt Mina Krüseman de aantekening: In het origineel waren de
woorden ‘Uw meester’ en ‘Uw hooggeachte Heer’ door M. doorgestreept.
griffemeerd: de gedrukte tekst heeft guffemeerd.
Wiesbaden, 2 Febr. 75.
Lieve Mina! Al sedert drie dagen loop ik van 's morgens tot 's avonds te tobben
over de décisie van gaan of niet gaan! Toen je hartelyke brief kwam (meester, hm!
dat wil zeggen: pedant! En je ‘hooggeachte Heer’ in 'n vorigen was 'n fatsoenlyke
manier om me uit te schelden. Als ik ooit ‘Mejuffrouw!’ tegen je zeg, wil ik griffemeerd
worden!)
Nu, toen je brief kwam, begreep ik terstond hoe moeielyk my de beslissing wezen
zou. En den volgenden dag kwam er een boven op, nam. van de heeren Le Gras,
v. Z. & H. Die brief is allerliefst, en even beleefd als verstandig. Kortom, behalve
m'n eigen verdriet omdat ik niet gaan kan, heb ik nu ook de smart u en hen teleur
te stellen. Maar meid, 't is waarachtig onmogelyk.
Gister avond begon ik aan Le G., v. Z. & H. te schryven (ik zend je 't fragment
van dien niet verzonden brief, want zooals uit het slot blykt, ik brak hem af.)
Niet verzonden. Ziehier de reden. Ik kan niet komen omdát het me te veel geld
kost. Dit aan de heeren Le Gr. v. Z. & H. zeggende, schynt het 'n hengelparty om
honorarium. Daar ik nu al bezet zit met die f25 begon ik dáárover en dit mag niet
omdat ik je contract (voor zooveel my betreft) niet mag désavoueeren. Daarom
bleven die blaadjes liggen.
Dewyl nu toch die heeren recht hebben op antwoord, zend ik heden 'n brief
(natuurlyk beleefd) waarin ik zeg dat ik om de uitgaven niet komen kan. ‘Maar, volgt
er op, denk niet dat dit 'n wenk is. Ik mag uw budjet niet bezwaren.’ Geen woord
alzoo over de f25. Vraag den brief te lezen.
Ei, wil ik je 'reis wat zeggen? Jy hebt f200 per voorstelling bedongen, en je staat
daarvan f50 aan Juff. B. en f25 aan mij af. Zóó is de zaak! Noch aan Juff. B. noch
aan my hebben die heeren de minste verplichting. Aan my niet omdat Vorstenschool
publiek eigen-
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dom is (ieder kan 't spelen) aan Juff. B. niet wyl die jonge dame nog geen renommée
heeft. Mina Kr. is die heeren f200 per voorstelling waard, en 't kan hun niet schelen
hoe je daarover ten behoeve van je vrienden beschikt.
't Is nu avend, en aanteekenen onmogelyk. Als je dus 'n postbestelling later 'n
gerekommandeerden brief ziet aankomen, denk dan in Gods naam niet aan
kleingeestige bouderie. Ajakkes! De zaak is dat ik niet komen kán! 't Zal erg de
vraag wezen of ik de voorstelling zal kunnen bywonen? 't Is wel hard voor me. Maar
't was ook al hard dat we niet by je voordrachten konden wezen! De Heeren Le Gr.
v. Z. & Haspels schryven zeer terecht dat één gesproken woord van den auteur
meer helpt dan veel geschryf. Zeker! Maar daar ik nu niet komen kán, wou ik toch
graag schriftelyk doen wat mogelyk is. Zyn er punten die ik pr brief kan ophelderen?
Gaarne! Gebrekkig blyft het!
Dag beste Mina, wees hartelyk van ons gegroet.
Uw meester. Uw hooggeachte Heer
Uw vriend D.D.
Jy moogt m'n niet verzonden brief wel aan Le Gr. v. Z. & H. laten lezen, maar ik
liet hem liggen omdat ik niet over die f25 spreken mocht. Dan is 't of ik achter je om,
je tegenwerk.

[2 februari 1875
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*2 februari 1875
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 24.)
Wiesbaden, 2 Febr. 75.
Lieve Mina, 't Is al diep in den nacht, en m'n verdrietige brieven aan Le Gr. v. Z.
& H. en jou zyn al lang in de bus. Maar met Mieske de zaak besprekende, - enfin,
ik zal komen! Maar ik kan waarachtig niet voor Zondag of Maandag van hier gaan.
Ik zal 't je later precies schryven.
Hartelyk gegroet
Dek.

[2 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B.]
*2 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B. (Leven III, blz. 22.)
raptim: in haast (lat.)
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Rotterdam 2 Febr. '75.
Beste Mevrouw!
Eindelijk kan ik u dan toch iets positiefs mededeelen. Wij hebben van morgen de
eerste repetitie van de Vorstenschool gehad; de overwinning is toch eindelijk behaald,
ten lange laatste zullen wij eens een Nederlandsch meesterstuk op de planken
krijgen.
De Directeurs hebben Multatuli uitgenoodigd om bij de repetities tegenwoordig
te zijn, maar hij heeft nog niet geantwoord. Ik heb mij verleden geamuseerd met het
Dagblad dat ons contrakt vooruit geloopen is, en ons engagement reeds voor
geteekend hield, toen ik nog bezig was te denken over de condities! Ik hoop dat wij
in Utrecht débuteeren zullen, of in Delft of Leiden; voor Rotterdam heb ik bedankt.
Ook hier kibbelt men nu weer, daar de Rotterdammers prétendeeren dat hun troep
het recht niet heeft met een zoo buitengewoon stuk als de V. het eerst op een vreemd
tooneel te verschijnen, maar ik heb deze wildheid als voorwaarde gesteld en dus...
wij gaan!
Mina.

[3 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
3 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 3 beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 3 febr. 1875
Waarde funke, lees eens inliggenden brief, die even beleefd als verstandig is,
vind ik.
Reeds den dag te voren verzocht me ook M.Kr. om te komen, en de gulle hartelyke
meid, vreezende dat ik weg zou blyven om de kosten, zond me geld er by!
Welnu, ik schreef na twee dagen pynlyk beraad dat ik niet komen kon 1 om de
uitgaven (ik kan toch niet misbruik maken van M.K.'s generositeit!) 2 om m'n werk.
Dat antwoord deed ik gist'r avend laat op de post, na veel ouwemannig getob. Ik
had gedacht dat ik kalm wezen zou als ik neen gezegd had, omdat de zaak dan uit
was! Jawel!
't Niet bywonen der repetitien van Vorstenschool begon me nu opeens zoo
vreesselyk voortekomen dat ik... 'n tweeden brief in de bus deed waarin ik schreef
dat ik toch komen zou. Maar ik ga
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eerst Zondag of maandag. (Ik heb eerst allerlei te beredderen, en moet o.a. 'n zwart
pakje hebben. Nu, dat heeft Mies van morgen al besteld. Gelukkig dat ik hier nu
geen cent schuld heb. Ik heb me wel anders gekend!)
Dus ik kom in Holland. Ik zal M.K. verzoeken te Rottm 'n kamer voor me te huren.
Vandaar kom ik dan by U, of gy by my. Ik moet, eens dáár zynde, Amsterdam zien!
Ik kan U niet zeggen hoe ik opzie tegen de bereddering, en zit nu al te peinzen
hoe ik me zal wegstoppen! V. Vloten heeft groot ongelyk, ik ben niet vertoonziek
maar schuw.
Hartelyk gegroet
tav
Douwes Dekker
Wilt ge my dien brief bygel. terugzenden?

[3 februari 1875
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
3 februari 1875
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Enkel gevouwen en half enkel velletje, geheel
beschreven. (M.M.)
Wbaden, 3 februari 75.
Beste Vos, Verbeelje, voor 'n dag of drie zendt me de gulle M.K. (in-weerwil van
de malle spanning waarover ik je schreef, en die me zooveel verdriet deed) f100.
met 'n kort woordje: ‘dat 's voor de reis naar Rotterdam, kom de repetities bywonen.’
Gaan? Niet gaan? Ik zat er erg mee bezet. Er zyn veel redenen die me 't gaan
naar Holland heel ongewenscht maken, maar je begrypt dat ik aan den anderen
kant graag by de repetitien en voorstelling van Vorstenschool wezen wou. Ik stelde
de beslissing één dag uit. Daarop kwam de zeer zeer beleefd ingekleede, en
verstandig gemotiveerde, uitnoodiging van de Directeuren. Dat was eergister. Ik
weer aan 't tobben, ouwe-manniglyk!
Na twee dagen tweestryd schreef ik gisteravend laat 'n beleefde weigering. Toen
die in de bus was, begon 't my zoo te verdrieten dat ik de zaak niet zou bywonen,
dat ik... nóg heel-later 'n anderen brief in de bus deed, waarin ik m'n weigering introk.
Ik kom dus te Rotterdam, maar vertrek eerst Zondag of Maandag van hier. Natuurlyk
hoor je van me, zoodra ik daar m'n adres weet, en zeker nog wel eerder. Ik verzoek
M.K. iemand te belasten met het
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huren van 'n kamer. Anders vries ik vast in 'n logement. Dat is 'n kanker!Nu heb ik 'n klein verzoek aan je. De handelwyze van de hh. Le Gras, Van Zuylen
en Haspels is uitstekend. Daar er vroeger in sommige bladen wat voorbarig
gesproken werd over uitnoodigingen aan my om te komen, en: over ‘wyzigingen in
't stuk met goed vinden van den auteur’ en omdat myn ontkenning van die nieuwtjes
ook gepubliceerd werd, wou ik gaarne dat die heeren in dit opzicht openlyk diligent
werden verklaard, zonder evenwel myn toenmalige tegenspraak onwaar te maken.
Want ik was niet uitgenoodigd, en wist niets van ‘wyzigingen’.
Zoudt ge nu zoo goed willen zyn in 't Vaderland iets optenemen in deze manier.
Terugkomende op vroegere berichten dienaangaande, kunnen wy thans met
zekerheid meedeelen dat de heeren Le Gras, Van Zuylen & Haspels, op een beleefd
schryven aan den auteur van Vorstenschool, van dien schryver de toezegging
hebben bekomen, dat hy de repetitien van zyn stuk zal komen bywonen.Vindt ge dit goed? Het zwaartepuntje ligt in 't woordeke ‘thans’. En van wyzigingen
kunnen wy zwygen.Tweede Verzoek! Kom je my helpen aan 't bywonen van de repetitien? Dáár ben
je, dunkt me, zoo best voor! Je kennis, je smaak en je persoonlykheid, eignen sich
tot dat paranimfschap. Zonder gekheid (neen, 't vorige is óók ernst) je zoudt my 'n
grooten dienst doen. Ik zal telkens, om raad te kunnen geven, raad noodig hebben.
't Spreekt vanzelf dat je de slaaf niet worden moet van je goedwilligheid maar...
één gewone repetitie, en: de generalprobe! Toe!

[3 februari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
3 februari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven. (M.M.)
Voor de vorige zet zie 29 januari, voor de volgende zet 13 februari.
Wiesbaden 3 febr. 1875
Geachte heer Switzar!
n

Op Uw 25 zet C 6 - C 5 is myn antwoord... 26) f 2 - E 2. Daar ik aanstaanden
Zondag naar Rotterdam ga, met het voornemen
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n

eenige weken in Holland te blyven, ben ik zoo vry, UED te verzoeken Uwen 26 zet
niet naar hier te zenden. Ik zal UED zoodra mogelyk myn adres opgeven.
Na beleefde groete met alle Achting
UEDDWDr & Vriend
Douwes Dekker

[3 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
3 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 4 beschreven. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Ornum 3 febr. 75.
Amice,
Ontv.

10)

Db5 - b4

Andw.

11)

c2 - c3

Ik zal er u ‘alles’ van vertellen. Steinitz speelde dit gambiet het eerst te Dundee
(1867) en won. Löwenthal schreef echter naïef in de noten: an oversight! (4.d2 - d4
namelijk). Zukertort schreef in de N.Berl.Sz. zéer apodiktisch (Das Gambit St. und
die analytische kritiek) en weerlei het (na 4.d2 - d4, Dh4†; 5.Ke1 - e2) met d7 - d5.
Die weerlegging is werkelijk in orde, als Wit voortspeelt met 6.Pc3 - d5: Maar wanneer
6.e4 - d5: gespeeld wordt, geef ik de voorkeur aan Wit, ondanks alle gevaar. Op
het internacionaal tornier te Baden-Baden 1870 speelde Steinitz zijn gambiet op
nieuw, Minckwitz andwoordde, als Gy, met b7 - b6, en - St. verloor. Dat ben ik nu
echter niet van plan!
Verder is er niets bekend. De leerboeken behandelen dit crux noch niet. Mijn
vriend v.d. Lasa geeft in de nieuwste uitgaaf van het Handbuch, 1874, slechts een
paar varianten uit Zukertorts analyse.
Zonderling, dat de geëxponeerde stelling van den koning niet beter oit te boiten
is (ik zal 't maar in 't vlaamsch zeggen). 't is wezenlijk geen uitmiddelpuntige gril.
Van vlaamsch gesproken, in 't voorjaar (Maart) 71 zag ik te Rotterdam den Max
Havelaar speulen zulle, in 't vloamsch, 8 tableaux, eindigende met een bengaalsche
apotheose. Driessens speelde voor Droogstoppel, heel aardig. Max polterde te veel;
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Tine zei tot Adinda: Broaf maaske, wat mij in een grouwelijk oneerbiedige stemming
bracht.
In elk geval kon ik mijne vrouw ter loops het boek vertellen. Later heb ik nooit iets
meer van dat stuk gehoord. Vosmaer wist het niet.
Polerio gewordt u van den schrijver, uit Berlijn; gelief het aantenemen ter eere
van b7 - b6.
Raptim.
Vriendelijk gegroet.
t.t.
v.d. Linde
Ja, ῥνμ zal 't wezen; ik ben noch altijd niet achter de ware uitspraak. ‘De Batavieren’
zeiden Ahâranâhama, indo-germaansch, wat Thet Oera Linda Bok niet eens meer
wist.
Dát is een boeltje! Ik ben namelijk Fries ‘van aver tot aver’, en versta het bedrog.
Laat si pl. alle geborenheiten van 't adres, want ik ben wezendlijk heel unwohl
geboren; 2½ dag onderweg - zeitze. 't Engelsche systeem Dr. N.N. is 't mooiste.

[3 februari 1875
Brief van Mimi aan Mina Krüseman]
*3 februari 1875
Brief van Mimi aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 24.)
Amsterdam 3 Februari.
(....)
Die Dek! hij schrijft Amsterdam boven zijn brief, alsof hij reeds in dat beminde
Holland was! Dus hij zal gaan! Dat heb jij gedaan, lieve Mina, door 't hem mogelijk
te maken en ik ook 'n beetje door hem over te halen en voor te houden dat de spijt
niet tegenwoordig te zijn hem toch ook hier zijn kalmte (z'n afgod!) rooven zou, dit
was efficace.
(....)
God liefste Mina ik ben zoo verlangend nr alles. Alle menschen zeggen je in K.
en K. die stukken uit Vorst. zoo goed hebt voorgedragen. - Dek zei gister hij meelij
met je had dat je zooveel moest van buiten leeren. Ik zou dat het minste bezwaar
vinden, maar jij bent moedig.
Dag beste! Dank je wel hoor voor de 100 f. ik hoop dat je de leensels eens - je
weet de rest. Het is geen goede manier om bij ons
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iets te beleggen! Zonder dat was 't Dek materieel onmogelijk geweest.
Quite Yours,
Mimi.

[4 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Vosmaer]
*4 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan C. Vosmaer. (Leven III, blz. 24-25.)
Rotterdam, 4 Februari.
Och ja, Mijnheer Vosmaer, ga dien leelijken Mul maar halen! En red Miesje van
een nare entrée in 't Vaderland. De heeren van 't théatre met eenige anderen (40
zoo wat) willen hem afhalen van den trein, enz. enz. enz. Zorg toch dat Miesje wat
vroeger of wat later hier komt, om bij zoo'n glorieuse entrée geen mal figuur te
maken. Ziet gij wel dat trouwen noodig zou zijn om moeielijkheden voor te komen?
Wacht maar, dit is nog slechts een begin, later volgt er meer. Intusschen zijn wij
maar blij dat i wil komen, anders waren de difficulteiten tegenover hem, of dóor hem,
of mét hem niet te overzien geweest, als er eens iets in zijn stuk geweest was, dat
hij zoo niet gemeend had, of dat hij anders bedoeld of verwacht had!
Mina Krüseman.
Zeg Mul s.v.p. niets van dit afhalen, want ik weet het slechts en heb geen recht van
overbrieven.
e

Zoo op het oogenblik uw 2 briefje ontvangen! Le Gras enz. zullen voor twee
kamers zorgen, inquieteer u hierover dus niet. Mijn adres is hôtel Weimer, waar ik
den tijd der repetities blijf. Ja, blijft gij bij hem, en laat hem zoo mogelijk zonder
Miesje komen. O gij weet niet wat er broeit!
Mina.

[4 februari 1875
Bericht van Potgieters overlijden]
4 februari 1875
Bericht van Potgieters overlijden in het Nieuws van den Dag, nr. 1508. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Binnenlandsch nieuws
Wij vernemen met innige belangstelling, neen met smart en aandoening, dat
Potgieter, onze gewaardeerde en bewonderde dich-

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

325
ter, hedenochtend overleden is. De vrees sinds onze laatste berichten, heeft zich
dus bevestigd. Aanvankelijk hersteld, doch weer ingestort, heeft hij de vernieuwde
aanvallen niet kunnen weerstaan.
Voor heden geen dorre biographie, maar een woord van hulde aan de
nagedachtenis van den man, in wien een groot gedeelte van het jonge Nederland
zijnen meester erkent, die door den zinrijken inhoud en den classieken vorm van al
wat hij schreef, 't zij in proza, 't zij in poëzie, zich een eereplaats in onze letterkunde
verwierf. In de rij onzer groote mannen voegt ook zijn naam. Dat hij aan de zijnen
ontrukt werd, is een oorzaak van droefheid voor ons allen. Wij waren trotsch op
Potgieter. Wij zijn overtuigd, dat zeer velen heden een indruk ontvingen, alsof zij
ieder voor zich een lid hunner familie, een vriend verloren.

[5 februari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
5 februari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
geheel beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 5 Febr 1875.
Waarde Dekker!
Ik erken gaarne de beleefdheid en bescheidenheid van de Heeren Le Gras en
o

C , maar vind toch dat niet zij Uw V.S. moeten opvoeren, omdat zij, ook met den
besten wil, geen voldoend decoratief en personeel zullen kunnen leveren, en juist
die troep geen toegang heeft tot de officieele schouwburgen in sommige steden. In
welke zaal zij b.v. hier Uw stuk zullen moeten opvoeren, is mij een raadsel! In geen
geval in den Stadsschouwburg en evenmin in de Amstelstraat zalen, noch in Tivoli
in de Nes.
Dat Mina Kruseman Louise en Elise Baart Hanna zullen voorstellen, kon niet
beter. Zij zullen zonder eenigen twijfel in die rollen uitnemend voldoen. Maar waarom
nu heeft M.K. ditmaal Albrecht & van Ollefen laten varen? Die althans hebben de
middelen om aan Uw stuk recht te doen. - En tot welke prijzen zal 't publiek mogen
binnenkomen? Worden die wêer zoo onzinnig opgevoerd als bij M.K.'s eerste
optreden dan zult Ge bezwaarlijk loges en stalles bezet zien en dáárvan toch moet
de directie haar winst maken!
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Dat Le Gras c.s. dolgraag met U, in combinatie van M.K. en E.B. optreden, is mij
daghelder. Ook al verdienen ze er geen duit meê, toch zal door die combinatie hun
reputatie gevestigd zijn. Hoewel ik als koopman hun practisch doorzicht respecteer,
ja toejuich, toch spijt 't mij dat zij tot dat doel gaan sollen met Uw V.S.
Geloof mij, hoe graag ik U, liefst voor goed, zou zien répatrieeren, bij déze
gelegenheid zag ik U liever weg blijven, omdat ik zeer bezorgd ben dat Ge van Uw
excursie niet veel aangenaams meê naar Wiesbaden zult voeren en U hier meer
teleurstellingen dan triomphen wachten. Alle goede geesten mogen meêhelpen om
mijn wantrouwen te beschamen, doch met een zóó onpraktische vrouw als M.K. als
operateur van de zaak, vrees ik dat er niets goeds van terecht komt. Al wat zij tot
heden deed was onhandig en daarom zou 't een wonder schijnen als zij ditmaal
eens verstandig zou te werk gegaan zijn.
Intusschen, Gij hebt Uw woord gegeven en moet dus nu gaan. De eenige reden
dan ook, waarom ik U 't bovenstaande schreef, is om U toch op 't hart te drukken
door strenge eischen de zoo ongunstige toestand zoo goed mogelijk te verhelpen.
Ik heb helaas geen grein verstand van tooneelzaken, maar wel ken ik lieden, als
b.v. Rennefeld de directeur van de Tooneelschool, die gaarne bereid zullen zijn U
van raad en daad te dienen, zoo Ge hen mocht willen raadplegen. Mijn advies zou
dus zijn: kom vooraf hierheen (Mimi komt immers meê?) en laat ons eens bespreken
wát in deze te doen, of zoo Ge eerst naar Rotterdam moet gaan, schrijf me dan
maar wanneer en waar ik U daar vinden kan, dan kom ik er voor over.
Hoewel mijn groot gezin mij belet U een behoorlijk logies te bieden als Ge hier
zijt, hoop ik toch dat Ge overdag met Mimi onze gasten wilt zijn, zoolang Ge hier
verwijlt.Geef me svpl op of Ge goed vindt dat ik Uw woord tot de Maatsch. tot Nut van
den Javaan en Uw brief a/d Koning in de Verspr Stukken opneem, en zend mij ook
de Aanteekeningen op Havelaar, daar de tekst haast afgezet is.Wees met Mimi hartelijk gegroet van
tt
GLFunke
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[5 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
5 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Half enkel velletje postpapier, aan éen
zijde beschreven. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
A. 5 febr. 75
Ontv.

11)

Db4 - d6

Andw.

12)

g2 - g3

tegen Solferino.
Valé.
L.

[5 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi]
*5 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi. (Leven III, blz. 25.)
Rotterdam, 5 Febr. 75.
Miesje-lief, ik heb de commissie gedaan. Le Gras enz. zullen twee kamers huren
voor Dek en verzoeken hem heel vriendelijk om liever Dinsdag te komen dan
Maandag, daar zij Maandag in Arnhem moesten zijn en zij hem toch zo graag wilden
ontvangen bij zijn komst.
Mina.

[5 februari 1875
Artikel over Potgieter in Het Nieuws vd Dag]
5 februari 1875
Redactionele beschouwing over Potgieters betekenis in het Nieuws van den Dag,
nr. 1509. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Het artikel omvat vijf onderdelen; de navolgende fragmenten vormen het begin
en het slot.

Potgieter
De richting, waarin Potgieter zich op letterkundig gebied bewoog, was een zuiver
artistieke. Dit wil niet zeggen, dat zedelijkheid, vaderlandsliefde, godsdienst bij hem
niet tot hun recht kwamen, maar op den voorgrond stond in elk tijdperk van zijn
leven, zelfs bij toeneming naarmate hij ouder werd, de Kunst. Busken Huët heeft 't
voortreffelijk aangeduid in dezen volzin: ‘Men zal den bundel zijner gedichten nergens
kunnen opslaan, zonder zich
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gedrongen te zien tot de erkentenis, dat zulke poëzie in zichzelve een reden van
bestaan heeft.’
Dit verklaart dan ook het feit, door den warmsten onder zijn vereerders gaarne
erkend, dat Potgieter nooit populair geweest is en dit wellicht nooit worden zal.
't Komt niet in ons op, hem of het publiek hiervan een verwijt te maken. Van hem
mocht niet verwacht worden, dat hij zijn natuur geweld zou aan doen, en van het
publiek is niet te vorderen, dat het lief zal hebben... wat 't niet begrijpt.
Onze dichter vertoefde 't liefst in zijn atelier. Aan zijn meesterstuk Florence heeft
hij drie jaar lang gebeiteld. Het genot voor hen, die geacht mogen worden zijn
eigenaardig talent te kunnen waardeeren, bestaat vooral in het gadeslaan van de
manier waarop hij werkte. Van daar, dat hij zijne Twee zusters onafgewerkt kon
laten, zonder dat iemand ooit den moed had hem hiervan rekenschap te vragen.
Ook de torso's van zijn hand waren meesterwerken. (....)
Everhard Johannes Potgieter werd den 27sten Juni 1808 te Zwolle geboren, waar
zijn vader lakenhandelaar was. Hij ontving zijn opleiding op de school van 't Nut,
waar de bekende Ter Pelkwijk aan 't hoofd stond en voorts op de Fransche school.
In 1828 zond hij uit Antwerpen, waar hij op een handelskantoor werkzaam was, zijn
eerste dichtproeve in 't licht en wel door bemiddeling van den uitgever van den Ned.
Muzenalmanak, waarin hij later nog enkele bijdragen geleverd heeft. In België stond
hij in vriendschappelijke betrekking met Willems, gelijk later, vooral nadat hij zich
te Amsterdam gevestigd had, met B. Klijn, Drost, Heije, Bakhuizen van den Brink,
om van anderen niet te spreken. Aan zijn reis naar Zweden in 1831 ondernomen
voor handelszaken, danken wij zijn voortreffelijk werk Het Noorden. In 1833 vestigde
hij zich voor goed te Amsterdam, waar hij tot zijn dood een deftige plaats onder den
handelsstand heeft bekleed. Hij bleef ongehuwd. Van zijne letterkundige
werkzaamheid vermelden wij nog onder en behalve de boven reeds genoemde de
Liedekens van Bontekoe en menige proeven van vertaling, zooals o.a. van de
schetsen van Leigh Hunt.
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[februari 1875
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
Waarschijnlijk 6 februari 1875
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Een enkel, een dubbel en een enkel velletje
postpapier. (M.M.)
Bij haar derde eeuwfeest verleende de Rijksuniversiteit Leiden aan niet minder
dan 48 binnen- en buitenlanders een eredoctoraat. Dat Multatuli zich gepasseerd
voelde, blijkt ook uit zijn correspondentie met van Hall en Van der Linde. De
dies-viering vond op dinsdag 9 februari plaats.
Het begin ontbreekt (....)
Nu, daarover zal ik met je overleggen. De heele zaak is me zuwider, my die met
pleizier m'n eigen kiezen uittrek met 'n timmermans nyptang. Ik vind het trouwen
vreeselyk gemeen, en vooral voor ons nu. 't Is net 'n désaveu van vorige meeningen.
Maar... 't gewapend spook der Maatschappy is de sterkste, en ik erken dat het in
ons eigen belang verstandigst is, toetegeven. 't Hindert me nu al dat sommigen me
zullen pryzen over deugdzaamachtigheid. In godsnaam. Géén doctor in de letteren,
maar gepromoveerd tot berouwhebbend zondaar.Ei, 't doctoraat in de letteren. Kyk, dat zit me in den krop. Jy weet beter dan ik wat
de aanspraken waren van de benoemde heeren, en tevens wat het Publiek van de
zaak zegt. De Veer in z'n verheven Nieuws - neen, de schryver van 'n ingezonden
stuk, geloof ik - zegt allerdoucereust dat sommigen verwonderd zijn...
(Style Huet. O, nu ken ik 't kunstje. Men zegt niet: ‘est’ maar ‘nonnulli dicunt’.)
...verwonderd dan, dat Potgieter en Hofdyk niet onder de laureaten zyn. Ik kan
waarlyk niet beoordeelen inhoever die ‘sommigen’ gelyk hebben in hun verwondering.
Noch van Hofdyk, noch van Potgieter heb ik veel gelezen. Neen, van beiden heb
ik weinig gelezen. Maar van de andere bekroonden weet ik evenmin iets. Om op
de hun toegekende onderscheiding iets aftedingen, zou ik me moeten beroepen op
een myner atheistische argumenten: ‘er is geen god, want àls-i er was, moest ik 't
weten, dunkt me.’
Heelemaal gaat deze vergelyking alweer niet op. Een god die zich schuil houdt
voor my, 'n denkend wezen toch, is géén god. Maar wél kunnen de verdiensten van
de bekroonde heeren bestaan, zonder dat die verdiensten my bekend zyn.
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Een andere vraag is of dan ook de meening van anderen óver die verdiensten my
onbekend had kunnen blyven? Ik meen neen! Maar ook dit gaat niet mathematisch
door. Ik ben buiten letterkundige kringen, en misschien zou ik 'n gek figuur maken
als ik me verwonderde over de namen der benoemden. De mogelykheid bestaat
dat sedert lang hun onbenoemdheid 'n leemte veroorzaakte in de resp. fakulteiten,
en alzoo: que rien ne manquait à leur gloire, ils manquaient à la nôtre (zegge van
de L. akademie). - Maar... weten ‘sommigen’ wat o.a. Cohen Stuart heeft uitgevoerd
om zoo hyperevident boven... Potgieter en Hofdyk gesteld te worden?
Zou de gissing gewaagd zyn dat die man de onderscheiding te danken had aan
de dapperheid waarmede hy my aanviel? In dat geval ben ik... niet alleen geen
doctor in de letteren geworden, maar tot het aambeeld benoemd geworden waarop
'n ander z'n meesterstukken smeedt.Hoe dit alles zy, die Akademische Senaat - waarin De Vries en Kern zitting hebben,
twee heeren die door my niet vriendelyk behandeld zyn - die senaat doet z'n métier
door my uittesluiten, en zelfs door Cohen Stuart, die my aanviel, binnen te roepen.
Maar is 't Publiek tevreden met die handelwyze van den Senaat? Wordt er nergens
geprotesteerd?
Ik spreek in dit geval alleen over my zelf. Niet over U, niet over Van der Linde.
Niet ook over Huet. En... wacht even, ook niet over Van Vloten. Ik stel Van Vloten,
óók als letterman, heel laag. Maar dit is nu de vraag niet. Overal heeft hy z'n
letterneus in, en 't schynt dat Publiek dit goedvindt. Ik meende dat i doorging voor
'n schryver van belang. Om geheel andere redenen natuurlyk ga ik U voorbij, en
V.D.L. en Huet...
Toch, nóg-eens V. Vloten. Waarom hém geen litt. hum. doctor gemaakt, hem die
zoo uitdrukkelyk U en my genegeerd heeft in z'n bloemlezing? Hy (en Uilenspiegel,
die me, naar ik hoor, ook nu en dan aanvalt) mogen reklameeren. Lust het u, die
opmerking in de Vlugmaren 'n plaatsje te geven?En, iets anders. Ziet ge kans nog in 't Vaderland van maandag middag 'n entrefilet
te plaatsen:
We vernemen dat Multatuli van voornemen is, morgen middag de uitreiking der
diplomata aan de eeredoctoren, in de Pieters-
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kerk te Leiden, indien hy een plaats bekomen kan, bytewonen. - Of zoo-iets. 't Zit
er dood op dat ik 't doe. Ja, als ik niet dinsdag aan de repetitie word gezet. Wanneer
dat berichtje noch maandag avend verschynt, is er kans dat de studenten 't tydig
weten. Dit wou ik! En ik zou niets zeggen, niets doen, niets dan kompareeren. - 't
Spreekt vanzelf dat ik m'n verzoek terstond intrek als 't je in je ‘Vaderland’ niet schikt.
Maar zoo'n kleurloos berichtje kan je blad niet hinderen, dunkt me. Ik informeer je
inderdaad dat ik van plan ben die plechtigheid bytewonen, en dit nieuws mag je
immers vertellen. Wie 't niet interessant vindt, mag 't overslaan. - Wat 'n lange brief
van 'n mensch dien je maandagavend zien zult, he? Welzeker, anders struikel ik
over m'n woorden.
O, nog meer: Lees eens inliggenden brief van Funke! Ik vrees zoo dat hy geheel
of gedeeltelyk gelyk heeft! Ik had lang geweifeld voor ik de uitnoodiging aannam,
jazelfs ik had al geweigerd. Eindelyk gaf ik toe, en ik weet niet of ik wél deed. Wat
Funke noemt: ‘sollen met Vorstenschool’ en ‘onhandigheid’ stuitte my zoo erg als
hem. Enfin, ik heb nu m'n woord gegeven. Laat me maar hopen dat ik er geen
berouw van heb. Ge begrypt dat ik by 'n échec liever weggebleven was!Tot maandag avend dus. Ik heb er mee te doen, dat je dan nog weer zoo laat
naar huis moet. Of blyf je te Rotterdam? Je schreef niet of je me by die repetitien
wilt helpen? Ik ben zeer gezind om alles maar goed te vinden. M'n wysheid is óp.
Daarom ook: goeie nacht.
Tot maandag avend.
Dek.

[6 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
6 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, tot onderaan
blz. 7 beschreven. (M.M.)
mais le vin est tiré etc.: maar wie a zegt, moet ook b zeggen (fr.)
Wiesbaden 6 februari 75
Saterdag avend
Waarde funke! ik vrees dat ge óf geheel, of gedeeltelyk - neen, grootendeels gelyk hebt! Maar er is nu voor my niets meer aan te doen, en aan de heele zaak
kon ik nooit iets doen. Ik schreef u reeds
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dat ik Uw meeningen over manier van doen van Mina K, deelde.
('t spreekt vanzelf dat wy allebei hier bedoelen haar wyze van optreden
als schryfster, spreekster &c. Haar persoon blyft buiten spel. Ze is
ontegenzeggelyk 'n beste nobele meid!)
Nu dan, ik houd evenmin als de ordinairste bedaardste épicier van haar
amerikanigheid, of wat moet het heeten?
Doch, ook zonder nu daarvan 'n smaakzaak te maken, die overdreven
zoogenaamd-praktische manier is niet praktisch. Dit was m'n opinie vóór haar
optreden met ‘Kunst & Kritiek’ en ik schreef 't haar. Reeds toen ze hier was, heb ik
haar geen oogenblik gevleid. Mondeling nam ze 't lief op (evenwel haar methode
blyvende verdedigen) maar later m'n oprechtheid in brieven voortzettende, bleek
me dat ze boos werd. Ik schreef haar dat ik liever zag dat V.S niet gespeeld werd,
dan met zoo'n lawaai, en zooveel reklame. Als die reklame nog tot 'n voordeelig
resultaat leidde, maar... dit betwyfel ik!
By hare uitnoodiging om de repetitien te komen bywonen, was ik 'n paar dagen
in verdrietige spanning. Daarop kwam de brief van die heeren. En toch (dit schreef
ik U immers?) toch bedankte ik. Maar ik was er zoo verdrietig over, dat ik met
dezelfde post nog, laat in den nacht, m'n weigering introk. Nu ben ik er aan vast,
en ik zal gaan.o

Er zyn in die zaak voor my twee dingen. 1 't spelen zelf van V.S. in de gegeven
o

kondities. 2 M'n inmenging in de zaak door 't bywonen van de repetitien. (En van
een of meer voorstellingen????)Het eerste ging geheel-en-al buiten my om. Boas & Judels kunnen V. S ook
annonceeren. Waarom niet? (Ik wou dat ze't deden!) Wat uw mededeeling omtrent
de lokaliteiten aangaat, is die niet alleen van toepassing op Amsterdam? Dat in die
stad de konkurrenten van L G. V Z & H (wat n firma!) hun geen zaal zullen afstaan,
spreekt vanzelf. Ook ik ben nieuwgierig te hooren óf - en zoo ja waar? - ze in Amstm
spelen zullen? Doch in Rotterdam immers hébben ze hun zaal, en elders denk ik
toch dat ze overal zullen kunnen huren wat 'n ander krygen kan. Ze moeten dit toch
overlegd hebben!Of Mina Kr. goed speelt weet ik niet. Zelfs weet ik niet of ze doorgaat voor goed
te spelen! De heeren L G. V Z & H. geven blyk
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van de meening dat ze menschen ‘trekken’ zal. Anders hadden ze haar niet... f200
pr avend toegezegd. (Laat svp van dit alles niets in de courant komen)
Ja, 200 gl aan M.K. Want zie, dat zy maar f125. - krygt en dat er aan den ‘auteur’
f25 zal worden uitgekeerd, benevens f50. aan Juff Baart, verandert niets aan de
zaak dat ZY, zy alleen die heeren f200 pr voorstelling schynt waard te wezen. Noch
ik, noch Juffr B. hadden de minste aanspraak. Ik niet omdat V.S publiek eigendom
is, en Juffr B. niet omdat ze haar renommee nog maken moet: ze debuteert. Mina
Kr. alzoo heeft f200 bedongen, en wilde daarvan resp f25 & 50 afstaan. (Zy is
généreuse, en beschermt graag.)Dat Le Gr. V Z & H alzoo f200 pr voorstelling betalen willen is... mooi. Maar...
mooier zou 't wezen als die heeren zeker waren dit meer dan 2, 3 of 4 keer te doen!
Zoodra de ‘zaak’ niet opneemt (wat ik vrees!) zouden ze wel gek zyn, op die konditien
voorttegaan. Ge begrypt dat het aantal voorstellingen niet bepaald is. Stipt gezegd
hebben zich LeG. V.Z & H. slechts verbonden voor ééne voorstelling, en voorts:
‘zoolang de zaak marcheert!’ Dit spreekt trouwens vanzelf. En al ware dit akkoord
anders, al hadden ze zich verbonden voor 20 voorstellingen (wat in gunstiger
omstandigheden zoo véél niet wezen zou) wie zou wreed en dom genoeg wezen
die menschen, by mislukking, aan hun woord te houden? Ik niet!O, de heele zaak zit me dwars in de maag. Mais le vin est tiré, il faut le boire.Over Uw voorstel omtrent den heer Rennefeld zal ik met Vos overleggen. Hy haalt
me maandag avend te Rotterdam van de spoor. Misschien zal ik wél doen, de eerste
repetitie aftewachten, om te oordeelen of er hulp van dien aard noodig is. Ik had
voorloopig Vosmaer gevraagd 'n paar keer by me te wezen. Maar... hoe moeielyk
de uitvoering der tooneelspeelkunst ook zy, de theorie is eenvoudig. Ook houd ik
de V.S. (behoudens 'n paar passages) voor makkelyk te spelen. De zoogenaamde
‘mooie’ scènes spelen vanzelf. Waar moeielykheden zyn, zoo als soms in de rol
van Louise, is 't de vraag of Mina K. genegen wezen zou 'n derden stem toetekennen.
Ze heeft beloofd naar my te luisteren, maar juist omdat dit 'n vriendelykheid van
haar is te my waart, zal ik daarvan 'n sober gebruik maken. In hoever ik overigens
wysheid

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

334
te verkoopen heb, weet ik niet. Maar ik kan dan toch zeggen wat m'n bedoeling
onder 't schryven was.Toen ik dien nacht zoo laat nog m'n besluit veranderde, was er onder een der
redenen ook deze: Mimi zei: ‘wie weet of 't bywonen der repetitien, en 't verkeeren
met die akteurs, je niet op den weg helpt met je blyspel?’ Dit is mogelyk. Want ik
had telkens geklaagd dat ik niet wist hoe 'n akteur dát of dát zeggen kon, en riep
gedurig: Molière had 't makkelyk: hy had z'n akteurs onder z'n oogen.Ik kryg slaap. Ja, brief Javaannutters en aan den Koning in 't bundeltje. Verwacht
ze met kleine korrektien volgende post. Van Rotterdam de noten op Havelaar Myn
adres daar is voorloopig poste restante. gegroet
tt
DD
Je zegt: ‘gast zyn overdag met Mimi.’ Ja heel graag als ik te amsterdam kom.
Maar Mieske gaat niet mee naar Holland.

[6 februari 1875
Bericht in de Nederlandsche Spectator]
6 februari 1875
Bericht in De Nederlandsche Spectator, no. 6. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
's Gravenhage, 5 Februari 1875.
- Terugkomende op vroegere berichten dienaangaande kunnen wij thans met
zekerheid meedeelen dat de heeren Le Gras, van Zuylen en Haspels op een beleefd
schrijven aan den auteur van Vorstenschool, van dezen de toezegging hebben
bekomen, dat hij de repetities van zijn stuk zal komen bijwonen.

[februari 1875
Briefkaart van Mina Krüseman aan mevrouw B.]
*Begin februari 1875
Briefkaart van Mina Krüseman aan mevrouw B. (Leven III, blz. 25.)
Vrees niets voor Vorstenschool, een meesterstuk dat groeit met iedre repetitie. ‘'t
Staat te hoog voor z'n tijd’, voilà tout. Tant pis voor z'n tijd! Multatuli komt Dinsdag
met Mr. Vosmaer om de verdere repetities bij te wonen. 't Modemannetje (de Brieder,
Meester Kritiek, mijn vijandje) kan gerust voortgaan, à zooveel
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centen per regel, tegen Vorstenschool te velde te trekken. Ik noodig heel beleefd
ons modemannetje uit iets beters te leveren, des noods iets slechters, mits niet heel
veel slechter en zich deze regels uit Vorstenschool tot motto te kiezen:
‘Ik eisch
Een blijk, - neen blijken - neen bewijzen dat
Men recht tot spreken heeft, en dat men niet
In smalen 't arbeidschuw pretext zoekt voor
Dagdieverij -

Mina Krüseman.

[7 februari 1875
Onkruid onder de tarwe IV in Onze Tolk]
7 februari 1875
J. van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe IV in Onze Tolk, jrg. 6, no. 19.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Van Vloten vergelijkt Multatuli met Schiller - romantisch revolutionair, maar die
later verstandiger werd - en met Rousseau ‘le mauvais génie de la Révolution’. Eén
fragment; de laatste alinea is in het origineel een voetnoot.
(....)
Rousseau, die in zijn Emile zoo menig juiste opvoedkundige opmerking maakt,
zoo gevoelvol over de verhouding van ouders en kinderen schreef, had de
‘ongewone’ eigenschap, zijn eigen spruiten - te vondeling te leggen. Zeker is Douwes
Dekker nooit zoo ver gegaan; daarentegen heeft Rousseau hem zeker in trouw aan
hun moeder overtroffen, en zijn Thérèse nooit in den vreemde voor haar eigen
onderhoud en dat van haar kroost laten scharrelen, terwijl hij zelf, in 't gezelschap
van een andere bedgenoot, roerende bespiegelingen over de verjaardagen in 't licht
gaf, die hij niet in haar bijzijn kon slijten. ‘Die vrouw stemde daarin toe’, is mij, in
vollen ernst, door een mijner en zijner bekenden eens geschreven. Welzeker, die
vrouw had zich, ongelukkig genoeg, zijne ‘ongewoonheid’ als een zedelijken dwang
laten opdringen; zij had zich allengs geheel naar zijn luimen leeren schikken, zijn
‘zedelijk overwicht’ voor goed ‘erkend’, uit niet onnatuurlijken schroom voorzeker
voor den ‘last’, waarmeê hij haar, als ieder ander, in zijn Max Havelaar, openlijk
bedreigde, wanneer zij zich ‘daartegen verzetten’ wilde. Doch hijzelf had er niet in
moeten

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

336

toestemmen; op hem - niet op haar, in hare vrouwelijke zwakheid - kwam het hier
aan; hij had, in plaats van naar - hoogst onedele - ‘aandriften’, naar een edel en
krachtig beginsel moeten handelen, en hij zou zich dan gevrijwaard hebben voor
den smet, die, in spijt van alle vergoelijkende voorwendsels, nu voor altoos op hem
kleeft. In een zijner Ideën spreekt hij van zijn afkeer van vaders, die hun zonen op
kostscholen doen, in plaats van zelf hun leiding op zich te nemen. Er kunnen zich
echter in 't leven omstandigheden voordoen, waarin deze of gene vader tot dat
middel, in 't belang van zijn kind zelf, zijn toevlucht moet nemen, doch wat wel van
een zoo onvoorwaardelijk tegen alle kostscholen ijverend vader te zeggen, die zijn
eigen beide kinderen verre van zich laat zwerven, en hun lichaamlijk verzwakte
moeder, zich voor hun nooddruft laat afbeulen, voor zoover niet deze en gene in*
en uitheemsche vrienden bij machte zijn dáárin te voorzien? (....)

[8 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
8 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee
bladzijden beschreven. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
A. 8 febr. 75
Amice,
Ontv.

12)

f4

+ g3!

Andw.

13

h2

+ g3

want ik kan niet veel pionnen meer missen. Mijn arme koning, - al viermaal schaak!
Ik dacht dat Wiesbaden geen Spielhölle meer was. Mijn vrouw wil absoluut weten
tot wien zij zich te wenden

*

Terwijl ik hier gaarne openlijk mijn dank betuig aan hen, die Potgieter en mij, in de laatste
acht of negen jaar, door grooter en kleiner geldsommen, tot de ondersteuning dier vrouw bij
hare zware taak in staat hebben gesteld, mag ik niet nalaten een woord van blaam voor die
harer eigen meer gegoede aanverwanten te uiten, die hardnekkig geweigerd hebben iets
hoegenaamd tot die ondersteuning bij te dragen, onder voorwendsel dat zij haar man - van
wien zij toch geheel gescheiden leefde, niet verloochenen woû.
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heeft voor 't geval van mijn schaakdood en we rekenen er derhalve stellig op, dat
Gij hier niet voorbijstoomt zonder u te toonen. En wat te blijven. Uw leven is daarbij
veilig.
Gij doctor in de letteren? Wat denkje wel! Ik wed dat Gij niet eens weet wat ‘onze’
Loots, ‘onze’ Klijn, en ‘onze’ Warnsinck ‘geschreven’ hebben. Daar staje nu! En dat
zijn er al drie En als je 't wel weet, denn erst recht nicht.
Gut, smaad het ‘vee’ toch zoo niet! Ik meen het heuselijke vee. Want ik zal 't maar
bekennen: ik ben dierenaanbidder. En mijne goden met die hollanders te vergelijken,
zie - de eerbied voor alle ‘gezindten’ staat zelfs in onze strontwet. De Vorstenschool
- dieu protège, ik wil zeggen: Glück auf! Alzoo tot ziens ‘in hope’.
tt
v.d. Linde

[8 februari 1875
Bericht in Algemeen Handelsblad]
8 februari 1875
Bericht in het Algemeen Handelsblad, no. 13702 over Vorstenschool. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De Spectator kan thans met zekerheid mededeelen, dat de heer Douwes Dekker
(Multatuli) aan de heeren Le Gras, van Zuylen en Haspels de toezegging heeft
gedaan, dat hij de repetitie van zijn Vorstenschool zal bijwonen.

[9 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi]
*9 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi. (Leven III, blz. 25-26.)
Rotterdam 9 Febr. 75.
Miesje lief, ik dank je voor je wegblijven! De Dek is hier behoorlijk gearriveerd en
heeft heel gezellig bij ons koffie gedronken met Vosmaer, Le Gras, van Zuylen en
Haspels. Ziet ge ons al om de tafel zitten, in een scheef kamertje, uitziende op een
gracht? De deftige Vosmaer naast Mina Kr. in flanellen robe de chambre. Naast
Vosmaer Dek, naast Dek de zwarte, duivelachtige Haspels, naast hem de jonge
van Zuylen, met zijn verbaasde vragende oogen, naast hem de dikke, positive,
helderziende homme d'affaires Le Gras en tusschen hem en mij de poëtische,
goudblonde Elize Baart. Een curieus groepje, jammer dat 't niet in kleuren over te
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brengen was op 't papier, zoo op eens een photographietje met alle uiteenloopende
poses zou werkelijk grappig geweest zijn en gij hadt het uitgeschaterd, als gij de
uitvorschende, alles nagaande blikken van de Directeurtjes gezien hadt, die een
grand homme van dichteby bekeken!
Adieu, ik heb geen tijd meer. Maak je niet ongerust over Dek, mocht hij ziek
worden, of je noodig hebben, reken op mij, ik zal je niet vergeten.
Mina.

[9 februari 1875
Brief van Le Gras c.s. aan Mina Krüseman]
*9 februari 1875
Brief van Le Gras c.s. aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 26.)
Mejuffrouw!
Wij wenschen met ons personeel en eenige andere vereerders, Multatuli bij zijn
binnenkomen in den Schouwburg morgen een kleine ovatie te brengen. Gaarne
zouden wij u en Mej. Elize Baart daarbij tegenwoordig zien. Heb dus de goedheid
om half 11 ure in de koffiekamer te komen, terwijl wij u tevens verzoeken Mej. Baart
van dit verzoek in kennis te stellen.
(....)
Le Gras, van Zuylen en Haspels.

[9 februari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
9 februari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Men schrijft ons uit Rotterdam:
Heden avond ten acht uur is Multatuli per Rijnspoor van Wiesbaden alhier
gearriveerd, om zelf de repetitiën van Vorstenschool te leiden en nog verder die
coupures of wijzigingen aan te brengen, die blijken zullen wenschelijk te zijn, behalve
de reeds door hem aangewezen veranderingen.
Sedert tal van dagen hebben de repetitiën een aanvang genomen; vermoedelijk
zal de 1. opvoering over een dag of 14 plaats hebben. Multatuli zal geruimen tijd in
Nederland vertoeven, en voor hem hoopt men, dat de uitvoering het meesterwerk
waardig moge zijn. Ten aanzien der kwestie, of Vorstenschool 't eerst hier dan wel
in een der akademiesteden zal worden opgevoerd, is nog niets beslist.
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Als een bewijs, hoezeer het nieuwe gezelschap onder direktie van le Gras, van
Zuilen en Haspels in den geest valt, diene dat het, behalve door de Utrechtsche
afdeeling van het Tooneelverbond, ook door de afd. te Gorinchem en zelfs te
Amsterdam is uitgenoodigd daar op te treden.

[Bijlage
Aantekening van Mina Krüseman]
Bijlage
Aantekening van Mina Krüseman inzake de ontvangst van Multatuli door het
toneelgezelschap op 10 februari 1875. (Leven III, blz. 26 voetnoot).
Van wanneer deze aantekening dateert, is niet uit te maken; er is een opmerkelijke
tegenstelling t.a.v. de brief aan Mimi d.d. 9 februari.
Om half elf waren Elize Baart en ik, even als alle overige artisten, in den schouwburg
vereenigd, om Multatuli als Auteur van de Vorstenschool te ontvangen. De directie
wilde met mij D.D. het eerst verwelkomen, omdat ik de opvoering mogelijk had
gemaakt, en ‘alles geregeld had tot dusverre.’ Ik plaatste mij echter aan het lager
eind van de zaal, tusschen de andere damesartisten, en ontving hem als actrice.
‘Ik ben hier als Louize, anders wás ik hier niet’, zeide ik tegen de directie, en
Douwes-Dekker heeft begrepen dat ik Multatuli alleen verwelkomde.
Bij deze gelegenheid is Mevr. ten Hagen, die niets met de vertooning te maken
had, den Heer D.D. om den hals gevlogen. Later zult gij zien, Publiek, wat die zoen
heeft uitgewerkt.

[10 februari 1875
Bericht in de Nederlandsche Kunstbode]
10 februari 1875
Bericht in de Nederlandsche Kunstbode, jrg. 2, no. 3. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Naar aanleiding van het gerucht, dezer dagen, in verschillende dagbladen verspreid,
dat Multatuli's Vorstenschool te Rotterdam zou opgevoerd worden, schrijft men ons,
op uitdrukkelijke aanvraag, van daar, dat er ‘niets officieels over valt meê te deelen,
en alle berichten dien aangaande op zijn minst genomen voorbarig zijn’.
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[10 februari 1875
Prospectus nieuwe uitgave Vorstenschool]
10 februari 1875
Prospectus betreffende een nieuwe uitgave van Vorstenschool. (Bibliotheek
Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels; fotokopie M.M.)
Amsterdam, 10 Februari 1875.
M!
Op veler verzoek zal ik in Maart a.s. het licht doen zien eene afzonderlijke uitgaaf
van
MULTATULI'S

VORSTENSCHOOL,
n

overgedrukt uit de 4 bundel zijner Ideën.
o

Deze uitgaaf zal verschijnen in groot-8 . en verkrijgbaar zijn voor f1.25 particulier.
De prijs bij aanbieding zal zijn bij minstens drie exemplaren 75 cents per exempl.
zonder premiën.
Betaling 15 Januari 1876.
Een gelijk getal als men voor rekening neemt, zend ik des verkiezende à f1. netto in Commissie, mits men bereid is die op aanvraag onmiddellijk te retourneren,
zoo ik ze noodig mocht hebben.
e

Deze aanbieding vervalt 1 Maart e.k.
Hoogachtend
Uw dienstwillige,
G.L. Funke.

[11 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
11 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, tot onderaan
blz. 5 beschreven, met een toevoeging op blz. 6. (M.M.)
strebsam: ijverig (du.)
susceptible: prikkelbaar (fr.)
Rotterdam, donderdag
avend.
Waarde funke! Eindelyk ontvangt ge bericht van my! Sedert drie dagen ben ik
hier, en eerst van middag had ik 't eerste rustige oogenblik. By de zeer inspannende
moeilykheid van 't repetee-
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ren, heb ik den last van 't leven in 'n (hollandsch) logement! Ik had namelyk Jufvr.
Kr. verzocht een der heeren van het tooneel te verzoeken 'n verblyfje voor me te
huren. Daar ik menschen moest kunnen ontvangen, en niet slapen kan in 'n alkoof,
had ik 't ongeluk twee kamers te bestellen. Dit schynt zoo'n hors d'oeuvre te zyn in
Rotterdam dat ze tot nog toe niet geslaagd zyn. Vandaag heb ik gezegd-dán in
godsnaam één kamer! Al dien tyd zat ik op den schop, en met gesloten koffer in 'n
koude kamer. Aan 'n oogenblik thuis en alleen zyn, had ik niets. Beneden was geen
plaatsje te krygen tusschen den zwerm commis-voyageurs. Ik moest telkens op-en
neer loopen - t is 'n ongemakkelijk leven! Ik betreur m'n rustig woninkje te Wiesbaden!
Ik weet zeer goed dat ik in m'n laatste brief aan U uit Wiesbaden zei met volgende
post die twee brieven. (Koning & Javaannut) Daarin werd ik verhinderd door gemaal
met den kleermaker Och - tobbery!
Ik zit nu, donderdag avend voor 't eerst met kachel en lamp op 'n kamertje, en
heb al 'n heeleboel gedaan in-verband met de repetitien. (Verkortingen en
rangschikkingen. 't Is een moeielyk werk!) De heeren Le Gras, V. Zuylen & Haspels
zyn zeer strebsam, en voor my allerliefst. Wat den uitslag der opvoering aangaat,
ben ik nog altyd in 't onzekere.
Myn taak als censor wordt eenigszins verlicht door m'n vast voornemen, niet
susceptible te zyn. Ik weet by ervaring hoe 'n auteur telkens te stryden heeft met
opvattingen en eischen van de tooneelisten. M'n plan was, en blyft, heel inschikkelyk
te zyn, niet omdat ik alles goed vind, maar omdat by 't vele gebrekkige dat ons
tooneel aankleeft, het kibbelen en doordryven tot niets leiden zou. Ook heb ik nu te
doen met tweeerlei autoriteit: De régie van den schouwburg die háár inzichten heeft,
o

& 2 M.K. die haar ideen van buiten-af meebrengt.
Ik had onzen besten Vosmaer verzocht, my bytestaan. En dit doet hy trouw. Elken
morgen ½ 11 is-i present, tot 'n uur of 3, 4 toe. De heele zaak is zeer afmattend.
Je vraagt m'n oordeel over de opvoering. Vergun me zeer diplomatisch te
antwoorden (houd zelfs dat weinig vóór je asjeblieft!) De Koning (D. Haspels) en
Herman (Van Zuylen) zyn uitstekend. En Jufvr Baart maakt wél indruk in de
pathetieke scène met Louise.
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(Hoe vind je dít: ik had tranen in de oogen. En Vos ook)
Maar ik kan niet veel meer zeggen. Misschien later wel. De repetities gaan nog
met horten en stooten. Er wordt nog gelezen. Ze kennen de rollen nog niet, en dan
om 't andere woord interruptie door de aanmerkingen. Zoodra 't wat gladder gaat,
kan ik beter oordeelen. Des te mooier dat de Koning en Herman (en ook Juffr B. in
die touchante scène) goed voldeden. Zoo'n hakkelende repetitie maakt het mooiste
leelyk.
Ik berust in verkortingen van Louise's rol, zegge: ik berust. Niet omdat dit
coupeeren absoluut goed is. Ik beweer dat die heele rol goed gespeeld worden kán,
maar men moet roeien met de riemen die men heeft.De II Acte voldeed ons allen zeer goed, vooral omdat de Koning zoo perfect
speelde.
Van Schukenscheuer kan ik nog niets zeggen. De heer Le Gras die deze rol
speelt, komt me voor 'n bekwaam mensch te zyn, maar hy kende z'n rol nog niet.
Ik zal later beter kunnen oordeelen. Wat Spiridio aangaat, die rol wordt vervuld door
denzelfden heer Van Zuylen die den Herman zoo goed speelt, maar als Spiridio
vond ik hem minder. Doch ook hy las toen nog maar. Dit stuit zoo.
Ik zal nu gebruik maken van 't half uurtje dat m'n kachel nog brandt, en m'n lamp
om die proefjes natezien. Die correcties zyn alleen om uniform te blyven met de
rest. Ik heb 2, 3 pakketjes liggen van Utrecht, en hoop ze morgen aftedoen. Ook de
noten op Havelaar. Maar ik ben doodmoe.
Schryf me maar POSTE REST. Ik hoop elk oogenblik te kunnen verhuizen, want
zoo'n logement is de pest voor me.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Och, laat die anderen brief (Javaannut) maar in proef zetten. Maak s v p. ½ regel
wit tusschen de alinea's en geeft er een hoofd aan op de blz. die voorafgaat.Ik ben doodmoe.

[11 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
11 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven. (Schaakbiliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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y si no: en indien niet (sp.)
reizen: prikkelen (d.)
A.? febr. 75
Amice,
Ontv.

13)

Pg8 - f6

Andw.

14)

Rf1 - d3

Op de rockade zou ik mat aangekondigd hebben in x zetten. De ‘vaderlandsche’
lucht schijnt u dus goed te doen.
In vliegenden haast te midden van schaakbezoek vriendelijk van ons gegroet;
gelief vorkommenden falls ook Vosmaer van ons te groeten. Als gij somts
schaakbiedt ga ik naar g2, y si no, no! Ik heb me nu lang genoeg laten reizen!
tt.
v.d. Linde
Donderdagavond.

[11 februari 1875
Bericht in de Middelburgsche Courant]
11 februari 1875
Bericht in de Middelburgsche Courant, no. 36. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
De mededeeling van onzen Rotterdamschen correspondent dat de eerste opvoering
van Multatuli's Vorstenschool in den schouwburg te Utrecht nog niet zeker zou zijn,
wordt in het Handelsblad voor onjuist verklaard. Er wordt echter in éen adem
bijgevoegd dat de ‘drukke onderhandelingen’, die tusschen de heeren le Gras, van
Zuylen en Haspels en den administrateur van den schouwburg gevoerd worden,
zeerwaarschijnlijk tot het beoogde zullen leiden.
Wij begrijpen dat over de opvoering van een nieuw stuk heel wat brieven
geschreven kunnen worden. Maar als die drukke schrijverij op het oogenblik de
opvoering nog maar ‘zeer waarschijnlijk’ heeft gemaakt, dan mag men, meenen wij,
onzen correspondent het recht niet betwisten om vóor eenige dagen die opvoering
als ‘nog niet geheel zeker’ en den afstand van den schouwburg als ‘vrij
onwaarschijnlijk’ voor te stellen.
Volgens het Utrechtsch Dagblad is de heer Douwes Dekker reeds uit Wiesbaden
te Rotterdam aangekomen om de repetitiën van
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zijn drama te leiden en er de noodig blijkende verkortingen of wijzigingen in te
brengen.

[11 februari 1875
Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
11 februari 1875
Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, no 42. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Het bericht werd op 12 februari overgenomen door Het Vaderland, nr. 36.
Ter aanvulling van vroegere berichten kunnen wij mededeelen dat Multatuli hier is
gekomen om de repetitie van zijn drama Vorstenschool bij te wonen, en dat door
hem eenige wijzigingen in dat stuk zullen gebracht worden. Zooals bekend is, speelt
mejuffrouw Mina Kruseman daarin de rol van Louise en mejuffrouw Elize Baart die
van Hanna. De overige rollen zijn in handen van leden van het tooneelgezelschap
der Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-vereeniging. In de laatste week van deze
maand zal 't stuk voor de eerste maal worden opgevoerd. De datum is nog niet
bepaald, omdat die afhangt van 't getal repetitiën.

[12 februari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
12 februari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier met gedrukt kopje,
geheel beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 12 Febr Vrijdagmiddag 1875
Waarde Dekker! Uw brief geeft me moed in de zaak en verheugde mij daarom
o

e

bij uitstek. 1 om U dit te zeggen en 2 om U te vragen wáár Ge toch uitgepakt zijt,
schrijf ik U dezen. Er is in R eene degelijke gelegenheid om slaap en zitkamer en
suite op een benedenétage te krijgen, mits men er bekend is. Schrijf mij dus waar
Ge zijt en ik zal er onmiddellijk werk van maken dat Ge krijgt wat Ge hebben moet.
Waarom niet onmiddellijk na aankomst Uw tijdelijk adres getelegrafeerd? Ik heb nu
al sinds maandag daarop gewacht en weet nu nóg niets.
Doch dat 't voornaamste, de spelers, U niet is tegengevallen en Gezelfs met hen
meent tot op zekere hoogte Uw doel te bereiken, zie, dát is ten slotte 't mooiste
bericht dat Ge mij zenden kondt. Ik had zooals Ge weet een zeer zwaar hoofd in
de zaak.
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Geef L. Gr cs. in bedenking minstens 8 dagen vóór de voorstelling in R en elders
gelegenheid tot het nemen en bespreken van plaatsen te geven voor de 1e en 2e
(of voor de eerste 3) voorstellingen. De luî richten er zich dan op in en kiezen den
avond die hun 't best schikt. Doen ze dat niet, dan zal 't den eersten avond stampvol
en dus onaangenaam zijn voor de toeschouwers en worden die door bijzaken
e

ontstemd en dus lastig ten opzichte van auteur en acteurs. Toen M.K. hier haar 1
voorstelling gaf, heb ik b.v. meer dan 2 Uur tyd verloren met in de file van
plaatsbesprekers te gaan staan. Sommigen wachtten daar al 3 Uren en langer. Men
gaf toen voor slechts één voorstelling gelegenheid tot bespreken en wel gedurende
maar enkele uren van den dag der uitvoering. Dat is glad verkeerd. Maak 't den
liefhebbers zoo gemakkelijk mogelijk.
Adieu. Groet Vosmaer mede.
tt
GLf

[12 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
12 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee enkele velletjes en een dubbel velletje
postpapier, tot het midden van blz. 7 beschreven. (M.M.) Bij het woord Vrijdag avend
is in andere hand de datum 12 febr. 75 genoteerd. De in potlood geschreven tekst
is op een enkele plek onleesbaar; gezien het zinsverband en Multatuli's brief d.d.
11 februari, heeft er misschien iets gestaan over de fase van het lezen vóor die van
het spelen.
Vrydag avend
beste funke, Nóg in St Lucas. De heer Haspels kan maar geen woning vinden.
Ik zit hier nu al dien tyd van uur tot uur te wachten of ik uit dat logement kan komen.
Eerst vanmiddag zei ik aan de post om maar in godsnaam in St Lucas te bezorgen.
De postbeambte had me dát (zeer welwillend) al driemaal voorgesteld, en ik
antwoordde telkens: ‘neen, want... straks zal ik 'n kamer hebben.’Uw aanbod is goed, op deze eene conditie dat Haspels niet vandaag een kamer
gevonden en gehuurd heeft. Zeker niet, want dan had ik al 'n briefje gehad. ('t is nu
Vrydag avend tien uur.). Wees dus zoo goed spoed met die zaak te maken,
behoudens de 1/100 mogelyk-
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heid dat ik verbonden was door 'n woord van den heer Haspels. Het hem gegeven
plein pouvoir was om spoed te maken. Ik zei van middag: ‘Als U, nu by al de moeite
nog eerst myn goedkeuring moet komen vragen, wordt het al te lastig. Dus, ga uw
gang maar. Ik zal met alles genoegen nemen, als ik er maar rustig zitten kan.De lastigheid van 't logementleven is niet te beschryven. En... 'n lamp vragen! En
‘vuur!’ En 't rommelen in 'n koffer! En 't telkens wegsluiten!Och, beste kerel, ik heb iets verdrietigs te zeggen (vooral na je hartelyk briefje)
over 't verwacht succes van V.S.Gek, ik zou graag eens lezen wat ik je schreef? Natuurlyk de waarheid, maar ik
weet het niet meer. Zeker dat Haspels als Koning (....) en V. Zuylen als (....) Dit wás
zoo. Maar... de LOUISE is naarDe heeren Le G. V.Z. & H. bevallen my wat beter zoowel in toon als in
hoedanigheid van vakmanschap en opvatting van hun roeping. Ik ben overtuigd dat
ze geen winst beöogen met V.S. Welnu, ook die heeren zyn van myn opinie omtrent
de leistung van Juffr. K. Ik moet dus vreezen gelyk te hebben, en voelde de
verplichting haar dit te zeggen. Ja! Want Haspels vroeg 't my vandaag ernstig. Ik
zei wat ik dacht, en vernam toen dat hy en z'n kollega's van myn opinie waren!
Daarop zei ik: ja maar nu ik 't geuit heb, moet ik om niet achteraf te handelen,
haarzelf óók meedeelen wat m'n opinie is. Na 't vertrek van den heer H. ben ik dus
by haar gegaan en zat er zeer meê in. Maar gezegd heb ik 't. Heeft ze 't verkeerd
opgenomen, in godsnaam! Ze was by 't afscheid nemen, wat styf, wat anders haar
zwak niet is. Ook juffrouw B. (die door 'n toevalligheid in Hanna een redelyk goed
effekt doet) heeft volgens myn innige overtuiging geen aanleg voor 't toneel. Ook
dit heb ik gezegd.Maar nog-eens Jufvr. B. bederft de rol van Hanna niet. Haar (te scherp en weinig
leidbaar) stemmetje klinkt goed in de scène met Louise (al die reparti's.) Maar de
rol van Louise zelfs wordt nul, zooals M.K. die speelt. H. zeide: ik wou dat ze slecht
speelde, dan was er misschien verbetering mogelyk, maar ZE SPEELT NIET, het is
NIETS! Dit is de treurige waarheid! Het gaat m'n begrip teboven hoe ze zich ooit heeft
kunnen opdringen dat ze vocatie
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heeft of talent heeft. Haar voordracht is beneden 't gewone van de eerste de beste.
Mimi die sedert maanden er van droomde ook ‘zoo flink aan den weg te timmeren
om wat te verdienen’ en die door my is teruggezet ‘omdat ze geen modulatie in de
stem heeft’ nu Mimi zou dáár by vergeleken nog redelijk voldoen!o

Ik had weinig idee van M'talent 1 omdat de loftuitingen slecht gemotiveerd waren.
o
2 omdat ik weet dat de kunst je niet aanwaait. Er moet gewerkt zyn, en Mina's
(amerikaansch) go-ahead maakte my wantrouwend. Welnu, 't was beneden m'n
verwachting. Geen schyn van créatie, NIETS! Ik heb liever dat men Louise uit de
lectuur leert kennen dan uit haar voordracht.Lees eens de lange noot in den nieuwen druk over ‘zielehandeling’ die ik als
conditie stel voor de mogelykheid van 't behoud dier tirades! Welnu, juist die zieleactie
ontbreekt ten-eene-male! Ik had 't me zóó slecht niet kunnen voorstellen! Letwel, 't
was niet ‘verkeerd’ 't was niemendal. Dit zei H. ook. 't Ging zóó dat ikzelf zei: ‘hoe
meer coupures hoe beter!’Eén ding moet ik hier by zeggen, (half verschoonend, half omgekeerd) ze kende
haar rol nog niet. Dat lezen is lastig. Maar... eilieve, zy die sedert 2 jaar ‘voor
Vorstenschool vecht’ (háár uitdrukking) moest zy niet, nu 't eindelyk aankomt op
uitvoering, haar rol kennen?'
Daar ze altyd met finesses (zoo genaamde) in de weer is, vroeg ik Haspels of ze
ook 'n komedie in 'n komedie spelen zou? Of ze ook ons allen zou verbazen by de
e
1 Voorstelling? Of by de generale slotrepetitie? Zoo ja, dan speelt ze 'n gevaarlyk
spel, want die heeren zeggen (volgens H.) ‘dat ze niet verkiezen V.S. vermoord te
zien.’ Hoe ze dit zouden overeenbrengen met het contract? Ik weet het niet! Haspels
zei (niet als meening maar als gegronde scherpte) ‘we hebben geaccordeerd voor
spelen en niet voor opzeggen! 't Is bitter! Ik kan je zeggen ik dacht niet dat die rol
zoo kleurloos kón vertoond worden.Om elf uur moet de brief weg. Och te Wiesbaden kon ik den ganschen nacht 'n
brief in de bus werpen! hartelyk gegroet!
Ah! Vandaag hoorde ik dat ‘Mult zoo werd uitgezogen door z'n uitgevers.’ Ik heb
gesproken. Ik heb in lang niet zoo prettig gesproken. En 't deed de menschen die
er by waren, goed. Haspels wreef in z'n handen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

348

[12 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Nieuwe Rott. Courant]
*12 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan redactie Nieuwe Rotterdamsche Courant. (Leven
III, blz. 26-27.)
Daar het onderstaande niet werd geplaatst, publiceerde Mina Krüseman het op
14 januari in het Utrechtsch dagblad, no. 45.
Aan de Redactie van de Nieuwe Rott. Courant.
Rotterdam, 12 Febr. 75.
Geachte Redactie.
Ik reken op uwe eerlijkheid, daarom verzoek ik u vriendelijk bijgaand Antwoordje
in uw geëerd blad te willen opnemen.
Met de meeste hoogachting.
Mina Krüseman.

Antwoordje.
Tot mijn verbazing las ik gisteren avond in de Rott. Gids, overgenomen uit de
Middelburgsche Courant (Rott. correspondentie) de volgende nieuwtjes, mij
betreffende, en zeer nieuw juist voor mij.
Rotterdam 11 Febr. 75.
‘Men meldt aan de Midd. Cour. dat het nog niet geheel zeker is dat Multatuli's
Vorstenschool ten tooneele zou komen. Mej. Krüseman, zoo schrijft de
correspondent, verlangt dat het stuk eerst te Utrecht zal worden gespeeld, waar zij
den steun heeft van den Heer J.N. van Hall en waar het locale dagblad haar zeer
gunstig gezind is, terwijl zij, naar men verzekert, over de critiek der te Rotterdam
verschijnende bladen niet te vreden is. Te Utrecht meent zij daarom zeker te zijn
van een goede ontvangst.’
s

Ik verklaar openlijk, den Rott. Meester Kritiek (ex-D P. Haverkorn van Rijsewijk)
in geen enkel opzicht te vreezen. Mijn formeele weigering om Multatuli's
Vorstenschool het eerst te Rotterdam te spelen is noch op de protectie van een blad
noch op die van een naam gebazeerd. Ik heb om te débuteeren de voorkeur aan
Utrecht gegeven, nu even als in 1873 (zie Moderne Judith pag. 35) enkel en alleen
- ‘omdat er in studentensteden hoofden, en, wijl er veel jonge lui zijn, ook nog harten
wonen. Voilà le public qu'il nous faut.’
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[12 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B.]
*12 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B. (Leven III, blz. 27-28.)
P.H.v.R.: P. Haverkorn van Rijsewijk, recensent bij o.a. de Nieuwe Rotterdamsche
Courant.
Rotterdam 12 Februari 75.
Beste Mevrouw!
Ik ben weer aan 't kibbelen! Deze keer tegen gemeene insinuaties strijd voerende,
kom ik uwe hulp inroepen en wel om bijgaand antwoordje geplaatst te krijgen in het
Utrechtsche Dagblad. Mijn ongenoemde vijand is... moet zijn... kan niemand anders
wezen dan P.H.v.R. zelf, dien ik loyaal den oorlog heb verklaard, maar die, lichtschuw
als alle mislukte dominé's, liever achterom en ver weg op z'n
sluipmoordenaars-manier intrigeert, dan moedig en openlijk den handschoen op te
rapen dien ik hem en plein public heb toegeworpen.
Multatuli is sedert eenige dagen in Rotterdam en heeft reeds een paar repetities
bijgewoond. Zoo'n vertooning is geld waard, ik wou dat gij daar eens bij kondet
wezen om 't redeneeren aan te hooren.
‘Zoo moet 't wezen.’
‘Neen, zóó kan Multatuli het niet bedoeld hebben, om deze reden.’
‘Wel neen, die reden kan hij toen niet gehad hebben, omdat enz. enz. En daarbij
zit de schrijver dan als simpel toeschouwer, totdat er eindelijk een zegt: ‘En u,
mijnheer Dekker, wat zegt u er van?’ De deftige Vosmaer is ook lid van de jury en
komt dagelijks over uit den Haag om de repetities bij te wonen. Ik had niet gedacht
dat er zoo veel gang in het stuk zou zitten, maar 't marcheert heel goed.
Mina.

[13 februari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
13 februari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven. (M.M.)
Voor de vorige zet zie 3 februari, voor de volgende zet 15 februari.
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Rotterdam februari 75
Zaterdag
Geachte heer & Vriend!
Sedert eenige dagen ben ik te Rotterdam, en vond hier van UED geen brief. Nu
e

meende ik UED geschreven te hebben dat ik hier Uw 26 zet verwachtte, doch 't
kan zyn, dat ik dit in de drukte vergeten heb. Om alzoo zeker te gaan, deel ik U
mede dat myn laatste brief van Wiesbaden inhield:
Ontv.

25)

C6 - C5

Antw

26)

f2 - E2

met verzoek Uw brieven hier adresseeren in 't hotel St. Lucas.
Na vriendschappelyke groete, met hoogachting
UEDDWDienaar
Douwes Dekker

[13 februari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
13 februari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz.
2 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 13 febr 1875
Waarde Dekker! Had ik 't niet zoo énorm druk met allerlei geschrijf en dito aanloop,
ik kwam even over om U te helpen. Ga echter met bijgaand briefje alvast naar
Verhaaren, Spaansche Kade hoek Haringvliet, en sein mij als Ge daar soms niet
terecht kunt. In dat onverhoopt geval kom ik tóch om U te helpen, want zoo'n leven
is voor U niet uit te houden. Ik ken dat ellendig logementsbestaan!
Uwe mededeeling over M.K. stelt mij geweldig te leur. Al maakte ik me veel zorg
dat Ge niet veel genoegen zoudt hebben van Uw tocht, toch had ik niet gedacht dat
juist zij U zoo min zou voldoen. Dat is al een héél gek geval. Wat daaraan te doen?
't Is waarachtig zéér moeielijk U een raad te geven! Weet Ge wie ik altijd voor Louise
gewenscht had? Mej. de Vries, die onder Albregt-van Ollefen speelt. Vraag maar
eens aan Haspels of die niet uitmuntend zou voldoen. Hoe bitter dat Haspels c.s.
niet meer met A. & v. O. accordeeren!! De scheiding van die Heeren is noodlottig
geweest voor ons Nederlandsch tooneel: een ware ramp, want te zamen waren zij
't beste tooneelgezelschap van den
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lande en gescheiden deugen ze beide niet! Doch al die jeremiaden helpen U niet!
Excuseer mij daarvoor!
Welken tijd van den dag hebt Ge niet re repeteeren? Ik kom dan in de as. week
toch even over om met U te overleggen. Als Vosmaer er bij was, zou hij wellicht
meê goeden raad kunnen schaffen.
Schrijf mij al is 't in 2 woorden, of Ge bij Verhaaren klaar gekomen zijt.
Vliegend
tt
GLf
Dank voor Uw pleidooi voor de Uitgevers! Dat deed me goed!

[14 februari 1875
Bericht in het Algemeen Handelsblad]
14 februari 1875
Bericht in het Algemeen Handelsblad, no. 13708. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Wij vernemen bij geruchte, dat de heer Douwes Dekker (Multatuli) zijne
tegenwoordige woonplaats, Wiesbaden, voorgoed zal verlaten, om zich in Nederland
en wel te Blaricum te vestigen, waar hij eene woning zou hebben gehuurd naast de
Prot. kerk.

[14 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B.]
*14 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B. (Leven III, blz. 28.)
Rotterdam 14 Feb. 75.
Beste Mevrouw.
Dank voor uwe hulp. Ziehier mijn kontrakt met Albregt en van Ollefen. Mijn nieuw
kontrakt heeft Papa, anders zond ik u dat ook. Ik heb met de Echtscheiding veel
meer uitgegeven aan hôtels en toiletten dan verdiend met spelen en zóó zal het nu
met de Vorstenschool weer gaan. Le Gras, van Zuylen en Haspels geven mij fl. 125
per avond, niets meer, reis- en verblijfkosten heb ik, omdat ze te veel opliepen, voor
mijne rekening gehouden. Ik kan mijn reis en verblijfkosten (die extra hoog zijn,
omdat ik niet aan zuinigheid gewoon ben) niet in rekening brengen aan een directie,
die aan artisten als troep gewoon is, om de zelfde reden ook heb ik van A. en v. O.
fl 125 gehad per avond in plaats van fl. 100 zoo als in 't kontrakt bedongen was; de
studietijd alleen zou reeds een
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ruïne zijn voor de arme menschen en dan hadden zij nog niets met mij verdiend!
de

Hierbij mijn 2
(....)

Antwoordje voor 't Utr. Dagblad.

Alweer een antwoordje.
de
2 Verbazing!
Om een einde te maken aan de uiteenloopende valsche berichten omtrent mijn
kontrakten met de Rott. tooneeldirecties, wil ik zelve de voorwaarden bekend maken
onder welke ik opgetreden bèn en ook nu weer optreden zàl.
Ik heb ontvangen en zal ook nu weer ontvangen fl. 125 per avond zonder te deelen
in de winsten van verhoogde prijzen.
Mina Krüseman.

[14 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan haar vader]
*14 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan haar vader. (Leven III, blz. 28-29.)
Rotterdam 14 Febr. '75.
(....)
Elize Baart is heel lief als Hanna en marcheert goed, ook de Koning is perfekt en
de overige rollen zijn voldoende. Multatuli is hier en woont met Vosmaer dagelijks
de repetities bij. Een curieuse vertooning, daar de geleerden het nooit eens zijn en
ieder op zijn manier de phrases opvat! Mul is onverdragelijk lastig; met zijn
kwaadgehumeurdheid en driftig opvliegen over iedere kleinigheid maakt hij de lui
zoo zenuwachtig, dat ze tusschenbeide niet voort kunnen en veel slechter spelen
dan ze doen zouden als hij er niet was. Enfin, in publiek hebben wij onze vrijheid
weer en kan zijn opvliegen ten minste geen invloed hebben op 't spelen, dat
overigens goed gaat. Décoraties zijn er haast niet noodig en 't stuk kan dus in alle
steden worden opgevoerd.
Mina.

[14 februari 1875
Onkruid onder de tarwe V in Onze Tolk]
14 februari 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe V in Onze Tolk, jrg. 6, no. 20. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het artikel houdt zich bezig met Bilderdijk en met Multatuli, de
‘rechtzinnig-dordtsche kristen’ en ‘de atheist’, als zodanig elkanders tegen-
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pool, maar qua karakter gelijk, beiden slachtoffers van zelfverheffing en
zelfvertroeteling, d.w.z. van grenzeloze ijdelheid.

[14 februari 1875
Boekbeschrijving van Dozy]
14 februari 1875
Boekbeschouwing door G.J. Dozy in Onze Tolk, jrg. 6, no. 20. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)

Boekbeschouwing.
Ideën van Multatuli. Zevende bundel, 1e en 2e stuk. Amsterdam, G.L. Funke. (Per
stuk f1).
No. 14 van dit weekblad begint met een hoofdartikel, dat zeker menigeen met mij
verrast, naar ik hoop aangenaam verrast heeft. Dr. J. van Vloten gaf daarin eene
zoo kalme en onbevangen waardeering van Multatuli's geschriften, als wij slechts
zelden aangaande den nu eens onbillijk veroordeelden dan weer overmatig
opgehemelden dichter vernamen. Het is dan ook onder den indruk dier regelen, dat
ik de eerste stukken van den zevenden bundel der Ideën nog eens opneem om er
de aandacht der lezers van Onze Tolk op te vestigen. Van eene eigentlijke
beoordeeling kan geen sprake zijn. Wij volgen hier nog altijd aan de hand van onzen
boeienden verteller de kinderlijke loopbaan van Wouter Pieterse, en eerst als deze
tot man gerijpt voor ons staat, kunnen wij door een overzicht van het geheel getuigen,
of deze hoofdfiguur goed opgevat en of zijne geleidelijke ontwikkeling natuurlijk
volgehouden is. Voorshands kan ik slechts mijne overtuiging uitspreken, dat deze
vragen bevestigend zullen beantwoord worden, en dat Wouter Pieterse een in zijn
genre onovertroffen roman zal blijken. Ik voeg er opzettelijk bij: in zijn genre. Immers
een der grieven van dr. van Vloten betreft juist het genre, dat Multatuli zich koos,
en waarin hij zich tot de evenknie van een Dickens verhief. ‘Te vaak evenwel - in
zijn geschiedenis van Wouter te voortdurend zelfs - beweegt hij zich daarbij, met
het kennelijkste welbehagen, onder wezens en in gemoederen zooveel arbeids en
belangstelling niet waard, en de voorkeur waarvoor een min of meer bedorven
smaak in hem verraadt, die ook zijn minder ervaren lezers gevaar doet loopen den
hunnen op zijn voetspoor te bederven.’ Aldus van Vloten. Zou hij die woorden ook
op Dickens toepassen, als hij aan Pecksniff, aan Dombey, aan
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Uriah Heep en zooveel andere uitnemende scheppingen van dezen denkt? Juist in
die zuiver realistische schildering der vulgaire omgeving, waarin Wouter zich zoo
weinig thuis voelt, openbaart zich de geheele kracht van den dichter. Waar andere
schrijvers of de mindere standen idealiseeren of plat en vervelend worden, blijft
Multatuli den opmerkzamen lezer voortdurend boeien, en ook onder de meest
vulgaire gesprekken zijner figuren blijven wij den beschaafden schrijver herkennen.
Juist daarom - en dit is de eenige aanmerking, die ik mij ten opzichte van dezen
roman zou veroorloven, - juist daarom is het onnoodig, ja dikwijls hinderlijk, dat de
schrijver zoo dikwijls persoonlijk optreedt. Ik doel hier niet zoozeer op de uitweidingen
over schijnbaar heterogene onderwerpen, die toch voor den opmerkzamen lezer
wel degelijk in den samenhang van het verhaal passen, maar op de zuiver
persoonlijke mededeelingen van den schrijver, die zich geroepen acht rekenschap
te geven aan zijn publiek, waarom hij zóó en niet anders schrijft. Dit laatste is een
zaak tusschen den schrijver en zijn literarisch geweten.
Daar lezen wij (bl. 131), als wij Wouter onder de dubbelzinnnige praatjes der
loopjongens ‘zoo wijs mogelijk’ hebben zien lachen: ‘Luister eens goed, lezer. Ge
weet dat ik 'n broodschrijver ben. M'n industrie brengt mede, dat ik mij toeleg op
behagen. Hoe prettiger lectuur, hoe hooger m'n uitgever mij honoreeren kan. Uit 'n
welberekend eigenbelang had ik mij voorgenomen de gesprekken, die Wouter bij
dat postkantoor te hooren kreeg, zoo nauwkeurig te schetsen, dat deze bundel de
katechismus worden zou van al wat “op de Oostzee is,” van al wat “in assurantie,
koffie of schoensmeer doet” van al wat liefde voelt voor 't scabreuze. M'n fortuin
ware gemaakt geweest.’ En zoo gaat dat voort. Natuurlijk wordt ook Van Twist er
weer bij gehaald. Nu heeft het publiek, dat door Multatuli zoozeer veracht wordt dat
hij er geen bijzondere consideratie van kan verwachten, het volste recht hem te
zeggen: ‘'t kan mij volstrekt niet schelen, mijnheer de broodschrijver’, (collega in
ieder geval van den broodadvokaat, broodonderwijzer, brooddokter en alle andere
achtenswaardige mannen, die genoodzaakt zijn hun brood te verdienen met den
arbeid hunner hersenen) ‘wat gij u had voorgenomen. Ik vraag slechts wat gij mij
geeft. Dat bevalt mij; ga dus maar gerust voort,
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en denk zo min mogelijk aan wat gij hadt kunnen doen.’ Maar wat erger is: de geheele
tirade is - eene onwaarheid, en het is moeielijk aan te nemen, dat Multatuli dit niet
zou weten. ‘Al wat enz.’ koopt geen boeken, en met zoo'n catechismus zou de
uitgever dus slecht varen. Ik betwijfel, of zelfs bij onze naburen - in dit opzicht onze
voorbeelden - Paul de Kock meer fortuin gemaakt heeft dan Victor Hugo. En al weet
ik niet, hoeveel honorarium den schrijver van zekeren ontuchtigen roman, die onlangs
verscheen, en dien ik liefst niet noem, betaald is, zoo is er alle reden om aan te
nemen, dat de uitgever hem voor een tweede dergelijk product minder zal betalen,
dan hij volgaarne aan mevrouw Bosboom-Toussaint of aan Multatuli zelven zou
aanbieden.
Het is inderdaad onbegrijpelijk, dat Multatuli, die zooveel bewijzen geeft van fijnen
en kieschen smaak, zich bij het overlezen zijner kopie of het corrigeeren der proeven
niet zelf ergert over zulke holklinkende frazen. Laat ik er echter bijvoegen, dat zij in
de laatste stukken veel minder vaak terugkomen dan in de vroegere. Het is de taak
zijner ware vrienden, zooals dr. van Vloten gedaan heeft, den vinger op de wond
te leggen als het eenige middel tot genezing en niet, zooals in no. 15 van dit blad
de heer Schippers, de oogen te sluiten voor de volstrekt niet ‘kleine’ gebreken, die
het werk van Multatuli, hoe voortreffelijk ook in menig opzicht, aankleven.
G.J. Dozy.

[februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
Midden februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Enkel velletje, aan beide zijden
beschreven. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Aan de eigenlijke brief gaat het gedicht Caïssa vooraf. Zie blz. 357
Amice, Is dit goed? Gij steekt nu toch geheel in jamben en zijt dus gevoelig voor
rythmus. 't is voor de Schaakwerld bestemd. Moet die repeteermarteling noch lang
duren? Als ik naga, hoe dikwijls knappe recensenten mij een zwaard door de ziel
drijven uit onverstand, dan stel ik mij ook eenig dualisme voor tusschen het drama
in de ziel des dichters en het drama op de planken. En dan voor ons laag publiek!
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Nu, Gij moet hier maar wat komen uitrusten, 't is hier kalm.
tt
L.
Ontv. 15. g7-g6
Andw. 16. Pf3-g5 (o heilige Lukas).
16. Rf4, Df4! 17. gf4, Pe3† KxD ware wel aardig voor - St Lukas!

[15 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
15 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Drie enkele velletjes postpapier, dubbel
gevouwen en tot onderaan blz. 9 beschreven. (M.M.)
Le désir de paraître habile enz.: de wens om knap te schijnen, verhindert het te
worden. (fr.)
pour couper court: om het kort te maken (fr.)
Weenastraat: Multatuli heeft de a er nog eens bij gezet omdat hijzelf tot nu toe
steeds Weendstraat had geschreven.
Maandag avend
Waarde funke! Over de heeren Le Gr. V.Z. & H. heb ik niets dan goeds te zeggen.
Ze komen me voor uitstekend voor hun vak berekend te zyn. Dat hun gezelschap
niet, of nog niet in-allen-deele is wat het zyn moet, zal wel waar zyn. Maar ik zie
hen wél aan voor de menschen die in-staat zyn het in goeden staat te brengen.
Behalve de drie directeuren (Mimi noemt ze in haar brieven: de drieeenheid) is ook
D Haspels 'n goed akteur. Je zult pleizier hebben van George. In dit opzicht is 't
jammer dat die rol niet uitgebreider is. De lappenscène voldoet heel goed. En, over
't geheel, komt het stuk me goed voor als stuk. Want hiervoor had ik... niet zoozeer
vrees, maar toch, ik was onzeker. Dat is 'n tref, weet je. Nu, dát zal lukken. En als
stuk zal 't denk ik, blyven voldoen, ook al is de rol van Louise in verkeerde handen.
Onder degenen die de repetitien bywoonden is dáárover maar één stem, en ik moet
erkennen dat ik knorrig word over M.K.'s bluf. Vooral niet aan anderen zeggen!
Want, zie, 't zal toch wel gezegd worden, en zelfs verwacht ik dat ik genoodzaakt
wezen zal m'n opinie te publiceeren (hoe en waarom, zal, vrees ik, blyken) maar
juist daarom mag er niets van uitlekken vóór den tyd. De heer Haspels is me met
ernst m'n opinie komen vragen, en ik zei die. Daarop ben ik tot haar gegaan, en
herhaalde ruiterlyk wat ik aan Haspels gezegd had. Hoe ze 't heeft opgenomen,
weet ik niet.
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Gister op de repetitie ben ik genoodzaakt geweest haar 'n vry ruwe sansprendere
te geven. Ziehier waarom. ‘Ze speelt... niet slecht (woorden van Haspels) maar...
in 't geheel niet.’ Haar talent is niet gebrekkig, maar: nul. Ik verklaar eeniger mate
de zaak aldus. Ik geloof dat ze koud van natuur is, en om dat gebrek te maskeeren,
kou affecteert. Nu, affectatie of interessantigheid, of natuur, koud en kleurloos is ze.
Ikzelf heb haar gezegd: ‘als je zóó speelt, doen de menschen beter thuis te blyven
en 't stuk te lezen.’
Dit erkennen de andere heeren ook. Myn rechtsgevoel is beleedigd door de
brutaliteit waarmee zy zich uitgeeft voor 'n artiste. Begryp wel, ik maak geen
aanmerking op 'n fout, noch op fouten, maar 't geheel is niemendal! Welke critici
hebben háár in 't hoofd gepraat dat ze voldoen zou als actrice? 't Is schandelyk
iemand te styven in zoo'n vergissing of zoo'n bedrog.
Ja, ik ben er kwaad over en ik maak me driftig als men meent dat ik zóó 'n
misplaatsten hoogmoed, 'n malle verwaandheid, goedkeur. Ik bedank vrindelyk voor
die soort van geestverwantschap!
Maar ik zou je uitleggen, waarom ik gister haar heel forsch toesprak. Ze is, of
speelt, koud als 'n steen. Ze heeft in haar stembuiging noch droefheid, noch
teederheid, noch scherts, noch toorn, niets! Ze scheen onder anderen niet te weten
dat het ‘George!’ (laatste scène) 'n kreet was! Dat moest ik haar in 't oor schreeuwen!
En zóó alles. Nadat de andere heeren en ik haar herhaaldelyk hadden verzocht wat
vuur en leven in de voordracht te brengen, was er weer zoo iets, en ik zei het haar
overdreven voor, om eindelyk begrepen te worden. En zy bauwde of zong of neuriede
myn manier van zeggen na. Toen heb ik haar op 'r plaats gezet. En kras! 't Moest.
Ook hiervan weet ik niet hoe 't opgenomen is. Ze gaf geen blyk van verstoordheid,
maar ik vind het onnatuurlyk, en gis dus dat ze inwendig boos is, A la bonne heure!
Ik heb haar leeren kennen als 'n beste flinke meid in 't dagelyksch leven, maar
hierom schik ik geen leugen tegen kunstgevoel in. Dat is als 't ware 'n religie zaak.Hoe dit zy, ieder erkende dat Louise's rol, door haar gespeeld, moest geknot
worden. (Ik, en sommigen der anderen, geloof ik, meenen dat die rol in handen van
'n bekwame actrice geheel kon blyven. Maar dit is 'n kwestie.)
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Voor háár is de rol te moeielyk. Ik zei terstond: ‘met het oog op de moyens der
actrice die de Louise speelt, berust ik in coupures, zooveel je maar wilt.’ En ik zei
dat ik er niets mee te maken hebben wou. Wel heb ikzelf 't vers van Albert tot op 'n
derde gereduceerd. Aan dat gerymel hecht ik niet. Ik wyzig Louise's rol niet, maar
berust in 't kappen omdat M.K. die rol niet spelen kan. - Ik heb al gedacht of haar
lamlendig spel 'n maske is, om te verrassen by de opvoering? Misschien ook betert
ze wat, na nog véél repetitien. Toch zal 't wel onmogelyk wezen er vuur in te krygen.
't Onbeduidende juffertje B. voldoet nog beter dan zy, in weerwil van 't scherp
stemmetje dat dit kind heeft, en dat haar niet heel geschikt maakt voor 't tooneel.
Van die juff. B. zou misschien nog iets middelmatig-bruikbaars te maken zyn. Van
M.K. niet! Le désir de paraître habile, empêche de le devenir.’ Doch ook behalve
de toepassing van die spreuk, M.K. is zeer onartistiek, zeer positief onbekwaam
voor artiste.Nu basta dáárvan!Toen Uw vriendelyk briefje kwam, met den ingesloten aan den Hr Verhaaren,
waren de drieeenheden in-besprek. Ik bezorgde dus uw briefje niet. Saterdag avend
kwamen ze me zeggen dat de kamer half-en-half gehuurd was. (ik had aangedrongen
op toeslaan) Nu, ik ging maar mee, en zei ja! pour couper court. Ik ben dus:
by den heer Engelman
Weenastraat
(a)
Vandaag had ik eens geen repetitie. Maar en revanche groot bezoek uit den Haag
dat me den ganschen dag in beslag heeft genomen. Ik ben moe, en schryf U zoo
uitvoerig uit 'n soort van plichtbesef.
Maar nu iets anders. Schikt het je een dag hier te komen en 'n repetitie bytewonen?
De Directie zal dit zeer goedkeuren. Behalve 't aardige dat je 'r eens by bent, vind
ik 't ook aangenaam te laten zien dat ik zoo hartelyk met U ben. Nu, dit is wel geen
hoofdzaak (wat geef je om die menschen) maar t is tóch 'n satisfactie. Kyk, dan
hebben we vóór en na de repetitie tyd voor onszelf. Na 'n repetitie was ik toch tot
nog toe niet in-staat wat te doen. Maar ik denk dat het allengs wat minder vermoeiend
wor-
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den zal, vooral als ik ophoud met corrigeeren van Mina. Ja, als 't tóch niet helpt, zal
ik haar maar laten begaan.
Om je te helpen in 't beslissen, schryf ik je morgen 'n woordje met de dagen
waarop je repetitien vinden zult. En dan zou je eensvooral, vroeg genoeg komen
door voor 11 by me te zyn. (Weenastraat). Mocht je dit te vroeg zyn, ryd dan terstond
naar den (kleinen?) schouwburg op den Koolsingel, dien van L.G.V.Z & H. (De
andere is ook op dien singel) en vraag me te spreken. Ik ben borg voor beleefde
ontvangst.
t Is laat. Ik moet nu dezen nog in 'n bus zien te krygen
Hartelyk gegroet
tt
DD

[15 februari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
15 februari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan één zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 13 februari, voor de volgende zet 19 februari.
Ontv.)

26

A6-C7

Antw)

27

D 6 - C 7: †

Rotterdam 15 febr 75
Douwes Dekker
Indien UED myn Rh met den Koning neemt (gelyk ik veronderstel) dan S.V.P.
voor my: 28) h 2 - h 4. Vriendelyke dank voor Uw brief.
DD.

[16 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
16 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Het gedeelte over het blijspel, hieronder tussen haakjes gedrukt, is in de autograaf
doorgehaald.
Rotterdam 16 febr. 75
Waarde funke! Heeft v. Helden (dien ik alleronverwachtst hier vond!) u gevraagd
om de aparte editien van Vorstenschool? Kerel, ze zyn hier noodig! Ze moesten
hier voor de glazen liggen, tenzy ge 'n reden heb die ik niet weet, om te wachten.
Dán heb ikniets te zeggen. Ik begryp dat er oorzaken kunnen bestaan die ik niet
ken. Maar... anders, expedieer s.v.p!-
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repetitiedagen zyn
Vrydag
Saterdag
Zondag
Maandag
één (of twee van die vier dagen zal je wel schikken.
Je begrypt dat er elken dag 'n ander brok is? Ik heb uw komst aangekondigd en
natuurlykerwys zal je zeer welkom zyn.
Ik heb de heeren Le Gr. V.Z. & H. aangekondigd (dat mn... blyspel door U zou
geexploiteerd worden, en dat ik dus dat ik op Uw voorstel om in myn belang)
deugt weer niet!
nu, ik zei dat ik als 't áf was, me verbonden had het U overtegeven met carte
blanche, maar dat ik u verzoeken zou 't eerst by hen aantekloppen. Ik ben zeer zeer
in m'n schik met de manier van doen van die heeren, zoowel quâ artisten als in de
part. verhouding. Alles saemgenomen ben ik nu toch bly dat ik gekomen ben.Morgen doe ik alle korrektien af. Of van avend al. Ik heb van avend voor 't eerst
'n oogenblik rust, en vooral met het vooruitzicht op morgen en overmorgen, nam:
geen repetitie. Op dit oogenblik, ½ 4, ben ik dood af. Maar de repetitien zullen
makkelyker worden. De eerste ruwe schaaf gaat zwaar. Van den heer Legras kan
ik veel leeren, en ik doe wel m'n best!Als je een van die dagen langs komt, denk dan dat het best is, hier aantekomen
m

met hollandschen trein, te Rotter áán: 9.55.
Dan naar myn kamer Engelman, Weenastraat
Het is niet ver van de spoor.Sta me toe dat ik je niét van den trein haal, dan moet ik te vroeg... niet opstaan,
o neen, maar wakker zyn!Wil je V.S. nog niet aan allen verzenden, schikt het je dan er my één te geven?
Of geeft dit moeielykheid voor de anderenOm m'n finantien wat bytespykeren, zal ik hoogstwaarschynlyk toch lezingen
houden. Dan kom ik wat by. Dat is met één goed voor het trouwen.Ik hoop hier m'n blyspel te maken! Ik hoop, want... de menschen zyn vriendelyk.
Dat stemt prettig. Zeg niets over m'n opinie aangaande Juff. Kr.
adieu
tt
DD
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Ook moet ik zeggen dat ze beterschap beloofd heeft! Nous verrons.

[16 februari 1875
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
Waarschijnlijk 16 februari 1875
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes, geheel beschreven.
(M.M.)
Na het woord (vooral) is een naam onzichtbaar gemaakt; na noch graven zijn 5,
6 regels weggeknipt. Het slot ontbreekt.
Mathilde: de zuster van Theo Op de Coul.
de biologie: het biologeren, sterke suggestie.
Egeria: de nympf die de tweede koning van Rome, Numa Pompilius, bij diens
wetgeving onderwees; vandaar: raadgeefster.
Jet van M.: Jeane Clant van der Myll-Piepers, Vosmaers vriendin.
Dinsdag avend ½10.
Beste Vos! Ik had me den heelen dag verheugd in de hoop jelui van avend 'n
langen brief met indrukken van gister te schryven, maar 't kan niet want ik ben zoo
moe, kyk!
't Is de vraag of ik aan Mies schryf, wat ik anders sedert m'n vertrek alle avenden
gedaan heb. Ja ja ik ben te moe om je te zeggen hoe moe ik ben. M'n ruggegraat
tikt als 'n pendule. Een zware repetitie (M.K. weer!) en... bezoek, bezoekén! En nog
is er iemand geannonceerd (v. Asperen, de kordate atheïst.) Zoo-even had ik jongelui
uit Delft. Nu, beste jongens, maar ik - ben moê! Wat wilje? (Modelvertaling uit het
zinryke fransch.)
Ik kreeg je brief. Die Multatuli schryft toch goed, vind ik. Ja dat stukjen is zeer
goed, maar waarom teeken jy 't niet? Ik heb, als 't jou ‘pleizier’ doet, zoo als je zegt,
niets tegen de plaatsing, dus: ga je gang. Maar leg me toch eens uit, waarom je my
dien veer op m'n muts steekt. Een mooie veer is 't!
In 't algemeen, schryf ik niets in tydschriften, bladen.Interruptie. Den atheïst V. Asperen de deur gewezen. De kerel gedroeg zich als
'n kaailooper!In 't algemeen dan is 't myn voordeel niet me ergens anders te vertoonen dan in
de werken die onder myn naam uitkomen. Dit is nogal natuurlyk, dunkt me! Nu kan
men spreken van: ‘de werken van Mult’. Men kan zeggen: ‘ik heb ze, heb ze niet,
wil ze hebben’ &c. En zoodra er hier-en-daar wat verschynt, is 't fa-
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brieksmerk gedeclineerd, industriellement parlant. Neen, niet alleen industrieel.
Maar... je zegt het zou je pleizier doen: ga je gang! Dat eene stukje zal me niet
schaden, vooral daar 't zoo goed is. Ik wou graag dat ik 't werkelyk geschreven had!
Ah ja, dit nog, 'n klein verwysje naar de serie ideën in den III bundel had er wel by
gehoord?Zie je dáár heb je al 'n reden die er pleit tegen 't verbrokkelen. Dat stukje in de
Kunstkroniek kan nooit opgenomen worden in den index, klapper of 't register. Men
heeft het gelezen, wil 't terugzoeken, en zoekt zich mal in ‘de werken van Multatuli’.
n

Waarom teeken je 't zelf niet? Ik wou dat het van mij was! Maar... ten 3 male: ga
je gang, al begryp ik niet waarom.Ja, m'n atheïst die zich aanstelde als 'n vlegel, heb ik weggejaagd, en nooit was
m'n conscientie geruster dan dáárover. Ik had niet kunnen verzinnen dat zóó'n
lompheid bestaan kon! Juist had ik twee jongelui van Delft 'n uur by me gehad, die
me prettig stemden door hun lieven fatsoenlyk-hartelyken toon. Zy mogen getuigen
of ik fideel was! Maar zóó 'n kerel! 't was erg! Ik wou dat er 'n derde by was geweest
om 't te vertellen! Ik ben bly dat ik dóórgebeten heb, ja, puur tevreden met mezelf,
wat me niet zoo dikwyls gebeurt qu'un vain peuple pense!Ei, ei, en aan Mies heb ik vannacht (dit is maandag-nacht) heel prettig geschreven
over onzen dag, en... daarby ook... dat ik ‘nogal aardig’ was geweest. Deze woorden
zyn 'n locutie onder ons. Ze beduiden: niet... nŭ... nŭ...
Wat Mimi's vraag aangaat of zy niet helpen kan in Vorstenschool, ik ben er tegen
om drie redenen.
1. Ze deugt niet voor 't tooneel. Ze is niet los, niet bewegelyk genoeg. Ook voldoet
me haar stembuiging niet, (hoewel toch altyd beter dan M.K.)
2. Haar optreden zou my te veel blootstellen aan de V. Vloten's. Dit begryp je wel.
3. Juist nu kan zoo-iets niet geschieden omdat M.K. dáárin 'n (valsche!) verklaring
zoeken zou van myn afkeuring. Ze was instaat, te vertellen dat myn oordeel 'n
parti-pris was óm Mimi op den voorgrond te stellen, iets wat me juist zoo tegen de
borst zou stuiten. Ik begryp dat 'n vrouw of dochter op 't tooneel gaat, maar niet dat
de man, de vader 't prettig vindt.-
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Kortom, daarvan komt niets! Mimi is veel nuttiger (en nuttig zyn is toch haar
stimulans!) wanneer ze myn Egeria blyft. Dát moet haar emancipatie blyven! Daar
heb je nu juffrouw v. M. die zich opoffert. Zou ze hooger staan, als ze lezingen ging
houden? Immers neen? Of 'n winkel opzetten? Neen! Iphigenia achter de toonbank!
Ik moet toch die ‘emancipatie’ eens goed analyseeren.Vandaag 'n briefje van die lieve lieve Mathilde! Ook dat wou ik je wel zenden,
maar je hebt geen indrukken van buiten noodig. Ik neem toch al 'n onbescheiden
plaats in met al m'n confidentien. Toch gis ik dat het (vooral) (....) pleizier zal doen,
zoo meeteleven. Die beste Mathilde. Ik zal haar jouw groet doen. 't Zal haar zoo
verheugen dat ik je over haar gesproken heb. En nu ga ik haar schryven. Ik stelde
dit al uit, zoolang ik hier ben.Schryf me geen lange brieven.Ja, Mina K. is 'n erge zaak. Niet omdat ze slecht speelt, maar omdat haar slecht
spel verraadt hoe onwaar ze is. Ze schynt 't humbuggen tot stelsel verheven te
hebben. Hoe dom! Ja, behalve 't onzedelyke, hoe bekrompen als taktiek. Want...
hoelang kan dat standhouden? Dat stukje onlangs in 't Dagblad (‘ik wil eerst te
Utrecht spelen omdat daar harten zyn’) is weer bespottelyk! De ware zin is: dáár
zullen de studenten ('n troep jongens) lawaai voor me maken! Dit nu verwacht ik.
Meer nog: ik verwacht dat zy zelfs elders zal voldoen. De biologie gaat ver. Maar
op-den-duur beschouw ik haar onoprechte rol als uitgespeeld.
Op de repetitie van gister bleek me dat ze zeer weinig weet. Wat in 's hemels
naam, heeft ze dan toch gedurende haar 35 levensjaren uitgevoerd? Ook hier is
m'n Idee 30 van toepassing, in omgekeerden zin. Ik vraag wat er niet gedaan, wat
er verwaarloosd moet zyn, om zoo leeg te blyven? Zy heeft noch koningen Israels,
noch graven (....)
Ze zal er in groeien, en Mimi ook. Jet v. M. mag ook alles weten. Zeker amuseert
het haar.Denk by gelegenheid aan 'n mogelykheid om de domiciliekwestie by 't trouwen
wat makkelyker te maken of wel te ontduiken. Kyk, ik wou dat Mieske na zich (byv.
by gelegenheid der vertooning van V.S.) even ergens opgehouden te hebben, (3
of 6 maanden?) later werd beschouwd als gebleven te zyn. Dit kán, als we 'n
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welwillenden B.S. ambtenaar hebben die 't met ‘domicilie’ wat luchtig opvat. Dát is
de heele zaak.Larochefoucauld zegt (niet letterlyk, geloof ik): ce qu'il y a de plus repréhensible
dans la (les) galanterie(s), ce n'est pas la galanterie.
(....)

[16 februari 1875
Bericht in Het Vaderland]
16 februari 1875
Bericht in Het Vaderland, no. 39. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Met zekerheid kunnen wij mededeelen, dat Multatuli niet te Blaricum zal komen
wonen, zooals door het ‘Handelsblad’ is gemeld. Een maand of zes geleden was
er sprake van dat de heer Douwes Dekker zich daar zou vestigen. Van het plan
kwam echter niets, en Multatuli zal waarschijnlijk als te voren te Wiesbaden blijven.

[17 februari 1875
Brief van Multatuli aan Bruinsma]
17 februari 1875
Brief van Multatuli aan Vitus Bruinsma. Twee dubbele velletjes postpapier,
beschreven tot en met midden blz. zes. (M.M.)
Bovenaan de brief staan de regels: Vergeef die onbehoorlyke vlek, een gevolg
van 't opdraaien der lamp. Tot overschryven heb ik den tyd niet, wat me spyt, want
ik houd niet van slordigheid. Ze is ‘onzedelyk’. Mogelijk wordt op de enveloppe
gedoeld. De door Multatuli geschreven datering moet een vergissing zijn: het bezoek
van P. van Asperen Gister avend had plaats op 16 februari.
quod decet: wat behoorlijk is (lat.)
Rotterdam, 16 febr 75.
Geachte heer Bruinsma!
Tot-nog-toe moest ik my 't genoegen ontzeggen, Uw laatste letteren te
beantwoorden, omdat ik daarin verhinderd werd door drukte. Thans in Holland om
de repetitien van Vorstenschool bytewonen, heb ik 't niet kalmer. Ik ben gedurig
genoodzaakt, velerlei bezigheden, waaronder pressante, uittestellen. Ten-gevolge
van dit alles zou ik U ook thans niet geschreven hebben, indien niet 'n vry
onaangenaam incident me hiertoe bewoog.
Gister avend ontving ik 't bezoek van den Heer Van Asperen. Ik moet erkennen
dat ik verbaasd en bedroefd was over den staat
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van... verwildering - ik kan geen ander woord vinden, dat m'n bedoeling uitdrukt waarin hy me bleek te verkeeren!
Moet dat Ontwikkeling heeten? Beschaving? Dan houd ik 't met de ónontwikkelden!
De jonge man veroorloofde zich, 'n toon aanteslaan, dien ik niet zou geduld hebben,
toen ikzelf - zéér lang geleden! - nog 'n onbeduidend jong mensch was.
Zulke manieren behagen me niet! Ze kwetsen m'n smaak, m'n begrippen over
opvoeding (van individu en menschdom beide), m'n schoonheidsgevoel (dat één is
met zedelykheid), m'n waardigheid, en vooral: de waardigheid der denkbeelden die
ik verkondig, waarvoor ik gewerkt en geleden heb. Ik verkies niet, aan
andersdenkenden 't voorwendsel te leveren tot de beschuldiging dat vryzinnigheid
den mensch tot 'n vlegel maakt. Juist andersom! Ik geloof dat ontwikkeling leiden
moet tot veredeling. Wie dit niet inziet, heeft my niet, of slecht gelezen. Waar ter
wereld heb ik iets gedaan, gezegd of geschreven dat iemand het recht geven zou,
my aantespreken alsof-i met me achter den ploeg had geloopen, of... daar vóór?
Ja, daar vóór, want zoo'n gedrag, brute als 't is, kan by trekossen te-pas komen. By
beschaafde wezens, niet!
Kort voor dat... vreemd bezoek, ontving ik 'n paar studenten uit Delft. Zy kunnen
getuigen of ik vormelyk, lastig of kwalyknemend ben. Reeds in den Havelaar immers,
gaf ik blyk van makkelykheid op dat stuk, door den kontroleur - 'n man van zekeren
rang toch, die reeds veel gepresteerd had, en zeker 'n twaalftal jaren ouder was
dan de heer V. Asperen! - te ontslaan van zekere vormen, voor zoo ver die lastig
waren! Ik hecht niet aan styve gedwongenheid, maar wil daarom niet geacht worden
plompe onbeschaafdheid in de hand te werken.
De heer V.A. mompelde iets over ‘Friesch’ of ‘friesche manieren’. Ik heb Friezen
gekend, die zich behoorlyk wisten te gedragen. Doch al ware dit zoo niet, ik regel
me evenmin naar friesche zeden, als naar die van Lapland. Ik geef van myn kant
en vorder terug: quod decet! Indien 't niet-gelooven aan 't Godsspook van dezen
menschenplicht dispenseerde, zouden we verkeerd doen dat spook te verjagen.
Ik acht het myn plicht, daar ik door Uw bemiddeling - nu tot m'n groot verdriet met den heer V.A. in aanraking kwam, U van die ontmoeting kennis te geven ter
informatie, en (des-verkiezende) tot naricht.-
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Zoodra ik in den Haag kom, zal ik de eer hebben, aan Juffr. Schaepman vergunning
te vragen haar m'n opwachting te maken. Zeker zal 't HED aangenaam zyn, te
ontwaren dat myn vryzinnigheid zich ánders openbaart, dan door 't aanslaan van
'n toon die zou kunnen doen vermoeden dat we samen 'n vodderapers-carrière
hebben doorgemaakt.
Na beleefde groete, met alle achting,
UEd Dw. Dienaar
Douwes Dekker.
Dank voor de toezending van Uw stuk over de aëronautiek. Indien 't me vergund
is 'n op- of aanmerking te maken, is 't deze, dat ge (voor den leek althans) niet
duidelyk hebt gemaakt, hoe de condensatie gebruikt wordt als dynamisch hulpmiddel.
Uitzetting immers op-zichzelf, baat niets. Men heeft de regeerbare afwisseling van
extensie en condensatie noodig, om den stoom bruikbaar te maken als
beweegkracht. Daarom dan ook dat Watt, Fulton, de Caus niet ‘de stoomkracht’
hebben ontdekt. Deze kracht kende ieder ketellapper, die wel genoodzaakt was,
veiligheids kleppen aan z'n vaatwerk te maken, om niet door moeder Natuur te
worden gestraft met 'n explodeerenden oorveeg. Het ‘Toulon’ der zaak lag in 't
toepassen der afwisseling van tensie en ontspanning, niet waar? Wilt ge my eens
zeggen of deze aanmerking op uw stuk gegrond is?
Ik geef U verlof, myn wyze van beschouwing in zake: beleefdheid (natuurlyk
zonder naam te noemen) overal waar 't tepas komt, meetedeelen. Misschien kunt
Ge daardoor sommigen 'n deceptie uitwinnen. Zéker is 't dat ik voortaan wat
omzichtiger wezen zal in het toelaten tot m'n binnenkamer!
Uit de ‘Schrift’ blykt niet dat Jezus, die als ik ‘gelykheid der menschen’ predikte,
zoo onaangenaam aan stellige óngelykheid herinnerd werd!

[februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
Omstreeks 17 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Half enkel velletje aan éen zijde
beschreven. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Ontv.

16.

h7 - h5

Andw.

17.

Th1 - f1 (versteckt!)
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Amice,
Is U de schrijver van den zooeven over Berlijn ontv. brief ook somts bekend? Of
aan Vosmaer? Ik ken de Vrije Gedachte sedert lang niet meer maar de boel scheen
me banaal toe.
t.t.
L.

[17 februari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
17 februari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot bovenaan blz. 3 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 17 febr 1875
Waarde Dekker! Dank voor Uwe hoogst interessante brieven! Zelden las ik met
meer genoegen Uw levensjournaal dan in de laatste dagen, vóóral omdat het me
toeschijnt dat de curieuze dwaling van M.K. als gevolg zal hebben dat Ge een nieuw
leven begint en lust krijgt om weêr onder de menschen te komen.
Ik heb de aparte uitgaaf van V.S. zoo lang opgehouden omdat, zoodra ze
verschenen is, den verkoop van bundel IV een kapitale deuk krijgt. Niettemin voel
ik heel goed dat 't niet aangaat om op die manier voort te sukkelen en is 't wel
degelijk mijn plan om, nog vóór a.s. zondag, alle winkels in R. en omstreken ruim
te voorzien, zoodat vóór de opvoering tal van lieden Uw stuk zullen gelezen hebben
en men alzoo niet de auteur met de acteurs zal verwarren. Hoewel laat, zal men
toch nog intijds in 't bezit komen van het stuk.
Hierbij alvast een drietal exemplaren.
Binnen kort kom ik stellig over. Ik zou wel een dag bepalen maar durf dat niet
omdat ik me, wat zeldzaam voorkomt, juist in de laatste dagen minder prettig voel
ten gevolge van gevatte koû. Lukt het me dat snel te doen verdwijnen, dan kom ik
reeds vrijdag, of anders maandag. Zaterdags heb ik 't altijd buitengemeen druk en
zondags blijf ik vrouw en kroost gezelschap houden. Bovendien zult Ge zondags
veel aanloop hebben uit den Haag? - Hartelijk hoop ik dat Ge in Uw prettige stemming
blijven zult en alle goede plannen hun beslag zullen krijgen, in weerwil dat Ge een
hollandsche hemel boven U hebt. - Dat plan tot lezingen vind ik uitnemend! Nu,
binnen kort bespreken we alles wel verder; tot ziens dus!
tt GLf
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[18 februari 1875
Brief van Multatuli aan A. van der Ghinst]
18 februari 1875
Brief van Multatuli aan A. van der Ghinst. Van deze brief is enkel de enveloppe
bewaard gebleven, geadresseerd Den Heere Aug. vander Ghinste hon. Professor
aan 't Atheneum te Brugge, gestempeld Rotterdam 18 FEB 75, en met in potlood
de notitie: verzengde. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Men mag aannemen dat deze brief een zó persoonlijke en delicate inhoud had,
dat Van der Ghinst hem heeft vernietigd.

[18 februari 1875
Briefkaart van Mina Krüseman aan mevrouw B.]
*18 februari 1875
Briefkaart van Mina Krüseman aan mevrouw B. (Leven III, blz. 29)
Rotterdam 18 Febr.
Gerust! Ik mag alles bekend maken, wat mij zelve aangaat en waar is. Ik heb het
Publiek en confidence genomen en heb voor 't Publiek dus geen enkel geheim; hoe
minder misterie hoe beter, juist hierin ligt mijn kracht.
Mina.

[19 februari 1875
Brief van P. van Asperen aan V. Bruinsma]
19 februari 1875
Brief van P. van Asperen aan Vitus Bruinsma. Dubbel en enkel vel papier, geheel
beschreven. (M.M.) Fragment.
(....)
't was echter reeds bijna ½10. Mult. was thuis en 'k werd verzocht binnen en
boven te komen. Terwijl 'k m'n stok in de paraplustand zet, gaat de deur open en
ik word met de woorden: ‘kom van Asperen, ja beste jongen, jij daar’ zeer hartelijk
naar binnen geloodst. M'n jas was uit vóór 'k 't wist en op 'n kanapee gelegd, terwijl
ik zelf op 'n stoel kwam. De indruk, die de persoon op mij maakte, was scherp
tegengesteld aan 't geen ik verwacht had. Zijn portret gelijkt niets meer. De oogen
zijn niet levendig, terwijl de wangen stroo-geel en gerimpeld zijn en nog al magerheid
aan 't hoofd geven. De snor is borstelig en kort, (als 't middenstuk bij v.d. Burg
vroeger), de houding eenigzins gebogen, grootte gelijk ik; en wat daarbij komt en
wat me in 't eerst bedonderde, ja den wijzen, wiskundigen Mult. voor krankzinnig
deed denken, een zenuwachtige bewegelijkheid, waarbij Schliebuer niets was (al
was-i druk), die mij overwhelmed.
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Nooit had ik me zoo iets kunnen voorstellen. Z'n woorden vergezeld van vele
bewegingen van gelaat en handen, en even vlug uitgesproken, gerabbeld bijna, dit
alles verbaasde me. Onder dien invloed was m'n eerste vraag, geloof ik, ‘hoe gaat
het met je.’ Letterlijk namelijk. Van zijn antwoord onthield ik slechts: ‘m'n rug klopt
als een pendule, ja als een pendule.’ ‘'k Heb veel werk en heb dan ook eenige, ja
drie jongelui afgezegd’. Dit zeide-i onder zitten en staan, elkaar afwisselend en
gepaard met handenbewegingen naar de rug en 't opnemen van een pen. 'k Weet
waarachtig niet meer hoe 't kwam, maar op eens kreeg ik 'n ‘complimentje’ over m'n
cigaar, die rookend op de tafel lag, daar ik rookend aan z'n huis gekomen was en
hem bij 't zitten gaan op de tafel gelegd had. Onder een vloed van woorden, dat dit
niet zoo hoorde, zoo te komen ‘bij mij, Multatuli’, die ‘veel gezien en doorleefd had
en andere personages gezien en ontvangen had’, was hij opgestaan en had uit 'n
hoek van de kamer een kistje sigaren gehaald, waaruit hij mij een aanbood, met
daaropvolgend vlammetje. Door 't praten ging die cigaar spoedig uit, tengevolge
waarvan zij grootendeels bewaard gebleven is tot op den huidigen oogenblik. ‘Est
modus in rebus’ vervolgde hij toen naar aanleiding van dat cigaar-standje. ‘Welzeker’,
antwoordde ik, maar m'n doel was niet u te hinderen, 'k heb er niet aan gedacht.
‘Ja maar m'n stemming, m'n tijd’ enz. ging hij nu weer doorslaan, en ook ‘zo'n briefje’,
‘est modus in rebus van Asperen, ik ben zeer liberaal, zeer liberaal.’ In groningen
was ik en zag daar een clubje jongelui, ‘die de verdienste hadden niet aan God te
gelooven’, en overigens ‘godverdomme zeiden’ en vloekten, nevens een troepje
‘stijve aristocraten’, maar deze bevielen mij beter, est modus in rebus. Nu ja,
antwoordde ik, maar mag ik eens iets zeggen. Hij ging zitten en 'k zei met wat meer
woorden, wat op 't briefje stond, dat ik hem schreef. Dat ik van Almelo kwam, en
hem eens hoopte te bezoeken, ook naar aanleiding van z'n laatste hartelijke brief
aan mij. Ja, die had hij dan ook nog niet beantwoord, viel hij mij in de rede, want
geen tijd daartoe gehad. Wat ik hierop zei, herinner ik me niet meer, maar 'k hoorde
hem toen weer vrij wat zeggen, dat ik niet begreep. 'k Weet wel er kwam ook in van
Jezus en de rijke jongeling en 't geheel kwam neer op modus in rebus en afstand
tusschen hem en mij. Hierop interpelleerde ik hem, dat
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wij elkaar niet begrepen. Dat ik zoo en niet anders sprak, was uit gewoonte en
omgang met m'n vrienden. Dat wij elkaar niet begrepen, werd ik genoodzaakt te
vertalen in: ik veronderstelde, dat gij mij niet begrepen hadt. Ik vertelde toen hoe
wij in L. het opvatten vrienden te zijn en als ‘jongens’ met elkaar om te gaan of liever
zou dit doen, want ik was pas eenige woorden op weg of-i viel me in de rede. Maar
ik ben geen jongen, van Asperen. Dit zeide ik, dat ik ook volstrekt zoo niet
beschouwde. Hoe oud ben je, vroeg hij daarop. 23 was't antwoord. Nu werk dan
ook nog eens 30 jaar onder zooveel zwoegen. Ik zeide, dat ik ook bezig was, zooveel
mogelijk vooruit te komen en met al mijn verstand. Dit argument kon hij niets tegen
in brengen, hij zweeg dan ook even, maar begon weer, neen neen v. Asperen, 't
verstand doet het niet alleen, als 't hart niet goed is. Dit ontlokte mij een lach, nu ja
't hart, zei-ik ik meende in toestemmenden, maar hij vatte het op in tegenstellende
zin. M'n lach gold niet hem natuurlijk, maar de zonderlinge woorden, die 'k nooit zou
denken zoo kalm met overtuiging van hem te hooren. Ik combineerde ze met K. (die
in zoo'n onberispelijken en begrijpelijken stijl mijn ‘valken’ uitkleedt). Hoe 't zij, hij
ging weer opstaan, liep naar de deur, opende die, zuchtte en zei neen, neen van
Asperen, dat gaat niet, dat past niet, wij begrijpen elkaar niet, mij duidelijk te kennen
gevende, donder op. 'k Ging dan opstaan en trachtte hem nog explicatie te doen
van m'n meening en schrijven daaromtrent in den Sneeker, maar hij praatte al door,
waarvan ik nog onthield: Werk eerst nog 30 jaar en kom dan weer eens bij me, maar
neen, dan ben ik al dood, enfin da's minder, en trok mijn jas aan. 'k Bood hem de
hand, en met de woorden: nou 't spijt me waar op van hem een driftige interpellatie
volgde met afwijzend gebaar met de woorden: neen neen, dat gaat niet. 'k Ging
heen, hij sloot de deur, toen hij mij bij de trap zag, maar 'k opende de deur nog eens
in de meening, dat 'k mijn stok op z'n kamer had staan, zeggende: m'n stok en
rondziende. O neen, riep ik ook nog even vlug, hij staat daar. Ook nog een stok,
hoorde ik mij naklinken als laatste woorden van de man die ik uit zuivere eerbied
en vriendschap een bezoek bracht en waarvan ik zoo wegkwam na 20 minuten
pratens. O ja, ik herinner me nog, hoe hij bij mijn verhaal van hierboven aan de
bladzij sprak van wat men in 't Duitsch ungezo-
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gen, onopgevoed noemde. Ik merkte hiertegen op, dat ik niet voor m'n opvoeding
aansprakelijk kon gesteld worden en dat ik trachtte te doen wat goed was. Droevig
verliet ik het huis met de hoofdgedachte: hebt ge dan toch gelijk van Vloten. 't was
nagenoeg 10 uur en 'k liep naar de Rijnstation in de verwachting Rotterdam nog te
kunnen verlaten.
morgen avond verder.
Zoo'n opgewonden mensch als hij zag ik nog nooit, zelfs niet te Meerenberg, waar
ik laatst 2 maal geweest ben, de laatste keer eenige uren zelfs. (....)

[19 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
19 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Rotterdam 19 febr 75
Waarde funke! Om redenen die de Direktie aangaan, is er morgen en overmorgen
(Saterdag en Zondag) geen repetitie. Maar maandag zal er voor 't eerst repetitie
worden gehouden van 't heele stuk, en wel zonder interruptien. Tot-nog-toe moest
byna elke regel verbeterd worden, en overgedaan. Vandaar dat één akte drie uur
duurde. Nu heeft de heer Legras bepaald dat we (Wy: hy regisseur, ik, auteur) eens
onzen mond houden zouden, om eens te laten dóórgaan, goed of niet. Alzoo zou
maandag juist 'n aardig dagje voor U zyn. Schikt U dat? Kom dan van de spoor
eerst by my. De Weenastraat is niet ver van Hollandsche Spoor, en er komt 'n trein
a

C 10 uur hier aan. Dat komt goed uit. Vind goed dat ik niet aan den trein ben. Ik
wacht U liever op m'n kamer. Het afhalen van den trein agiteert my altyd zoo. En
daar ik weer 'snachts hoest, val ik dikwyls eerst laat in slaap. Als ik dan te vroeg
moet klaar & gekleed zyn, word ik zoo zenuwachtig. In de Weenastraat gekomen
(van de station af) is Engelman linkerhand, niet zéér ver in de straat. De naam staat
op de deur. Ge hoeft me niet te schryven óf ge komt. Als ge met den eersten (?)
holl. trein gaat zyt ge vanzelf tydig hier, en wy kunnen nog 'n kwartier praten voor
we naar den Koolsingel gaan.Kerel wat vertel je toch van m'n ‘dwaling’ omtrent M. Kr? En: ‘dat dit me weer
onder menschen brengt?’ Ik begryp er geen jota
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van. Juist ik ben een der weinigen (naar ik gis) die omtrent haar kunstvocatie niet
gedwaald heb. Lang voor haar optreden in háár stuk, heb ik haar gezegd dat ik
twyfelde aan haar talent. Ik nam 't juist zoo kwalyk dat sommige kranten haar absoluut
op de planken wilden zien. En onder menschen, tengevolge van die dwaling? gut,
ik begryp er niets van!
Hartelyk gegroet van
tav.
DD
Als je myn brieven aan M.K. las, zou je zien dat ik haar niet gevleid, en niet gespaard
heb. Byna alles wat zy in 't publiek vertoonde heb ik zeer afgekeurd. Ja, alles, op
enkele schoone passages in haar boek na, die echter ook bedorven werden door
't slordige van 't geheel. Aan haar talent als actrice heb ik nooit geloofd, en dit zei
en schreef ik haarzelf.
Van Juffr Baart (schoon géén étoile waarachtig!) is nog meer te maken dan van
haar.Ik kan op m'n vingers narekenen dat veel van haar... zonderlingheden op myn
rekening worden gezet. Welnu, men dwaalt. Als ooit iemand haar op 'r plaats zette,
was ik 't, tot aan haar toilet toe! Men kent me al heel weinig.

[19 februari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
19 februari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Dubbel velletje postpapier, beschreven. (M.M.)
Voor de vorige zet zie 15 februari, voor de volgende zet 24 februari.
Rotterdam 19 febr. 1875
Geachte heer & Vriend
Ik begin met U beleefd dank te zeggen voor de toezending van 't Jaarboekje.
Tot-nog-toe had ik het te druk met de repetitien van m'n Vorstenschool, om de
gespeelde partyen - en vooral de Uwen! - te kunnen volgen. Daaraan echter zal ik
't eerste uurtje besteden, dat ik vry heb.
Maar, eilieve, waarom staat myn naam niet op de lyst der leden? Ik was toch
immers lid over 't jaar 1874? Of heb ik dit mis?
Wat ónze party aangaat, ik ontving
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Antw.

28)

b6 - e6:†

29)

g6 - e6:

29)

d7 - d6

30)

e6 - e7†

Daar UWD natuurlykerwyze, om geen pion te verliezen, Uw Kasteel er tusschen
plaatst, neem ik.
Alzoo:
30)

d6 - d7

31)

e7 - d7:†

Op Uw

31)

C7 - d7:

volgt

32)

e2 - e3.

Na vriendelyke groete ben ik met de meeste hoogachting
UEDDWDienaar
Douwes Dekker

[19 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
19 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
weduwenfonds opgezegd: Van der Linde geloofde dus dat hij niet zou worden
verslagen.
mijn vers: het gedicht Caissa is gepubliceerd in De Schaakwerld, blz. 81.
Amice,

Ontv.

17)

f7

- f6

Andw.

18)

Dd1

- b3

Buitentje ‘nooit gedacht’
Ligt Blaricum ergends in Europa?
Mijne vrouw heeft vandaag het weduwenfonds opgezegd. Of dit besluit in verband
staat met de partij, kan ik niet doorgronden.
Kan mijn vers
na de pers?

Vriendelijk van ons gegroet.
tt.
v.d. Linde
19 febr. 75
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[19 februari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
19 februari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad, no. 50. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
non multa sed multum: weinig, maar goed (lat.)
* - Uit Rotterdam schrijft men ons van den 18. Febr.:
‘Met eenige verwondering zie ik in de laatste aflevering van het tijdschrift van het
tooneelverband het bericht, dat de opvoering der Vorstenschool voorloopig is bepaald
op 22 dezer. Er werden te dezen aanzien reeds vrij wat tegenstrijdige mededeelingen
gedaan en om hen voor teleurstelling te bewaren, die afgaand op bedoeld bericht,
zich misschien opgewekt zouden gevoelen hierheen te komen, haast ik mij u te
melden dat de dag der opvoering volstrekt nog niet is bepaald. Multatuli is sedert
een dag of tien hier en geeft zich ongeloofelijke moeite bij de repetitiën; nu vooral
blijkt het van hoeveel gewicht het bij het instudeeren van een goed werk is, dat de
auteur in aanraking zij met de akteurs, en niet 't minst komen er détails aan den
dag, wier schoonheid bij lezing, ja bij herhaalde lezing u wellicht ontsnapt zijn, doch
die in den mond des schrijvers leven krijgen en Multatuli's werk nog meer doen
appreciëeren. 't Heeft mij veel genoegen gedaan en zal den vereerders van zijn
talent als schrijver voorzeker aangenaam zijn te vernemen, dat den man wiens pad
rijker aan doornen dan aan bloemen geweest is, bij zijne aankomst eene ovatie is
gebracht, niet luidruchtig, niet door de massa, maar eenvoudig en hartelijk gemeend
en daarom des te meer waard. Op den dag der eerste repetitie stonden in den foyer
van den nieuwen schouwburg al de dames en heeren van het personeel geschaard,
met de direktie aan de spits. Eenige enkelen, op wien het non multa sed multum
van toepassing was, waren genoodigd. Toen Multatuli binnentrad, vergezeld van
zijn kampioen, mr. C. Vosmaer, werden er fanfares aangeheven, heette de direkteur
le Gras hem hartelijk welkom en stelde het personeel aan hem voor. Multatuli hield
daarop à l'improviste eene dier toespraken, waarvan men niet wist, wat meer te
bewonderen, de keurige gevoelvolle inhoud, de gloed en warmte van uitdrukking
of de groote welsprekendheid.Hoe de opvoering zich nu laat aanzien? Wat het heeren personeel aangaat, dit
zal goed, ja, misschien zelfs zeer goed zijn. En de vrouwen dan? Teedere vraag!
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Louise? die prachtige schepping van een scheppend genie, die figuur, waaromheen
de anderen zijn gegroepeerd, en van wier vertolking voor het drama alles afhangt?
Veel moed, voorzeker, behoort er toe, om dat koninginnekarakter, in zijn fijnste
schakeeringen, te willen voorstellen. Mej. Kruseman heeft dien moed; - zal zij slagen?
Ik beantwoord thans die vraag niet. Het gevoel van de loodzware taak gevoegd bij
den ernstigen wil om zich in die rol hinein te denken moge haar steunen. Mej.
Kruseman bedenke dat zij revanche heeft te nemen en er voor haar als
tooneelspeelster het to be or not to be van afhangt. De omstandigheden zijn voor
haar gunstig; auteur, publiek en kritiek, d.i. de opbouwende en niet de afbrekende
kritiek wachten met sympathie. Zij doe dus haar voordeel met de opmerkingen van
auteur en régisseur, wijde hare beste zorgen aan de Louise. En de anderen? - Maar
ik anticipeer niet verder. Alleen nog dit: de kwestie, wààr de eerste opvoering zal
plaats hebben is nog niet beslist. 't Is het persoonlijk zeer sterk verlangen van mej.
Kruseman niet 't eerst hier als Louise voor het voetlicht te treden; de direktie der
nieuwe vereeniging, eene Rotterdamsche spruit, meent er de primeur van aan de
stad te moeten geven, die haar geboren deed worden.

[20 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
20 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 3 beschreven. (M.M.)
Rottm 20 febr 75
Waarde funke, toen ik van nacht (na 't vertrek van den besten Vosmaer die by
me was komen theedrinken) u dat briefje schreef over de repetitie van maandag,
vergat ik dat ik maandag middag 'n invitatie heb aangenomen om te dineeren. Ik
zou dus tegen 'n uur of 4 (?) vry moeten zyn. De vraag is nu of ge, dit wetende, 't
de moeite waard keurt voor de repetitie overtekomen? Ik zeg ja!
k

Legras wil nam (nu voor 't eerst) het heele stuk laten doen, en... zonder
wyshedens van onzen kant. Tot-nog-toe was er interruptie en gepreek by elken
regel elke pose.
Dat er nog altyd veel gebrekkigs is, weten wy ook wel. Maar men moet roeien &c
Ook is er veel schoons. Vooral de George! Dat is positief goed!
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Juffr. K maakt geen 1/10 van haar rol! en toch zal 't sommigen voldoen, ja misschien
de meesten, helaas!
Juffr. Baart heeft heele goede oogenblikken. Zy is leerzaam, en kan wat worden.
Jammer dat haar stem scherp en ongemoduleerd is. Ook ontbreekt haar 't je ne
sais quoi van gratie, dingen die men niet noemen kan.Hoe dit alles zy, en by veel gebrekkigs nog in de anderen ('t Is 'n jong en zeer
inkompleet gezelschap!) ik ben niet bevreesd voor 't vallen van V.S. als stuk.
Maar... na 10, 20 jaar zal men 't beter spelen.Als ge komt, hoef je niet te waarschuwen. Ik blyf maandag morgen thuis tot 10¾,
en lang voor dien tyd is de trein aan.
Hartelyk gegroet
tt
DD

[20 februari 1875
Brief van Multatuli aan een onbekende jonge vrouw]
20 februari 1875
Brief van Multatuli aan een onbekende jonge vrouw. Dubbel velletje postpapier,
tot midden blz. drie beschreven. (M.M.)
Van deze brief bezit het M.M. een afschrift, van de hand van H.G. Douwes Dekker,
beginnende met de notitie: Brief van Multatuli aan een dame, wier naam aan H.G.
Douwes Dekker (zoon van Jan D.D.) bekend is.
Er is tussen de beide afschriften geen noemenswaard verschil.
Rotterdam 20 febr 1875
Mejuffrouw!
n

Eerst heden ontving ik Uwe zeer aangename letteren van den 17 die me van
Wiesbaden, waar ik inderdaad woon, werden toegezonden. Ik ben namelyk hier,
om de repetitien van Vorstenschool by te wonen, welk stuk eerstdaags te Utrecht
en hier (ook later wel elders, denk ik) zal gespeeld worden. Ik ontvang veel brieven!
Daaronder zyn er die - hoezeer oppervlakkig op den Uwen gelykende - daarvan
afwyken in ééne hoedanigheid -: in eenvoud!
Uwe lieve eenvoudige toon trof my; en even eenvoudig, doch wel gemeend ook,
antwoord ik dat ik U vriendelyk dank zeg.
Het is wáár, wat ge zegt: ik had, en heb, veel bitters te verduren.
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Maar, zoo als ik in de opdracht van de Havelaar zeide: ‘il y a l'heure des
compensations.’ Als zoodanig dan ook beschouw ik Uw hartelyk schryven.
Ook trof me Uw naam. Everdine heette myne arme lieve vrouw, myn beste Tine.
Ik zal - o.a. om myn Nonni, die nu al 'n heel meisje is, by my te kunnen nemen weder moeten huwen. Welnu, U zeg ik, dat zy die hieruit opmaken dat het verlies
myner Tine me niet treft, zich zeer vergissen. Háár overlyden is my 'n beslissende
slag, 'n zedelyke doodwond! Genezen zal die wond nooit! Al wat ik in den Havelaar
over onze innige verhouding schreef, was de waarheid. Dit weet ieder die ons
inderdaad kende, niet de velen die zeggen my te kennen, omdat ze my misschien
'n paar maal in 't Publiek hebben gezien. Vergeef me deze uitweiding, waartoe Uw
naam my aanleiding gaf. Die naam roerde my. - Na zeer beleefde groete heb ik de
eer met hoogachting te zyn
UwEdDwDienaar
Douwes Dekker

[Bijlage
Herinneringen van Mina Krüseman]
Bijlage
Opmerkingen van Mina Kruseman betreffende Multatuli's optreden tijdens de
repetities van Vorstenschool. (Mijn leven III, blz. 46-48, voetnoot.)
Dat derde en dat vijfde bedrijf zijn groote oorlog-sujetten geweest! De Auteur vond
alles even mooi, zóó onverbeterlijk mooi, dat hij geen enkelen regel wilde schrappen.
De heeren van de directie, Mr. Vosmaer en mijn persoontje, wij waren het er echter
allen over eens dat die twee bedrijven veel te langdradig en te vertoogachtig waren
voor het tooneel en wij verzochten dus allen den Auteur in het belang van het stuk
eenige coupures te maken, welke wenschelijk en noodzakelijk waren.
‘Zeker! O zeker!’ Was zijn eerste antwoord, maar toen hij diep nagedacht had,
veranderde hij weer van opinie, en vond hij niets te lang voor het tooneel, tenzij
jufvrouw Krüseman geen kans mocht zien, die zes-pagina's-speech behoorlijk voor
te dragen. Jufvrouw Krüseman echter kènde Douwes-Dekker, verwees hem naar
de volgende noten* en verklaarde zich bereid het geheele stuk te spelen zonder
iets in den tekst te veranderen.
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Ik bedankte er voor, als artiste onbekwaam verklaard te worden, als dekmantel voor
Multatuli's fouten. Buitendien, was ik gewoon aan lezingen en voordrachten en
konden mij eenige pagina's alleenspraak meer of minder ook niet schelen, ofschoon
ik ze storend vond voor de handeling, voor den loop van het stuk. Dit vonden de
anderen ook en daar begon de strijd weer van voren af aan! Ik bemoeide mij niet
meer met het gekibbel en leerde alles van buiten; maar op de repetitie bleek het
weer dat die 6 pagina's behoud en nietbehoud wel behoudend waren, maar niet
behouden konden worden, en dus alleen behouden moesten blijven in het testboekje.
De heer Douwes-Dekker verklaarde zich bereid de coupures te maken, Mr.
Vosmaer zou helpen, de Directie moest mee naar de régie om te oordelen of ze
scèniek waren en Juf. Krüseman om te zeggen of zij vrede nam met de
veranderingen in haar rol. De Directie, die niets wist van de vroegere correspondentie
tusschen Multatuli en mij, moet, dunkt me, vrij verwonderd geweest zijn over de
zonderlinge onderworpenheid van D.D. die al razende, tierende, vloekende en
scheldende toch de tirade over kritiek in de rol liet blijven, terwijl allen behalve ik
juist die tirade er uit wilden halen.
VORSTENSCHOOL.

Noten bij den Vijfden druk 1875.
* Het kan zyn dat de passus die hier begint en op blz. 79 eindigt, de eischen van
het drama in den weg staat, en alzoo by de opvoering moet worden weggelaten.
Dan echter vervalt ook, om redenen van symmetrie, de periode die op blz. 71
tusschen haakjes gezet is. Ikzelf zal hierover niet kunnen oordelen, voor ik 't stuk
heb zien spelen. 't Zal er veel op aankomen, of de artiste die de rol van Louise
vervult, genoeg zielehandeling weet te openbaren in de woorden der Koningin, om
die te dramatizeeren. Het komt me voor, dat de stof niet ontbreekt. Maar...

[20 februari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
20 februari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan blz. 3 beschreven.
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Amsterdam, 20 febr 1875
Waarde Dekker! Tot mijn spijt ben ik gedwongen U te waarschuwen dat Ge as.
maandag niet op mij moet rekenen. Sedert dinsdag is mijn heele corpus in de war
en plaagt mij bovenal een hoest die me veel pijn in de borst geeft, zoodat ik thuis
moet blijven en ik zeker weet ook maandag niet zóóveel beter te zullen zijn om uit
de stad te kunnen gaan. Zelden heb ik 't zoo geducht beet, maar nú ook schijnt
huisarrest en misschien nog wel bedarrest onvermijdelijk vooral nu 't sedert gisteren
zoo venijnig uit het N.O. blaast.
Loopt het meê, dan kom ik in elk geval zoodra mogelijk, want om vele redenen
zou ik U gaarne, én wel te midden dier tooneelcoryphaeen ontmoeten. Het spijt mij
daarom dubbel dat ik de kans nu misschien misloop, om repetities bij te wonen.
Zoo'n gelegenheid is voor mij, die nooit zoo iets bijwoonde, op zich zelve al
aantrekkelijk en daarom bekoorde mij Uw voorstel -, maar ook buiten dien zou ik
mij hartelijk verheugen U weêr eens de hand te mogen drukken. Hoe 't dus zij, met
of zonder repetitie, zoodra ik uit mag, kom ik over en, mocht ik gedoemd zijn om
langer thuis te blijven dan ik vermoed, neem dan de moeite door over te komen
eenige uren aan mij af te staan, als dat geen schade doet aan Uwe Rotterdamsche
taak. Spoedig schrijf ik nader. Bij snelle beterschap sein ik U mijn komst.
Inmiddels hartelijk gegroet van
tt
GLf
Gij hebt gezien dat ik ‘op veler verzoek’ Uw V.S. in 't licht gaf? De Rotterdamsche
boekhandel heeft zich kranig gehouden! Het publiek zal nu, reeds vóór het de acteurs
ziet debutéren kunnen oordeelen, hoe de auteur heeft gedebuteerd en zal zich dus
omtrent U zeker niet licht vergissen.Nadat deze gesloten was en klaar lag voor de post, komt den Uwen van 19 dezer.
Jammer nu vooral dat ik niet uit mijn kamer mag. Het spijt me geducht.
Blijkbaar heeft mijn vorig schrijven U heel en al van 't spoor gebracht. Ik heb me
zeker zonderling verkeerd uitgedrukt. Nu, binnen weinige dagen hoop ik dien brief
eens bij U te herlezen en
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er samen om te lachen dat ik U tot zóó gekke conclusies bracht. Zeer zeker echter
kan er niet uit gelezen worden dat ik in de meening leefde dat Gij in M.K. zoo'n ster
hadt ontdekt! Nu, tot a.s. week! Zoodra de borst mij geen pijn meer doet, durf ik er
weêr op uit te gaan.

[februari 1875
Brief van Multatuli aan J. Haspels]
*Omstreeks 20 februari 1875
Brief van Multatuli aan J. Haspels. (Facsimile in Tijdschrift voor Tooneel, jrg.
1903-1904, blz. 15-18.)
De woorden geste enz. zijn een door verwijzingstekens aangegeven
tussenvoeging.
Waarde heer Haspels!
Ik zit erg in den brand met de zittery. Ja, zóó is 't, ikzelf zit er mee! Zoudt ge wel
gelooven dat ik nu al 'n paar uur tob over de mogelykheid om er 'n halfdozyn
uittehalen, en er geen kans toe zie? Als ik de rol van Louise lees - en ik heb dit 'n
paar malen gedaan - heeft elk: ‘ga zitten’ z'n reden van bestaan. Maar... 't hangt
van de zeggingsmanier af.
Toch erken ik, indien nu een maal die manier niet goed is (waarin we wel moeten
berusten, car à l'impossible nul n'est tenu!) dat het wenschelyk ware, die scie van
Louise wat aftestompen. Myzelf hinderde het, by de laatste repetitie, o, zeker! Maar...
ik blyf beweren dat het aan de voordracht lag.Myn voorstel is nu, nog eens, door Juffr. Kruseman opmerkzaam te maken op
kleine (en groote!) variatie van stembuiging, geste, houding, mimiek en overgangen,
te beproeven of we den tekst behouden kunnen. Zoo neen, dan zal ik 'n stuk of 6,
8 ‘ga zitten's’ schrappen. Maar, nog-eens, ze hebben allen hun raison d'être!
Waarlyk!Dit was byv. het geval niet met de te dikwyls herhaalde ‘met verlofs’ van Puf. Dat
waren stoplappen. Dit zyn Louise's scherpe sarrende, straffende beteekenisvolle
speldeprikken en... dolkstoten niet!Na vriendelyke groete, ook aan de andere heeren, met de meeste hoogachting,
UWEDDWDienaar
Douwes Dekker.
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Louise's ‘ga zitten's behooren by de scène. Ze oefent zich immers in en.to.mo.lo.gie!
En ze zei immers: ‘als ik met 'n skorpioen te doen heb, dan sla ikzelf met vaste hand
den priem door 't hart’. Juist haar ‘eenwoordigheid’ op dit punt is essentieel. Ze zit
daar niet om fraaie afgeronde frazes te zeggen, maar om te straffen. Daar nu in die
straf de eigenlyke zaak (namelyk: 't kompromitteerende zoogenaamd redden van
haar naam door 'n laaghartige knoeiery) door haar niet mag genoemd worden (wat
reeds vooraf door de Walbourg voor 'n kunststukje was verklaard, dat ze verrichten
zou) juist dáárom moet dat eenvormig-scherpe van de surrogaatjes goed uitkomen.De bedoeling is niet, dat V H moet ‘blijven zitten’. Ze laat hem gedurig voelen
dat-i zitten moet, en wel... als 'n vastgeprikte skorpioen. Al maakte hy géén mime
van opstaan, dan zou ze tóch zeggen: blyf zitten. Dáárom is 't haar te doen.

[21 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
21 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz.
3 beschreven. (M.M.)
pr.: pruisische
Rottm Zondag morgen
Waarde funke! Het spyt me dat ge onwel zyt. Wat de repetities aangaat, zal ik u
op de hoogte houden. Ja, ik denk ook dat het interessant voor U wezen zal. De V.S.
gaat nog altyd met veel gebrekkigs de wereld in, d.h. op de planken. Toch ben ik
voor 't slagen van 't stuk, als zoodanig, niet bevreesd. Dat er in een zoo jeugdige
troep, nog veel onvoldoende elementen zyn, spreekt vanzelf. Welnu, dit weet ieder,
en dát is zoo belangryk niet. Als slechts Louise wat wist te maken van haar rol! Toch
zal ze nog altyd sommigen behagen (uit onkunde dan!) en 't geheel zal er minder
onder lyden dan eigenlyk behooren zou. Wie V.S. goed gelezen heeft, mag haar
niet toejuichen. Ze verlaagt haar rol, inplaats van die te releveeren. 't Is kurieus zoo
weinig ze van de strekking der woorden begrypt.
De Koning zal veel goed maken. Hansje is redelyk en de scène met Hansje zal
gewis voldoen. De Schukenscheuer (Le Gras) is niet... hippelend genoeg. Ik had
t

me een dwaze, gepinceerde pr. luit .
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voorgesteld, en de heer Le Gras is geposeerd. Maar Herman is goed.Ja, ik zal U op de hoogte houden van later repetities.Wel zeker, kom ik in Amsterdam! Dat spreekt. Vooral als ge door langen duur
Uwer ongesteldheid in 't geheel niet komen kondet, wat me wel spyten zouUw raad over 't beschikbaar stellen van billetts voor meer dan één avend heb ik
goed overgebracht. Eergister nóg eens in 'n briefje. - De affiche is gedrukt:
Utrecht

1 Maart

Rotterdam

2 Maart

Rotterdam

4 Maart

Verder weet ik nog niet.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Wilt ge ook groote plakaffiches over Vorstenschool
door
Mult
aan uw boekverkoopers zenden?
Of hoeft dat niet? Ik meen om voor de glazen te hangen?

[21 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
21 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli, op 20 februari begonnen.
(Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De aanvankelijke antwoordzet (19) is doorgestreept en de volgende morgen door
een andere vervangen.
Het bijgevoegde telegram is bewaard gebleven en luidt:
doctor Vanderlinde Utrechtschestraat 324 A Arnhem
Antwoord betaald
Kunt gij mij morgen helpen aan vijf, zes bladzijden over Campbells annalen?
Van Eyck.
Amice,

Ontv.

18)

Pc6 - e5
daemoniesch!

Andw.

19)
nacionaal!
dankje.
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Welke duivel inspireerde U dien éenigen?! Ja, nu ‘is de partij heel aardig’! Wir kennen
das! Doch er zullen ook weer ‘onaardige’ buien komen. Dan vind ik 't weer aardig.
Dus altijd aardig. Ik wou dat ik U die lezingen kon verbieden. Maar tegenwoordig
voor 't eerst ken ik fin. zorg. En ik kan niets verdienen. Ik moet gelaten wachten of
men ooit weer van plan wordt rente te betalen. En anders is 't uit. Wat mij, ware ik
niet getrouwd, 't meest welkom zou zijn.
Uwe ketterijen omhelsde ik, in zake holl. prozodie, reeds lang anticipando. Ook
praktiesch. Maar er ontbreekt mij iets om optetreden ‘met gezach’. Overigens dacht
ik uit onze gesprekken over Londinias dat Vosmaer zich ook reeds van de exotische
schablone geëmancipeerd had. Vatbaar voor de ‘eindovertuiging’ is hij stellig. En
dat is meer waard dan bij mij. Krijg ik gelegentlich den brief van Pijttersen (de Friezen
zeggen, hoop ik, Pietersen) terug, want ik moet er ‘fesoendelek’ op andwoorden.
Inliggend telegram behoef ik niet terug. Namelijk - dat ik terug seinde ‘onmogelijk’,
komt door Uw gemenen zet Pe5. Het eerste kikkertje door dat paard vertreden. Bij
élk ander andwoord lag zoo netjes een mat in 5, 6, of 12, of enz. zetten klaar, en
dien zet, shameful, zag ik niet. Verliefd als men altijd is in eigen plannetjes. Goed
succes op 't onpleizierig werk. Dat meen ik noch oprecht, ondanks dien valschen
zet.
t.t.
v.d.L.
20 febr. 75
So, schönen guten Morgen! Jetzt spielen wir den Auflauerer (vir speculator), wie er
im Mittelalter genannt wurde, nach a6, also
Andw. 19 Rd3 - a6
O die paardezet!
21 febr. 75.
Schrijf toch zoo spoedig menschmooglijk iets radikaal-negatiefs over prozodie.
‘Hōfboǔwgrǒnd’ ja. We hebben evengoed griek-latijnsche quantitas, als den vokatief
onzer oude spraakkunstemakers.
5. nv. of Voc. o Koning!
Kijk zoo'n naamval?
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6 nmval of abl. in, uit, op, onder, met, naar, naast, bij, tot, door enz. - den Koning.
Gussiemijne ja. Arme Germania.

[21 februari 1875
Onkruid onder de tarwe VI in Onze Tolk]
21 februari 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe VI in Onze Tolk, jrg. 6, no. 21. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het artikel constateert dat zo goed als de ware geschiedzin ook het ware wijsgerige
inzicht bij Multatuli ontbreekt. Opnieuw behandelt Van Vloten de overeenkomst van
Multatuli en Bilderdijk, die beiden menen boven principes te staan, hoe alledaags
zondig en misdadig Bilderdijk ‘zich daarbij zelf gedragen mocht.’ Beiden hebben
voorts hun vereerders en aanhangers, de een Da Costa, de andere Vosmaer; maar
geen van beiden slaagt erin het onbevooroordeelde inzicht van de kritische lezer
te verblinden.

[22 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
22 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, tot het
midden van blz. 7 beschreven. (M.M.)
Maandag avend
Waarde funke! Ik vind het goed U op de hoogte te houden. We hadden vandaag
repetitie, voor 't eerst van 't heele stuk. Vosmaer was gekomen, en over 't geheel
waren we voldaan, op den voorgrond zettende dat we wisten wat er nu eenmaal
niet te veranderen was.
o

Dit: ‘niet te veranderen’ bestaat uit tweeerlei dingen. 1 De... kou (en dus absolute
o

onbekwaamheid van Juff. Kr.) en 2 de min volkomen toestand van 't zeer jeugdig
en dus inkompleet gezelschap.
Dit laatste weet ieder. Men zal, dit in aanmerking nemende, zeer tevreden zyn,
vooral daar er in dat inkompleet gezelschap ook:

zeer voldoende
& uitstekende
elementen zyn! Ja, uitstekend! Het spel van George (D. Haspels) alleen, zou 't stuk
staande houden. Dat is schoon. O, die stomme slotscène! Haspels speelt zóó dat
hy (de lamme George!) Louise die zoo'n schoone rol heeft, als 't ware verdringt. En
zelfs Juffr. Baart,
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als Hanna, voldoet redelyk en overschaduwt M. K! Schukenscheuer (Le Gras) is 'n
beetje geposeerd, te deftig, niet kwikzilverachtig genoeg. Maar overigens speelt
ook hy voldoende. Van Huisde speelt goed. Ik zeg niet dat deze beiden uitstekend
spelen (wat ik zeg van Herman en George) maar: ze bederven niets. Dit doet Juffr
Baart ook niet, en dit vind ik voor 'n beginstertje al veel, niet waar? Ik heb me verplicht
gezien haar moed intespreken, ja verplicht. Want den eersten dag was ik bar
geweest.
M.K. nu bederft haar rol wél. Ik sta verbaasd over zoo weinig begrip, zoo weinig
hart! Ze zegt haar rol op, en... dit nog niet eens goed. Over haar spel is onder de
heeren van 't gezelschap maar één stem. Ik ben er bedroefd om, en tegelyk woedend
kwaad.
Ja. Want dat vreeselyke bluffen is toch 'n opzettelyke leugen. t Is onmogelyk dat
zyzelf kan gemeend hebben iets als artiste te beteekenen! Ik heb me dan ook by
veel gelegenheden niet kunnen weerhouden haar ruw aantespreken. Het is waarlyk
ergerlyk, zóó'n... bedrog!Overigens is de toon en verhouding met al de leden van 't gezelschap zóó
aangenaam, dat ik er van geroerd ben! Vanmiddag heb ik by den hr V.Z. gedineerd
met Legras en den dokter van 't gezelschap, en... er is ook over U gesproken! En...
zoo als 't behoort! Wat 'n pret voor me, te vertellen wat ge voor my zyt!O, o, ik word hier bedorven! De ‘Juffr’ van m'n kamer doet alles met hart. Dat is
niet voor geld te koop.Wil je my asjeblieft zenden, en opschryven, 12 Bruid d. b? Ik heb ze noodig. Denk
niet dat ik verkwistend ben. Dat ik ze wil weggeven is waar, maar dat brengt rente
op, al is 't juist niet in geld. Ook wou ik 't Naschrift by de artisten popularizeeren:
‘werken!’ weetje? (M.K mag 't ook wel eens lezen!)Hm, briefkaart van Sterk! En goed! Och, ik had financieele beroerdhedens, en
moest daarom lezingen houden. Ik moet me kunnen vertoonen in den Haag, waar
ik 'n beer heb. Dat's één. Dan kreeg ik allerverdrietigste brieven van Eduard
(waarover ik nu lange verhandelingen houden kon, maar... basta!) ook om geld! En
dat alles temidden van m'n preoccupatie over Vorstenschool! Nu, Sterk schryft dat-i
Donderdag hier komt en me ‘goed’ antwoord brengen zal. Want ik vroeg hem
voorschot. Nu zal ik morgen dan Eduard telegrafeeren. Daar-i zeer in den brand
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schynt te zitten, hoop ik dat-i die depêche zal kunnen gebruiken om voorloopig wat
gerust te zyn. Z'n brieven zyn wanhopig, weetje!Ik ben en veine van overwinningen. Ik heb gegronde hoop m'n schaakpartyen te
winnen. Eén met Switzar a costi, en een met Dr V.D. Linde te Arnhem. Doch 't is
nog maar hoop. Bedenk dat Switzar onder de Amsterd. meesters behoort, en positief
myn meester is. Ook is 't waar, als ik nu win, dat ik nog altyd maar twee van de zes
gewonnen heb. Toch zou ik voorloopig daarmee al heel tevreden wezen.
Van der Linde ken ik als schaker niet. Hy schynt, naar deze eerste party te
oordeelen, aventureus te spelen, wat overeenstemt met z'n vurig, zeer ongewoon
(geniaal?) karakter. Kent ge zyn werk over de ‘Geschiedenis van 't schaken’ (in 't
Duitsch) Dat is 'n prachtwerk. Ik neem er eerbiedig m'n hoed voor af, maar... ik
betreur dat zooveel arbeid, zooveel studie zooveel geleerdheid werd ten koste
gelegd aan dát onderwerp! Men moest hem aanstellen tot archiefwroeter, historischof litterarisch vraagstukoplosser! Die man kan werken, sakkerloot!Wees hartelyk gegroet. Ik heb nog veel te doen van nacht.
tt
DD
Vergeet de 12 bruiden niet! Maar... debiteer. Anders durf ik u niet vragen. Ge kunt
uw zaak niet bederven om myn verhoudingen. Ik heb reden ze wegtegeven. Weet
ge dat de Bruid db. den 3 maart te Dordrecht gespeeld wordt? Door Rederykers. t
'Is ten voordeele der nagel. betr. &c visscherspinkAls ik kan, ga ik er heen.Ik schreef u al, dat Vorstenschool wordt gespeeld:
Utrecht

1 Maart

Rotterdam

2&4

Er worden druk plaatsen genomen voor alle drie voorstellingen- - Mimi komt, zeer
incognito. Zeg er geen woord van! t Zou de V. Vlotens wapens geven! Nu vooral
zou 't jammer zyn, nu we door 't aanstaand huwelyk gauw 'n eind maken aan de
gêne.
En voor V. Vloten e.d. zou 't 'n aardig vuiltje zyn om op 't succes van Vorstenschool
te werpen. Want, succes verwacht ik. En de heeren Legr, V. Z & H. ook Zy zyn
tamelyk gerust.
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[Bijlage
Herinneringen van D. Haspels]
Bijlage
Opmerkingen van D. Haspels betreffende Multatuli's optreden tijdens de repetities
van Vorstenschool. (Woord en Beeld, jg. 5, 1900, p. 219-238). Vier fragmenten.
Mina Kruseman was bij de directie gekomen om te zeggen dat 't schande was, dat
niemand 't stuk speelde. De gezelschappen durfden 't niet aan, ze zagen er een
parodie in op Willem III. Maar toen besloten wij 't te wagen. Dekker zelf leidde de
repetities. Ik weet nog de eerste maal dat hij kwam, in de kleine comedie, een echt
stal-achtig ding. Wij wachtten hem op tooneel af, er werd eerewijn aangeboden, en
't orkest, dat achter stond opgesteld, ontving hem met fanfares. Hij hield een mooie
speech, naar aanleiding van zijn Ideeën: ‘Er leidt geen weg ten hemel, dan over
Golgotha’, enzoo, heel mooi. En daar begon 't; Dekker was vreeselijk hinderlijk
bewegelijk, altijd even druk; en hij bleef vóór op 't tooneel, en als je wat deed, kwam
hij met z'n neus op je liggen. Beviel 't 'm niet, dan deed'ie 't voor; kranig hoor, dan
zag je ineens zoo'n rol léven. En eenmaal bij ziekte van Le Gras, en later toen van
Zuylen ongesteld was, is hij zélf ingevallen in de rol van Spiridio en van Von
Schukenscheuer, nee maar voortreffelijk! Dien eersten keer kwam ook Vosmaer
mee; juist een tegenovergesteld man; alles deftig en kalm wat er aan was. Mina
Kruseman en Elise Baert speelden mee, maar dat was veel lawaai en 't viel erg
tegen. Ik hoor Mina nog afdraaien op zoo'n toontje:
‘Wat is den arme 't schoon der lente? Niets!
Een sterrenhemel? Niets! Wat is hem kunst?
Wat zijn hem tonen, tinten, geuren? Niets!
Wat is hem poëzie? Wat liefde?...’

Dekker, die op en neer liep in 't parterre, stond bij dat laatste woord in eens stil, en
gilde haar toe: ‘juffrouw, zoo wil ik nog geen liefde van mijn keukenmeid!’
Een streng criticus hoor, en begrijp nu is hoe heerlijk ik me voelde, toen hij van
mij als Koning tegen Vosmaer zei: ‘Dat is 'ie, zóó moet ik 'm hebben!’ En aan Van
Hall en aan zijn vrouw seinde hij: ‘de Koning is goed.’
(....)
Bij 't eerste lezen van die rol in de Ideeën - 't stuk was toen nog niet
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afzonderlijk verschenen - dacht ik: lieve hemel wat moet ik dáár van maken? - In 't
tweede bedrijf, de spelden-scène met den meester kleerenmaker Landsheil, leek
de Koning me stapel-gek... Maar dan dat serieuse, dat prachtige slot?... Toen besloot
ik de heele figuur als serieus op te vatten, alles serieus te spelen, ook de nachtelijke
experimenten met 't nieuwe model schouderweren. 't Was een trouvaille. 't Publiek,
de critiek, sloeg groote gaten in de lucht, en Dekker zelf was er heel erg mee in zijn
schik. De goede kerel heeft zich dan ook niet onbetuigd gelaten...
(....)
't Was zoo'n sympathieke man, zoo op ende op een artiest; en amusant dat'ie
zijn kon! Als 'ie mee op reis ging vóchten we om bij 'm in den coupé te komen. En
zoo eenvoudig; hij ging nooit in eerste hotels, nee, waar wij logeerden sliep hij ook,
en dan gingen we 's avonds na afloop om 'm heen zitten, en dan hield 'ie ons uren
bezig met vertellen, met moppen en verzen - hij kon o zoo mooi gedichten zeggen.
- Maar Mina Kruseman kon hij niet goed zetten; 't was ook weinig artistiek, erg dor;
ze speelde alleen maar mee om zichzelf op 'n voetstuk te zetten. Ik herinner me
nog dat Dekker en ik door Utrecht liepen en dat we 't over haar hadden. Toen
reciteerde ik zoo'n mooi klausje uit de Koningin... ‘Wel wat bliksem!’ - zei Multatuli
in eens - ‘speel jij de Koningin’. Daar staan in die rol zulke heerlijke dingen om te
zeggen!
Je weet, de eerste opvoering van Vorstenschool is in Utrecht gegaan. We waren
hier in Rotterdam wat huiverig, en wilden maar liever beginnen in een studentenstad;
- en 't was zoo vermákelijk. De autoriteiten waren bepaald báng. De
hoofdcommissaris en andere politielui zaten in de zaal om bij 't eerste schandaal
de voorstelling te verbieden; vooral voor den Koning waren ze bang; ze dachten
zeker dat ik Willem III zou namaken, ze lagen op de loer voor de grijze
bakkebaardjes. Maar ik wist 't, en niemand van ons dácht natuurlijk over een parodie
op onzen Koning; en toen ik nu baardeloos, en maar heel weinig geschminkt
opkwam, gaf dát al sensatie. 't Stuk had dadelijk een razend succes. - Die tijd van
Vorstenschool, dat zijn mijn gelukkigste dagen geweest. Dekker was werkelijk voor
ons allemaal zoo lief en zoo goedhartig; en wat kón 'ie vermakelijk wezen. Hij durfde
alles, en hij was toch waarempel niet zoo jong meer in dien tijd. Ik herinner me
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bijvoorbeeld nog: in Utrecht stond op het Vreeburg zoo'n brok ruïne; en daar op een
avond kruipt hij met een kaars tusschen zijn vingers daar tegen op en een poortje
binnen, een erg verweerd, wankel ding. En nauwelijks is 'ie in dat donkere gat of ze
schreeuwen 'm toe: pas toch op, daar is een groote regenput in. Hij kon zich niet
meer omdraaien, en op handen en voeten kroop hij terug.
Vorstenschool was mode geworden in alle kringen, en al zaten heele rijen er naar
te kijken als de ganzen naar 't weerlicht, ieder vond 't duivels mooi... om zich zelf
een brevet van bekwaamheid te geven. En in Amsterdam in de Amstelstraat zagen
de socialisten in elk woord iets van hun gading; dat gaf telkens zeer ontijdig applaus,
en Dekker groot plezier als ze dan door een volgenden zin weer een snee over hun
neus kregen, - want hij was 't met de socialisten heelemaal niet eens. - En wat voor
ons ook geen bijzaak was, Vorstenschool haalde de zaken flink op, en dat was
duchtig noodig in die dagen...’
(....)
'n Eigenaardig coquet mensch, die Mina Kruseman. 't Is voorgeschreven dat de
Koningin in 't laatste bedrijf stemmig gekleed is in zwart fluweel, hoog dicht aan den
hals. En dat deed ze hier dan natuurlijk ook. Maar toen gaan we met 't stuk naar
Antwerpen, en verbeeld je dat ze me daar in eens zóó brutaal gedecolleteerd
opkwam - ik heb nog nooit een vrouw zoo gedecolleteerd gezien; - waarachtig, ik
was er een beetje verlegen mee; ik moet 'r zoo omhelzen, en dat een vrouw die de
mannen haatte... maar, eerlijk is eerlijk; 't mócht gezien worden; wat een pracht van
'n hals.
Ik kende Dekker al van vroeger. Indertijd bij De Vries hadden we z'n Bruid
daarboven opgevoerd. Wat was die man toen blij, dat zijn stuk gespeeld werd; enfin,
hij begon toen pas, en vond alles nog aardig. Ik speelde de rol van Karel, en hij gaf
me z'n portret, dat daar nog hangt, met 't citaat ‘die man is eerloos’. Later zei hij me
's van die rol van den knecht: ‘Als ik dat nou zou moeten schrijven, maakte ik hem
ingenieur bij de doorgraving van 't heelal.’
Op zijn verzoek hebben we 't bij Le Gras, Van Zuylen en Haspels toch ook nog
eens gegeven, voor 't benefiet van mijn broer, vlak
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na Vorstenschool; voor de aardigheid natuurlijk; hij dolde er zelf 't hardst mee; 't
deed ook niet veel op 't publiek.
Vorstenschool was een echt kasstuk; dáárdoor en met de Twee Weezen konden
we 't houden; voor 't overige ging 't ons beroerd.

[22 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
22 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
slaaploos (spondee): Van der Linde beschouwt slaaploos als een woord met twee
klemtonen, twee heffingen; sluimerloos is voor hem dus metrisch ook niet een heffing
met twee dalingen, maar heffing-daling-heffing.
22 febr. 75.
Amice,

Ontv.

19)

Pf6 × g5

Andw.

20)

d4 × e5

Hartelijk dank voor de moeite met ‘Caïssa’. Ik hoop dat ‘Mina’ gauwer klaar is.
Uw prozodische Ansichten hebben mijn volle adhaezie. Ik hield Vosmaer inderdaad
reeds voor verder ontroomscht. Zelfs het niet ‘mooie’ ons heb ik in den laatste regel
gezet. Een hoekige gedachte is dan toch noch iets beter dan een gladde leegte, of
een leege gladheid.
Ergo: slaaploos (spondee) omdat slūimĕrloŏs niet gaat wegens loos. Dus dan is
(verder) ook Schlūmmĕrlŏs fout?!?!?!
Want hoogd. los is = nederd. loos, slechts een orthografiesch onderscheid, de
uitspraak is eenzelvig. Soit. Dan ben ik liever ketter met 70 miljoen levende germanen
dan rechtzinnig met een paar dooje romeinen. Die Schlangenhäute früherer
Entwicklungen taugen nicht mehr für unsere Kleider!
En nu uw interpellatio ad hominem, ‘waarom toch avond?’
Als ik zeg: ‘omdat 't niet deugt’, dan vindt Ge denkelijk deze reden niet ganz
plausibel. Ook niet, als ik omdat verander in ondanks. Bij mij heeft die o een lange
geschiedenis (wat gebeurt er al, waar niemant van droomt!) Zekere Multátuli (was)
is aanleiding, dat ik de verbetering niet in mijne ‘Aanteekeningen’ opnam (ik ben,
‘schrik niet’ zei Daan Koorders, een spellingspecialiteit), die (natuurlijk zonder
bronnencitaat) invloed hebben gehad op het Woordenboek (bijv. de afschaffing van
a in aauw).
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Ik las bij U ('t is jaren geleden): ‘Utrechse (zonder t) durf ik nog niet te schrijven,
maar er zal een tijd komen dat ik durf. Zóo ongeveer. Utrechse is = gosdienst,
plaasbekleeder enz enz enz. en zóo bleef avond staan, teneinde niet met avend
een kachet te drukken van Multatuliaanderij op mijn opus. Dit is bij ‘geleerden’ niet
zeldzaam, wel dat ze 't naderhand zeggen. Tot die 2 of 3 in Europa behoor ik
(goddank of helaas, je nachdem).
Maar avond is - fout, wezendlijk. Het part. praesens van avenen (donker worden)
is doodeenvoudig avend en natuurlijk niet avond (avand, als heiland, vijand, is nu
niet meer mooglijk en noodig). En de uitspraak is hier ook orthodox. Alzoo, avond,
ik wensch u hiermee g'navend en genacht. Doch (zoolang we niet hont, paart, enz.
schrijven) behoort ieder die avend schrijft ook omtrend (= ontrehend = aangaande)
te ‘spelden’. Wat ik al jarenlang doe. Tot dus ver, tegen licht en beter weten in,
alleen. Ge zijt wat begonnen met uw spellingkwestie! Toch interessant waarlijk, dat
kaustiesch kauzaalverband.
Good by!
t.t.
v.d.L.

[22 februari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
22 februari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, met gedrukt kopje,
tot het midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 22 febr 1875
Waarde Dekker!
Uw Stuk wordt zoo aardig verkocht, dat ik een herdruk zal geven. Nu is echter de
vraag: wat moet die kosten? Ik kan zoo'n herdruk natuurlijk best geven voor 90 cents
inplaats van f1.25, maar nu hij zóó kort op dien van f1.25 komt volgen, vrees ik dat
ik boos volk maak van de zoo vlugge koopers voor 25 Stuivers! Wat nu is uw raad?
Weêr een druk op zwaar velin in groot 8, zooals de tegenwoordigen, of een in
postformaat en dan op dunner papier? De eerste voor f1.25, de tweede voor 90
cents. Kies slechts. Mij is 't volmaakt onverschillig, except een weinig onpleizierig
gevoel tegenover die luî die al kochten.
Denkelijk houdt Mimi wel Uw kasboek geregeld bij terwijl Ge van honk zijt, - schrijf
haar dus eens dat ik al f300. - pure winst voor U beurde uit den verkoop van Uw
drama. Zij zal 't grappig
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vinden dat van dézen hoek de gunstige bries voor V. S (finantieel) komt opsteken!
Ik zal die som voorloopig maar in Uw credit brengen, zoolang Ge dat goedvindt.
Wanneer krijg ik blad 15 en 16 van Havelaar? 17 en 18 ontving ik reeds. Zal ik U
die 2 bladen maar op nieuw in proef geven? Denkelijk zijn ze wel verloren geraakt.
- Ook blad 1-4 der Minnebrieven wacht ik steeds, ‘met en benevens’ de noten op
Havelaar. Het schijnt me toe dat Ge ook op Uw kamer niet veel alleen of op uw
gemak zit?
Hartelijk groetend
tt
GLf
Verkoudheid, althans de pijn in de borst, wordt minder. Was de wind anders, ik zou
er al uitvliegen, maar ik mág niet.
Biljetten geef ik niet om reden de meesten ze in de Snippermand werpen.
Daarentegen adverteer ik in de meeste kranten dag aan dag.

[22 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B.]
*22 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B. (Leven III, blz. 29-30.)
Rotterdam 22 Februari 75.
Geheim.
Beste Mevrouw!
Help mij toch, Ik begin weer in de intrigues te raken. Ik ben in oorlog met
Douwes-Dekker, die verlangt te deelen in mijn bewondering voor Multatuli. De eisch
is excentriek! Een klein mannetje gelijk stellen met een groot talent! non è possibile!
- En de Directeuren willen débuteeren te Rotterdam. In mijn kontrakt staat ‘niet te
Rotterdam’, maar dat kontrakt wordt maar eenvoudig behandeld als of 't niets te
zeggen had! En toch... indien ik wilde... Maar ik wil niet, dus het komt er niet op aan
wat kunnen zou. Ziehier 't kontrakt, lees 't zelv' en gij zult alles begrijpen. Van daag
is mij fl. 1000 geboden voor dat stukje papier, want wij hebben 22 Febr. en de
décoraties zijn nog niet besteld, de coupures nog niet vastgesteld! indien ik dus
wilde... maar ik wil niets als de réusite van 't stuk, dat ik bewonder, en van Elize
Baart, die ik beloofd heb voort te helpen. Zoo als gij zien zult heb ik alles in
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mijn hand en ik houd dus vol, maar ik verwacht intrigues, knoeierijen, gemeene
streken zonder einde, vooral nu mijn vijand Douwes-Dekker jaloersch is van mijn
élève en zelfs van 't spelen van zijn stuk op mijn verlangen. Hij weet van
kwaadaardigheid geen raad en heeft verleden zoo gemeen geraasd en getierd, dat
alle combattanten 't slagveld verlieten; en dát alleen omdat ik, na een repetitie van
drie uren, verklaarde niet te moe te zijn om voort te spelen. Hij was moe, en toen
was zijn hoogheid kwaad over mijn physique supérioriteit! Quel homme!
Help mij s.v.p. en indien er iets geconspireerd mocht worden, hetgeen ik verwacht,
deel 't mij dan als je blieft mede; een vijand dien men kent is niet gevaarlijk, vooral
als men gewapend is, maar tegen intrigues kan ik niet op.
n

1 Maart zullen wij in Utrecht débuteeren, hebben de Dir . mij van morgen
verzekerd, is dit waar? Weet gij hier iets van? Och houd mij op de hoogte van al
wat gij weet s.v.p.
Hebt gij mijn briefkaart niet onvangen, verleden, met mijn verzoek om gerust de
condities van mijn spelen bekend te maken?
Mina.

[22 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan haar vader]
*22 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan haar vader. (Leven III, blz. 30.)
Rotterdam 22 Februari '75.
(....)
Wij kibbelen vreeselijk! Ik ben in openbaren oorlog met Douwes-Dekker, die
woedend is over mijn admiratie voor Multatuli, waarvan hij geen ziertje meekrijgt.
Hij eet zich op van jaloesie over mijn invloed hier in Nederland en zal me nooit
vergeven dat ik zijn stuk heb laten opvoeren, hetwelk hij zelf niet eens heeft kunnen
voorlezen, faute de public. Ook Elize Baart benijdt hij mij, als leerling, en hoe beter
zij speelt hoe leelijker hij mij aanziet. De repetities zijn heel curieux nu, door de
vijandigheden, en toch heb ik alles in handen door het kontrakt, waarin onder anderen
ste

staat dat de 1

sten

opvoering zou plaats hebben den 22

Febr. en dat hij die het
sten

kontrakt brak, fl. 3,000 aan de tegenpartij zou uitkeeren. Het is heden den 22
morgen eerst begint men aan de décoraties, dus... als ik 't wilde!
Mina.

en
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[23 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
23 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, tot het
midden van blz. 7 beschreven. (M.M.)
Rotterd Dinsdag avend
Waarde funke! Uw klacht over 't niet voortmaken met korrektie is meer dan
gegrond. Wáár is 't dat ik 't vreesselyk druk heb, maar dit kunt gy en de drukkeryen
niet helpen. Ik beloof U dat ik morgen niets zal doen dan korrigeeren. De beste
Waltman heeft ook recht van klagen (Specialiteiten)
Alles wordt me hier goed en aangenaam gemaakt, zoowel op m'n kamer als op
de repetities, maar dit neemt niet weg dat ik zenuwachtig ben. Ik voel dat ik scheel
zie. Kent ge dat? Ik moet nadenken by 't richten van m'n oogen.En Uw mededeeling over die ± f300 Ge zegt: ‘Mimi zal 't aardig vinden &c Dat is
't ware woord niet! Ik ben er geroerd van, en dit zal zy ook zyn. Reeds schreef ik 't
haar van avend. Uit uw zeggen ‘crediteeren... zoolang ge dat goedvindt, maak ik
op dat ge - schoon ik met die f300 en al, toch nog erg ten-achteren ben zoudt
toestaan dat ik er over disponeerde. Dit nu hoeft niet, en mag niet. Maar mag ik
beschikken over de helft? Zoo ja, zend dan f150. - aan Mimi, en laat het overige
dienen tot 'n beetje byspykeren. (Ik zal geld krygen, denk ik, van lezingen, en van
Legr. V. Z & H. Dus ik heb nu hier niet noodig. Wel moet ik eerstdaags aan Eduard
zenden. Dat zal van Sterk komen. Over dat geld van de lezingen zal ik U nader
schryven. Of deed ik 't reeds? Ik heb 'n beer in den Haag, en moet me in den Haag
vertoonen. ⅞ van de lezingen moet daaraan besteed worden. t Is 'n fatsoenszaak)Nu dan, alsjeblieft f150 aan Mimi, en - als 't kan - terstond. Zoo je maar f100, of
desnoods f80 hadt: ook goed.
Dat ik f150 vraag, is nièt omdat zy verkwistend is. Juist nièt. Maar ik wou dat ze
voor haar vertrek van Wiesb. m'n zwart pakje, en de kleine maandelyksche
rekeningen (anders staat daar niets) afdeed, en wat over had voor 'n manteltje,
japon en reis. Ze zal (zeer incognito! denk hier aan!) in den Haag in 'n logement
gaan, en daar door de dames van Vosm. geintroduceerd en bezocht worden. Daarom
wou ik dat ze 'n beetje toilet aanschafte, om zich niet gegeneerd te voelen. Bovendien
als ze voor rekeningen, reis en
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japon & manteltje de heele f150 niet noodig heeft, brengt ze 't overschot toch mee,
want ze is heel huishoudelykIk wou toch zoo graag dat je ook 'n repetitie bywoonde. Van M.K's... houterige
onbekwaamheid trekken we ons hart af. (We = direktie, regisseur en ik.) Dat is nu
eenmaal zoo, en we schikken ons. Misschien wordt ze godbetert nog toegejuicht,
vooral te Utrecht waar jongelui zullen meenen dat de ridderlykheid dit meebrengt!
Ik voorspel dat Baartje (omdat Hanna's rol dankbaar is) haar zelfs te Utrecht zal
eklipseeren!Geeft ge de kans om 'n repetitie bytewonen op? Hoor eens, morgen vraag ik 't
lystje van de nog te houden repetities (maar ze veranderen wel eens. Zoo'n direktie
is 'n zware taak! Want hun gewone speelavenden gaan ook door, moet je denken.)
Als ge dan op 'n dag u wel voelt, kunt ge, al of niet afgesproken, te 9.55 hier zyn in
de Weenastraat, niet ver van de spoor. Mocht ge (onverhoopt) vinden dat ik, om
godweet welke reden van drukte dan, al uit was, ga dan 'n uur zoek brengen in 'n
koffiehuis, en laat U te 11 uur brengen in den schouwburg Le Gras op den Coolsingel.
Daar zult ge met groote achting door de directie ontv. worden, en ik ben daar dan
ook.
Maar waarschynlyk vindt ge me tot ½ 11 nog thuis.Toch spyt het me dat ge geen getuige zyt geweest van 't eerste gewurm. Het
ensemble begint te schikken, en voor 't succes is niemand bang, malgré 't
vermoorden der rol van Louise. M.K. weet kent, begrypt, voelt niets. Dát ze 't er nog
zoo... (beroerd) redelyk af zal brengen heeft ze aan Legras en my te danken. We
zyn al te vreden als 't maar even er dóór kan, want iets positief schoons levert ze
niet. Dat doet waarachtig Baartje nog wel!...Er heeft 'n lief artikel over de V.S. in de Utrechtsche krant gestaan, ik weet niet
van wien. 't Was uit Rotterdam.
Le Gr. V. Z & H. hebben flink geprotesteerd tegen M. K's mal vleien van Utrecht
tégen Rotterdam. Ze hebben volkomen gelyk.Zeg, wil je in allen geval aan Mimi (Mad. DouwesDekker
a

Schwalbacher str 9 )
schryven? Dan weet ze waaraan ze zich te houden heeft in t gereedmaken van
haar zaakjes.De afspraak is nu dat ze niet de voorstelling te Utrecht, maar die te
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Rotterdam op 2 maart (m'n verjaardag) zal bywonen. Daar zou ze dan heengaan
onder de hoede van Vosmaer en z'n dames. 't Zal 'n heele tour zyn dat ik, die dan
mezelf niet toebehoor, haar ignoreer. Maar 't moet. Juist nu! Zooiets ware net iets
voor V. Vloten. Die gêne zal nu gauw uit zyn. Ik maak werk van de trouwery.Hartelyk gegroet
tt
DD
Kerel, wat verdient gyzelf dan nu aan V. S? Niemendal? t Is al te edelmoedig. O, ik
heb 't vanmiddag Legras verteld!
Gut, je zult schik hebben in de lakeien scène, het tooneel met Hanna, en het slot.
Die Haspels is 'n artist!In een woord, alles is óf goed of... voldoende (naar de moyens der jeugdige troep)
alleen Louise is... niet slecht maar niemendal. Ze doet weinig meer dan haar rol
opzeggen.
Heel goed dat men haar 'n 100 of 120 regels heeft afgenomen. Zy zou ze vervelend
maken-

[Bijlage
Herinneringen van Manta van Nieuwland]
Bijlage
Herinneringen van Manta van Nieuwland betreffende Multatuli's optreden tijdens
de repetities van Vorstenschool, verteld aan J.H. Rössing. (De Groene
Amsterdammer 1 mei 1910; fotokopie M.M.)
Het vorig jaar, weinig tijds vóór zijn dood, ontmoette ik Manta van Nieuwland, den
acteur uit roeping, uit zin voor de Romantiek, niet voor het Bohême-achtige, daarvoor was hij een te soliede mensch. Ik sprak hem over dien tijd. - ‘Spreek er
mij niet van, m'n goeje m'nheer!... Ik zou kunnen schreien als ik er aan denk. Dat
wàs kunst! O, ho!... nu... koekieshakken... je boterham verdienen.’
‘Zóo spelen ze niet meer, de jongeheertjes van thans, ze zeggen hun les op...
Maar toen... Dirk Haspels!... om te zoenen... Mevr. Sophie de Vries, Mevr.
Beersmans... goddelijk!... Jaap, ja wie niet!... Een groote tijd!... En Multatuli...
Multatuli!... een man -!’ hier leî Manta de hand plat op zijn wang en schudde het
hoofd. - ‘Een reus, m'nheer, een reus! Voor Multatuli altijd chapeau bas!’... En toen
stond Manta nog eens en voor het laatst in al zijn glorie voor me, zooals ik hem
nooit meer zien zou. De dood nam hem weldra tot zich.
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Manta nam met breed gebaar en Molière-achtige zwier den prachtig verzorgden
hoed af, boog half, breidde ook den anderen arm uit, en hij, plastisch hulde brengend
in zijn keurig verzorgde open gehouden gekleede zwarte jas om het witte vest te
laten zien, boven den lichtgrijzen pantalon, den verleidersbroek, en de gouden
lorgnet op de neus van het angstvallig bewerkte gezicht, dat teekenen van jaren en
dagen verjoeg, gaf met al dit décoratieve het beeld te aanschouwen van den acteur
die een tik van de kunst heeft.
‘Wat wou ik ook zeggen!’ vervolgde Manta na deze ‘entrée-en-scène’... ‘O, ja!
Multatuli was een goeje kerel, maar lang niet mak. Ik maakte in ‘Vorstenschool’ den
letterzetter Puf, u weet wel.
Nou, m'n Puf beviel Multatuli niet. Wat ik ook deed, nooit naar zijn zin. ‘M'n God
m'nheer, het deugt niet, het deugt niet, het lijkt naar niets. Die man is geen
grappenmakker. Zegt u als u blieft alles ernstig.
Multatuli kon dat makkelijk zeggen, maar doe het nu maar. Ja!!! Als ik niet zoo
veel van den kerel gehouden had - bij God, het was zoo'n beste vent! - had ik zijne
opmerkingen aan mijn hiel gelapt. Nou hinderden ze me. Wat wil het geval? Ik loop
op den Bergweg en denk aan Puf. Die Puf kwam me nooit uit de gedachte. Puf
vervolgde me overal, ik kon van dien beroerden kerel - Puf meen ik - niet slapen.
Ik heb waarachtig eens de nachtmerrie van hem gehad. Daar loop ik dan op den
Bergweg en zie een schooier aankomen. Mèt, als ik hem zie, roep ik hard op: ‘Dat
is Puf!’ Ik ga naar hem toe, praat met hem, en in al wat de kerel deed was iets
pufachtigs, tot het in de hand nemen van zijn pet en het draaien van die pet met
beide handen. Die kerel was mijn man, een geboren Puf. Op de eerstvolgende
repetitie deed ik, als Puf, dien man in alles na, sprak als hij, liep als hij, om kort te
gaan, ik ageerde en acteerde als die verloopen kerel, mijn engel van den Bergweg.
Scherp ziet Multatuli toe naar al wat ik zeg en doe, hij strijkt de hand door z'n haren,
komt op me toe, geeft me een klap op m'n schouder en zegt: ‘Mans! - nu noemde
hij me voor 't eerst “Mans”, net als de jongens - nou ben je Puf. Houdt hem. Nou is
't goed!’
Een steen van mijn hart! Zóó heb ik Puf gespeeld’ - Mans vertelde niet, dat hij
toch altijd wat overdreef - ‘succes er mee gehad, en
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waarachtig het is een van m'n liefste rollen geworden. Te Utrecht had ik er al succès
mee... Formidabel!’

[23 februari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
23 februari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 23 febr. 1875
Waarde Dekker! Gaarne hierby de 12 benoodigde Br Daarboven! Déze bereken
ik nog niet, maar wat Ge verder vragen mocht, zal ik op Uwe rekg noteren, wees
daar gerust op.
Het verheugt me dat 't U voortdurend zoo goed in R. bevalt. Dat noopt me te meer
om zoo gauw maar mogelijk is U en Uw kring te komen opzoeken. Blijft het weêr
als van daag, dan zal ik er over een paar dagen wel uit kunnen gaan, naar ik
vertrouw. Schrijf me intusschen nog eens wanneer er weêr generale repetitie is en
ook wanneer Mimi komt.
Telkens noemt Ge in Uw brieven namen die mij volstrekt onbekend zijn. In een
Uwer vorigen was 't Vos, nu weer Sterk, die mijn attentie trekt en nog wel als iemand
die U geld zal brengen. Wie zijn die brave luî toch?? Nu, Ge vertelt me dat wel
binnen kort.
r

Is vd Linde de man die Gutenberg contra ‘Coster’ behandelde? Ik ken geen D .
vd L. te Arnhem.
Adieu. hartelijk gegroet van
tt
GLfunke

[23 februari 1875
Afzonderlijke uitgave Vorstenschool]
23 februari 1875
De afzonderlijke uitgave van Vorstenschool wordt aangekondigd in het Nieuwsblad
voor den Boekhandel, no. 15. (K.B. 's-Gravenhage)
Multatuli, Vorstenschool. Drama. (Overgedrukt uit den 4den bundel ‘Ideën’.)
o

Amsterdam, G.L. Funke. Post 8 . (124 blz.).
f1.25.

[23 februari 1875
Advertentie opvoering Vorstenschool]
23 februari 1875
Advertentie betreffende de opvoering van Vorstenschool te Rotterdam in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant no. 54 (Knipsel M.M.)
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Dinsdag 2 en Donderdag 4 Maart 1875:
Eerste opvoeringen van
MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN EN ELIZE BAART,
(Leerling van Mej. Mina Krüseman.)
Prijzen der plaatsen voor deze voorstellingen: Balkon en Stalles f2.50, Loge f1.75,
Parket f1.50, Parterre f1, Amphithéatre en Gallerij f0.50.
Plaatsen voor deze beide voorstellingen zijn van heden af dagelijks te bespreken
van 10 tot 3 ure.
Bij het annonceeren der eerste Voorstelling alhier van Multatuli's Vorstenschool,
achten wij ons verplicht het volgende mede te deelen:
Ten einde Mejuffrouw MINA KRÜSEMAN voor de rol van L o u i s e in
bovengenoemd stuk te kunnen engageeren, moesten wij berusten in haar eisch om
haar voor de eerste maal niet te Rotterdam, maar elders te doen optreden. Nu echter
in allerlei publieke geschriften aan deze exceptie een karakter wordt gegeven,
kwetsend voor Rotterdam en 't Rotterdamsche Publiek, gevoelen wij ons gedrongen
te verklaren, dat wij dit geschrijf, van wie ook afkomstig, verre van ons werpen.
LE GRAS, VAN ZUYLEN & HASPELS.

Rotterdam, 22 Februari 1875.

[24 februari 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
24 februari 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 19 februari, voor de volgende zet 4 maart.
Ontv.

32.

d5

- d 4†

Antw

33

e3

-e4

Rotterdam 24 febr 75
Douwes Dekker
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[24 februari 1875
Brief van Funke aan Mimi]
24 februari 1875
Brief van G.L. Funke aan Mimi. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
waarvan éen bladzijde beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 24 febr. 1875
Beste Mimi!
Dekker vraagt me U voor een en ander, wat Ge voor uw afreis van W. wildet
betalen, de bijgaande f150. - te zenden.
Ik verheug me hartelijk dat, het een door het ander genomen, de kans van réussite
van V.S. zoo goed staat. Ook Gij zult er niet gering blij om zijn! En wat heeft D. 't
prettig getroffen met al de luî met wie hij zich in relatie moest stellen!
Eene duchtige verkoudheid heeft mij verhinderd naar R. te gaan om D. te zien.
Ik hoop echter deze week er toe te komen. Beschuldig mij dus svpl niet van
onhartelijkheid, want ik kón heusch niet vroeger. Vriendelijk gegroet van
Uw zeer dwdr
GLfunke.

[24 februari 1875
Advertentie in het Utrechtsch Dagblad]
24 februari 1875
Advertentie in het Utrechtsch Dagblad nr. 55. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
UTRECHTSCHE SCHOUWBURG
van J. EDUARD DE VRIES.
Met toestemming van het hoofd van het Pl. Best.
BUITENGEWONE VOORSTELLING

door het Tooneelgezelschap van de
Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging,
onder het bestuur van
LEGRAS, VAN ZUYLEN & HASPELS,
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN

en
ELIZE BAART.

Maandag 1 Maart 1875,
Eerste Opvoering van:
VORSTENSCHOOL,
Drama in 5 Bedrijven (6 Tafreelen), door
MULTATULI.
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Ter wille van de scènerie heeft de auteur de bereidwilligheid gehad zijn toestemming
te geven, tot het maken van eenige bekortingen in het 3. Bedrijf en het aanbrengen
van eenige geringe wijzigingen.

Aanvang ten ZEVEN ure.
Boven-Loge f3, -. Beneden-Loge f2,50. Parket f2, -. 1.
Amphitheater f1,50. Parterre f1,25. 2. Amphitheater f0,75. Galerij f0,40.
De plaatsen kunnen besproken worden bij den Heer J. DOESBURG, Lijnmarkt, hoek
Zadelstraat, van 12 - 3 ure, en op den dag der voorstelling aan het Bureau van den
Schouwburg, mede van 12 - 3 ure.
PRIJZEN DER PLAATSEN:

[Bijlage
Herinneringen van Esther de Boer-van Rijk]
Bijlage
Herinneringen van Esther de Boer-van Rijk betreffende Multatuli's optreden tijdens
de repetities van Vorstenschool, verteld aan J.H. Rössing. (De Groene
Amsterdammer 1 mei 1910; zie ook haar Ik kijk terug, Amsterdam 1934, blz. 36-38;
fotokopie M.M.)
‘'k Zie het nog.
We stonden allen op het koude, half donkere tooneel van den kleinen Schouwburg
te Rotterdam, op den Coolsingel - nu het Casino, een Varieté-theater - de leden
van het orkest meer op den achtergrond, bijna in 't duister. Ik was pas een jaar aan
't tooneel en drong mij dus niet op den voorgrond. Maar ik nam alles goed waar.
Nieuwsgierig is ieder meisje. Ik begreep niet wat er zou gebeuren. Een groot schrijver
zou komen om zijn stuk te lezen, een man die veel verdriet gehad moet hebben,
en die nu een stuk gemaakt had, dat heel mooi moest zijn. We wachtten en wachtten.
Een beetje zenuwachtig. Toen kwam er een magere man het toneel op met een
bruin deukhoedje op en een bruine jas aan. We letten niet op hem. Ik dacht, wie
kan dat zijn. En daar op eens muziek en buigingen. En de man met de bruine
winterjas aan en het bruine deukhoedje op, stond kaarsrecht, de oogen al maar
naar boven, en trekkingen om de mondhoeken. De muziek zweeg. En toen liep een
onzer directeuren, Jaap Haspels, op den man met de bruine jas toe, keek hem strak
aan, en zei: ‘Mijnheer Douwes Dekker!’
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Douwes Dekker?... dus het was Multatuli niet!... En toch was hij het. Want uit de
toespraak maakte ik op dat Douwes Dekker dezelfde was als Multatuli.
Jaap heeft heel mooi gesproken en Legras ook, maar Multatuli toch het mooist.
Wat ze nou precies gezegd hebben, weet ik niet meer. 't Is zoo lang geleden. Laat
eens zien, het was in 1875... dat is 25 jaar en nog 10... precies 35 jaar. Multatuli
sprak erg zenuwachtig, eerst hakkelend, en al met de oogen in de lucht. Met open
mond stond ik naar hem te luisteren, zoo iets had ik nooit gehoord, 't was alsof een
heel mensch anders dan wij voor ons stond. Ik werd onder zijn spreken geheel
beduusd, soms schrok ik bij een heftig woord op, doch het maakte op ons allen
indruk. we gingen iets voor den man gevoelen, hij greep ons in 't hart, en ik begon
stilletjes te huilen. Goddank niemand zag het. Een glaasje Champagne deed me
goed.
Toen kwam de lezing. Ik was niet in het stuk - ik hoorde dat het Vorstenschool
heette - toch heb ik de lezing bijgewoond. Bij ons onder de regie van Legras - wat
'n regisseur! - was altijd de grootste orde en aandacht. Maar zulk een aandacht als
op de lezing van ‘Vorstenschool’ heb ik nooit gezien. We gingen op in al het mooie;
- met open mond luisterden we naar wat de Koningin zei, we smulden aan haar
woorden, - en we kregen tranen in de oogen bij het lijden van Hanna.
Toen het stuk gelezen was, bleef het eenige oogenblikken doodstil, niemand zei
iets. We waren vol van wat we gehoord hadden. De repetities woonde Multatuli allen
bij. Met juffrouw Mina Kruseman, die de koningin speelde, kon hij het niet vinden.
Er vielen harde woorden. Multatuli kon geweldig opstuiven. Op 't laatst waren ze
geslagen vijanden. Ze kon niets doen, of het hinderde hem. Toen ze eens trotsch
als een pauw - Mina Kruseman was een knappe vrouw - op het toneel heen en weer
liep en het ritselen van den sleep hem hinderde, riep hij uit: ‘God juffrouw Kruseman
houd u toch op.’ En toen zij antwoordde: ‘het is m'n sleep!’ riep Multatuli woedend
uit: ‘Mijn Louise draagt geen sleep!’
Ik zag en hoorde dat alles stilletjes aan op een bank in het parterre in de donkere
toneelzaal, want ik was, zooals ik zei, niet in het stuk. Het was zoo ontzettend koud,
dat ik bang was, dat m'n teenen zouden afvriezen.
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Op een morgen zit ik weer in 't parterre. M'n mantel dicht om, en daar hoor ik in
eens: ‘Neen m'nheer Legras, dat gaat niet. Jan Buderman is te vierkant en te zwaar
voor een groom. Heeft u niemand anders. Heeft u geen jong actricetje die het doen
kan? Een travesti is eigentlijk het best voor den groom.’
Legras beet op zijn potlood, en zei twijfelachtig, ‘ja!?’ en, mèt draait hij het staande
licht de zaal in, naar mij toe. Wetend, dat ik stilletjes de repetities bijwoonde, dacht
hij aan mij, en nog hoor ik hem roepen, het licht naar mij toedraaiende en met de
hand boven de oogen, zoekend de zaal inziende: ‘Hes!... Hes!... kom jij eens hier,
kind!’
Angstig ging ik naar achter (naar het tooneel). Legras naar me toe, keek me aan,
nam me op en zei: ‘kindje, je moet in de broek!’ (tooneeluitdrukking voor: je moet
een travesti-rol spelen).
Niet graag, m'nheer. Maar als het moet, moet het.
Op de tweede repetitie die ik had, zei Multatuli me, dat ik het naar zijn zin deed,
en tot Legras: ‘Da's heel goed, zoo'n mager ding moest ik juist hebben!’
Drie, misschien wel vier weken lang hebben we gerepeteerd, 't Is niet te zeggen
hoe ernstig.
't Werden voor mij heerlijke dagen, want behalve het geschil met Mina Kruseman
was er een geest alsof we broers en zusters waren, en Multatuli de vriend van ons
allen. Die man kon zoo eigenaardig hartelijk zijn en met een enkel word je voor altijd
innemen. Toch vond ik Mina Kruseman ook eene lieve vrouw.
Eindelijk brak de groote dag aan, de dag der eerste voorstelling. Te Utrecht, niet
te Rotterdam. Stampvol was de schouwburg en een succès, een succès! Multatuli
moest op het tooneel komen. De studenten wierpen hem kransen op het tooneel.
De menschen stonden allen op en klapten en trapten of het onweerde.
Meer herinner ik me niet van de instudering en de eerste vertooning van
‘Vorstenschool’, eindigde Mevr. Esther de Boer - Van Rijk haar vertelling op mijn
vraag of er uit dien tijd nog iets in haar geheugen was gebleven - ‘alleen nog, dat
Multatuli een groote vereering voor Dirk Haspels had, die den Koning, God zoo
mooi! speelde. Multatuli kon Dirk - zooals wij zeggen - wel uit de hand eten.’
‘O, daar valt me nog iets in! Laat me u dat vertellen. Bij de eerste
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voorstelling van Vorstenschool te Rotterdam (2 Maart 1875) zou in de pauze Multatuli
een schrijftafel worden aangeboden. Hij moest dus op het toneel komen. Maar hij
was nergens te vinden. Gezocht, gezocht! Eindelijk werd hij ontdekt op het
schellinkie. Hij zat daar genoegelijk te praten met een oud mannetje en vrouwtje.
Na afloop der hulde vertelde hij ons, dat hij op alle rangen gezeten had, om te
vernemen wat men van het stuk zei. Op de eerste rangen had hij de botste
opmerkingen gehoord. Maar op het schellinkie was dat anders. Hij was er bij een
oud mannetje gaan zitten, tot wien hij deed, of hij van het stuk niets begreep.
Het oude mannetje leî hem alles uit. - ‘Ziet u, m'nheer’ - zei dit - ‘ik heb het stuk
eerst drie maal gelezen. Alles begrijp ik nog niet. Toch veel. De maker van het stuk
wil vooral, dat het volk het beter krijgt.’
‘Die eenvoudige man’ - juichte Multatuli - ‘begrijpt juist wat ik bedoel. Ik ga weer
naar het schellinkie naar m'n ouden vriend en zijn vrouw.’
En Multatuli ging weer naar het schellinkie en bleef er zitten tot het stuk uit was.

[25 februari 1875
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
*25 februari 1875
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer (Pée 1942, blz. 80.) De datering volgt uit de
gegevens over de toneelsituatie. Blijkbaar is Vosmaer zwijgend aanwezig geweest
bij Multatuli's uitval tegen Mina Krüseman.
De brief bestond oorspronkelijk uit een dubbel velletje postpapier, gezien de
mededeling van Pée: (Hier twee derden van het rechterblad afgescheurd. Op de
achterzijde staat nog:)
Rotterdam, donderdag avend.
Aan Vosmaer.
Best! Kijk, 't wondert me dat ik niet op dat idee ben gekomen! Juist, rustig samen
theedrinken, geen bereddering, geen pleizieren (term van Nonni) ditmaal...
Godbewaarme dat ik kwaad van pleizier spreken zou! Wat zou ons maandagje wel
denken? Reïteretur? Ja, heel graag!
Zoo, je hebt dus m'n brief? Daar vraag ik naar in den gerecom-
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mandeerden van vandaag. (Te laat bezorgd is-i toch wel.) Och, denk eens al die
intimiteitjes, gelezen door 'n vreemde, door 'n dief? 't Is om te rillen, niet waar?
Kunstkroniek? Ga je gang. 't Is grappig.
Je ‘onthouding’ zie ik niet voor iets verkeerds aan, o neen! 't Is geloof ik, je
gentleman's plicht. Als je meêgevloekt had, zou ik misschien de prime abord niet
hebben ingezien dat het 'n fout was geweest, maar nu keur ik het volkomen korrekt.
Namelijk dat ge 't niet deedt.
't Is al erg genoeg als men plichtshalve ruw en bar wezen moet. Wie 't
ongenoodzaakt was, zou blyk geven van gebrek aan takt, smaak en karakter. Als
je oordeel gevraagd of in functie gevorderd wordt, is 't tyds genoeg, en dan kun je
je termen fyntjes mesureeren, wat ik nu niet gedaan heb. Hierin echter had ik gelyk.
Mina Kruseman heeft me willen foppen, blinddoeken, beduvelen. Ik had het recht,
me beleedigd te toonen.
Nu daarover morgen avend meer!
(....)
Ja zéker heb ik de stoof ontvangen! En niet eens bedankt! Nu, wél heb ik aan de
koopster gedacht!

[25 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
25 februari 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
????: hier heeft het handschrift arabische tekens.
A. 25 febr. 75.
Amice,

Ontv.

20)

Dd6

nt. e5
edelmoedig!

Andw.

21)

Db3

- f7

Ontv.

21)

Ke8

- d8

Andw.

22)

Df7

- g6:

Ach, ik moet wel om
???? e4 en ???? g4
Arabiesch van kwaadheid. Zonder gekheid- Uw 18... Pc6 - e5 is de partij waard.
Mijne schrijffouten ontstaan uit de korrekcie van het tijdschrift, vermengd met de
deensche partij, met deensche
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korrespondencie. Ik zit daar noch eenige zetten in den knel. Overigens, gij hebt daar
in R. genoeg te doen, dan dat ik aanspraak zou mogen maken op groote brieven.
Later!
Tot éen voorstelletje uit sympathie neem ik bij dezen, daar gij Funke noemt, de
vrijheid. Als gij duitsch spreekt, laat dan de proef even over Arnhem gaan; al verbeter
ik slechts éen Umlaut, dan is de moeite beloond. Alle duitsche schrijverij der
Hollanders was tot dusver fout. Io el Rey! Wat in de industrie van knullen als Ten
Brink er niet toe doet, komt er in Uw werken wél op aan. Ook uw duitsch heeft
vlekjes, die er met éen pennestreek uit verwijderd kunnen worden. Mondeling
hoffentlich mehr. Je suis sur la hauteur de la chose zou niet zoo goed zijn als je suis
au fait. In 't Duitsch bestaat ook - nu, juist, daar heb ik je, sssst! Punctum. ‘Was
wiederhält mich’ zegt Uw Duitscher. Jawol, wat weerhoudt me. Dus reeds wider
(Widerspruch, Widerlich), nooit wieder; maar 't kan niet. Was hält mich zurück, dát's
Duitsch. ‘Betönt’ (onze prozodie), neen: betont. Einen Grosche, néen: ein Groschen.
Und so weiter.
Ik heb ál de veranderingen van Vosmaer dankbaar overgenomen, behalve
slaaploos, niet uit Rechthaberei, niet zunächst om daktylus of spondee, maar om
slapen. I am no fox. Mijn oordeel over zekere voordracht alhier was te gunstig, een
‘zwakte’. Omlijst door zooveel eigen malligheid kwamen de stukken uit Vorstenschool
mooi uit. Goed genoeg? Waarachtig niet. Maar ik zocht naar iets goeds. Ik had dien
avend (let toch op die e!) bekrompen lui meegesleept en - mijn brief aan U was de
neerslag der relatieve indrukken. De volle waarheid lag in mijn ‘dieu protège’... 't
Ergst van alles vind ik echter bij onze radikaaltjes die vervloekte onhandelbaarheid,
dat feichte, filisterhafte, aartsdomme, godvergeten groene, nuchtere, laffe, kale,
eunuchenhafte, hektische fertig sein met alles, ook waar ze er de kl..... van weten.
Verzeihen's! Non tali auxilio, men moet het stündlich zuchten. Zóo, dat heeft me
een beetje opgelucht. We groeten U hartelijk en wenschen U baldigst hier.
T.T.v.d.L.

[25 februari 1875
Artikel in het Utrechtsch Dagblad]
25 februari 1875
Artikel in het Utrechts Dagblad, no. 56. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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- Utrecht zal Maandag avond a.s. in haar schouwburg eene première in den
eigenlijken zin des woord kunnen bijwonen. Een oorspronkelijk Nederlandsch stuk,
door een uitstekend auteur geschreven en waarvan de hoofdrollen op buitengewone
wijze zullen vervuld worden, zal voor het eerst, vóór dat hoofd- of hofstad het zagen,
hier worden opgevoerd. Reeds zijn bijna alle plaatsen genomen, en wij weten dat
de pers van verscheidene onzer hoofdstede, zich van plaatsen heeft verzekerd.
Wie zal niet met ons wenschen, dat auteur en akteurs mogen zegevieren, dat
Multatuli's prachtige pen moge blijken, een edele roeping te hebben vervuld, door
verhevene gedachten ter vertolking aan te bieden, voor wie ze mochten kunnen en
willen waardeeren. ‘Thans zal moeten blijken, wat het lot van dit drama zal zijn, en
of het ontwikkeld gedeelte van de Ned. natie zal toonen, zulk een werk waard te
*
zijn.’ Wij voegen er bij: of zij zal willen hechten aan en met voorliefde opmerken, al
wat er waarachtig schoons en uitnemends voorkomt en ter wille van dat schoone
zal voorbijzien wat min aangenaam kan treffen, omdat anderen er in zagen, wat er
wellicht niet in gelegd was. Nederland is niet te overrijk aan dichters en schrijvers,
dan dat het geen hoop zou koesteren, zich hier te kunnen verblijden in het feit, dat
de auteur van den onnavolgbaren Max Havelaar, ook onze tooneel-litteratuur met
een schoone aanwinst mocht hebben begiftigd.
Bij den wensch, dat dit het onbevangen oordeel over dit kunstwerk zal kunnen
en mogen zijn, voegen wij nog dien: dat men de Vrouw waardeere, die met zooveel
moed en volharding, met zoo groote onbaatzuchtigheid en met al den ijver van een
warm gemoed, den stap gewaagd heeft niet alleen om zich op het tooneel te
openbaren, maar dit deed, ter verheffing van ons tooneel, als de levende vervulling,
van wat ‘de vrienden der kunst’ tot nog toe te vergeefs gewenscht en gevraagd
**
hadden, en wat sommigen, wij mogen 't er bijvoegen, van haar eischten, het
optreden der ontwikkelde, welopgevoede vrouw, als krachtige en degelijke impulsie,
voor de verheffing van ons tooneel. Mocht Mina Kruseman met haar éléve mej.
Baart, ondervinden, dat men dit offer

*
**

Zie Ned. Tooneel 2. jaargang.
Zie tal van bladen, die na de eerste lezingen van Mej. Kruseman haar de overtuiging trachtten
te geven, dat zij voor het tooneel geboren was.
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van haar wil schatten, maar mocht ook voor haar en alle medewerkers aan de lang
verbeide opvoering en niet minder voor de ijverige direktie der Rotterdamsche
Tooneelvereeniging, de avond van Maandag a.s. een zegepraal wezen. Oordeel,
maar bovenal veroordeel, dat ze wachten en wijken, en dat de kritiek, dat wil zeggen,
de gezonde, eerlijke, kundige, onpartijdige, het zich een eer kunne rekenen, gunstige
uitspraak te doen, over de levensvatbaarheid voor 't tooneel, van
MULTATULI'S VORSTENSCHOOL

[25 februari 1875
Artikel in Asmodée]
25 februari 1875
Artikel in Asmodée, no. 8. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Het artikel is van
de hand van de hoofdredacteur Mr. A. van Brussel.
revange: bedoeld is: revanche.

Die arme Mina.
Mina Kruseman wil als actrice revange nemen.
Daartoe zal zij optreden in de Vorstenschool van Multatuli.
Voortreffelijk.
Maar 't is Mina Kruseman kennelijk niet alleen te doen om te bewijzen, dat zij een
uitstekende actrice is - de arme vrouw smacht naar handgeklap en bravo's, naar
toejuiching.
Zij, die beweerde, dat alles te kunnen koopen voor zoentjes, maar tot dien prijs
geen lof verlangde, schijnt intusschen begrepen te hebben, dat zij er langs den
koninklijken weg toch niet komen zal. Dat pleit ten minste voor 't gezonde verstand
van Stella Oristorio di frama. Doch de eigenliefde speelt het arme vrouwtjen toch
leelijke parten.
De strenge kritiek, zegt ze, de koude, de koele, de onbewogen beoordelaar, de
man, wienst kunstsmaak is gerijpt - ja, die man, zal wellicht niet in vervoering oprijzen,
om mij boven de wolken te verheffen.
Alzoo niet het eerst optreden te Rotterdam - evenmin te Amsterdam...
Maar te Utrecht...
Daar zijn studenten, die zijn licht in beweging te brengen, die hebben nog weinig
gezien, die zijn jong, die moeten zich door mijn excentriciteiten laten meêsleepen,
die zullen er meê gevleid
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wezen, dat ik ze als de meest bevoegde kunstrechters proclameer, daar zal men
bravo roepen, in de hand klappen, voeren mij wellicht triomphantelijk naar de soos...
Arme Mina, 't is mogelijk, dat gij uw doel bereikt.
Maar wat zal u die pret, die zeepbel opleveren?
Teleurstelling.
Amsterdam, Rotterdam, de kalme, bezadigde eerlijke, onbevangen, niet bewerkte
beoordelaars werpt ge niet aldus zand in de oogen.
Men zal u misschien prijzen als volleerd in de humbug; als artiste zult ge slechts
deelen in de algemeene schatting, die u een onbeduidend wezen noemt.
De Amsterdamsche en Rotterdamsche kunstrechters loopen niet aan den leiband
van een hoop studenten; zij weten hoe 't handgeklap van opgewonden jongelieden
in den regel niet het wezentlijk talent geldt.
Wijlen de hr. Hoedt had voor zoo'n toejuiching, zoo'n aplaudissement, een heel
eigenaardige uitdrukking, die ik echter tegenover een vrouw, zij het ook een met
revolver gewapende vrouw, manvrouw, niet durf herhalen.
A.v.B.

[25 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Elise H.]
*25 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Elise H. (Leven III, blz. 30.)
Rotterdam 25 Februari 75.
(....)
De Vorstenschool wordt a.s. maand 1 Maart, voor de eerste maal gespeeld te
Utrecht. Gij moest die repetities eens kunnen bijwonen dan zoudt gij komieke
verhoudingen zien, die gij zeker in het geheel niet verwacht hadt. D.D. en M.K. in
openlijke vijandschap, wat is die D.D. een ellendig klein mannetje! en zeer zeker
de gevaarlijkste vijand van den grooten Multatuli. Ik heb gestreden voor Multatuli
alleen en dat kan Douwes-Dekker me nooit vergeven. Dat schepseltje hecht aan
zijn eerstgeboorterecht en wil zelfs niet de mindere wezen van zijn eigen betere
ikheid! Waar haalt zoo iets ordinairs zoo'n kolossaal talent van daan? Ik kan me nu
begrijpen waarom hij altijd klaagt over moeielijk werken; als al
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zijn grootheid studie is, dan moet het hem wel moeielijk vallen zoo verbazend groot
te zijn!
Mina.

[25 februari 1875
Circulaire inzake Vorstenschool]
25 februari 1875
Circulaire van G.L. Funke inzake Vorstenschool. (Bibliotheek van de Vereeniging
ter bevordering van de belangen des boekhandels, Amsterdam; fotokopie M.M.)
Amsterdam, 25 Februari 1875.
Door deze herinner ik U dat de vooruitbestellingsvoorwaarde op
MULTATULI'S

VORSTENSCHOOL
geldig blijft tot nader bericht in het Nieuwsblad.
Die voorwaarde is: Prijs f1.25 part. per ex.
Met 40% korting zonder premien, bij bestelling van minstens drie
exempl. te gelijk.
Wanneer hiervan goedkooper herdrukken mochten verschijnen, zal ik gelegenheid
geven de overgebleven ex. van deze editie, voor de gelijke waarde van dien
goedkooperen druk, in te ruilen, mits men onmiddellijk op aanvrage die overgebleven
ex. aan mij terug zendt.
Niemand waagt dus iets, wanneer hij drie ex. met 10% korting voor de vraag wil
nemen, te minder omdat onderscheiden confraters, zelfs in kleine plaatsen, door
herhaalde navragen mij bewezen hebben, dat het mogelijk is deze pennevrucht van
Multatuli bij groote getallen te verkoopen. Buiten Vorstenschool is er niet één geschrift
van Multatuli, dat met zoo algemeen genoegen gelezen wordt en zoo geschikt is
om aan allerlei publiek voorgelegd te worden.
Men verschoone mij s.v.p. van commissie-aanvragen. Bij dit artikel kan ik daaraan
niet voldoen, en mag ik te dien opzichte tegenover niemand eene uitzondering
maken. Evenmin lever ik minder dan drie ex. tegelijk aangevraagd, met bovenstaand
rabat.
Na groete,
Uw dienstwillige,
G.L. FUNKE.
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[25 februari 1875
Bericht in de Nederlandsche Kunstbode]
25 februari 1875
Bericht in de Nederlandsche Kunstbode, jrg. 2, no. 4. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Men meldt ons uit Rotterdam, dat de Vorstenschool daar dinsdag 2 Maart a.s. zal
opgevoerd worden, na den avond te voren in Utrecht vertoond te zijn, waar Juff.
Kruseman over een aantal warme harten meent te kunnen beschikken.

[25 februari 1875
Advertentie in het Leidsch Dagblad]
25 februari 1875
Advertentie in het Leidsch Dagblad, no. 4614. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Dezelfde advertentie komt voor in de Leidsche Courant, no. 47, d.d. 26 februari.
LEIDSCHE SCHOUWBURG.
BUITENGEWONE VOORSTELLING

Door het tooneelgezelschap van de
Nieuwe Rotterdamsche Schouwburgvereeniging
onder directie van
LE GRAS, VAN ZUYLEN & HASPELS,
(Diploma's en Vrijbiljetten niet gangbaar)
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN en ELIZE BAART,
op WOENSDAG 3 Maart 1875:
MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL,
Drama in 5 Bedrijven (6 Tafereelen). De Mise en Scène geregeld
door den Regisseur A.J. Le Gras.

Aanvang te zeven uren.
PRIJZEN DER PLAATSEN:

Loges f2.50, Baignoires f1.60, Parterre f1.20, Galerij f0.60.
Plaatsen kunnen aan den Schouwburg besproken worden Dinsdag 2 Maart en
op den speeldag van 10 tot 1 uur, a 10 Cents extra per plaats.

[25 februari 1875
Advertentie in Het Nieuws van den Dag]
25 februari 1875
Advertentie in Het Nieuws van den Dag, no. 1526. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
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Door den Uitgever G.L. FUNKE is thans in de meeste Boekwinkels
verkrijgbaargesteld:
de afzonderlijke uitgaaf van
MULTATULI'S VORSTENSCHOOL.
DRAMA IN 5 BEDRIJVEN
Overgedrukt uit bundel IV der IDEËN van den auteur.
Prijs f1.25.

[26 februari 1875
Brief van Mimi aan Funke]
26 februari 1875
Brief van Mimi aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 2
beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 26 febr. 75.
Waarde funke.
Eén post na den brief van dek waarin hij mij zeide dat hij u verzocht mij geld te
zenden, was uw brief met 150 f daar. Dank u zeer.
Ja zeker ben ik hartelijk blij dat dek zoo goeden moed heeft op Vorstenschool,
en dat hij tot nog toe zoo voldaan is over zijn reisje. Hij schreef me reeds over uw
ongesteldheid, dat hij u daardoor nog niet gezien had. Nu, van onhartelijkheid voor
hem zal ik u niet ligt betichten!
Met vriendelijke groeten
Uw zeer toegenegen
Mimi HS.

[26 februari 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
26 februari 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 26 febr 1875
Beste Dekker! Uw Vorstenschool dwingt me thuis te blijven en ik doe 't met
vreugde! Het stuk marcheert zóó prachtig dat ik me haasten moet een herdruk klaar
te maken. Het gekst nu was dat de letter die ik er voor noodig had, vast zat in de
eerste vier vel der Minnebrieven en dus 't een het ander ophield. Daar ik nu wel
begreep dat ik U maar in spanning zou brengen als ik Uw drukte nog vermeerderde,
heb ik maar zelf de correctie dier bladen op
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mij genomen, zoodat men met afdrukken, en distribuëren van de letter kon voortgaan.
Terstond daarop volgt nu de herdruk V.S. die binnen 5 dagen klaar moet zijn om
niet ‘neen’ te verkoopen. Er schiet mij dus niets over dan die 5 dagen nog hier te
blijven om steeds klaar te zijn voor de pers, als er proeven zijn en daarop de expeditie
etc. te regelen. Dat men nacht en dag moet doorwerken om gereed te komen zult
Ge wel begrijpen. Woest doet het trouwens met heel zijn hart en is een prettige
kerel om meê te werken. De nieuwe druk verschijnt als vierden druk, 't geen feitelijk
zoo is, omdat het stuk twee maal voor de Ideën reeks werd gezet.
Hoewel ik nog altijd aan hoestbuien en zeer ontroerde slijmvliezen laboreer, ga
ik toch weer uit en zou ik dus gaarne eens overkomen als ik daarmeê thans niet
zooveel kostbaren tijd verloor. Is echter onze nieuwe editie gereed, dan zal ik
onmiddellijk komen: wees daarvan zéker! Ik heb er al leed genoeg van dat mijn
ongepaste verkoudheid mij zoo gedupeerd heeft.
Hartelijk gegroet van
tt
GLf

[26 februari 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag]
26 februari 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag, no. 1527. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Als eene bijzonderheid meldt men ons uit Utrecht, dat, niettegenstaande de
verhoogde prijzen, reeds nu, een dag na de bekendwording der opvoering van
Multatuli's Vorstenschool, bijna al de plaatsen in den Schouwburg zijn besproken
en daartoe zelfs telegrammen uit Amsterdam en Rotterdam zijn gezonden.

[27 februari 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
27 februari 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
'n geinviteerde vriend: A.L. baron van Plettenberg.
Rottm 27 febr
beste funke. Uw regeling met V.S. is natuurlyk goed.
Kom niet op de repetitie. Allen zouden U hartelyk ontvangen, behalve M.K. die
kwaad is als ik haar schrobberingen geef in
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presentie van 'n niet-akteur. Gister heb ik om harentwil 'n geinviteerde vriend moeten
wegjagen! Ze is en blyft nul, en dit zei ik haar lettersgewys:
n.u. l, nul! Ik hoor dat Alb & V.O. haar dit ook gezegd hebben. Haar
onbekwaamheid grenst aan 't onbegrypelyke. De onbeduidende Baartje is er een
feniks by. Tóch kan V.S. als stuk niet vallenOch, beste kerel daar liggen proeven - ik ben scheel van drukte. En denk niet dat
het de tyd is die me ontbreekt. Dan slaap ik maar niet, o neen! Maar ik kan niet zien.
Ik zie alles scheef!
Heb in godsnaam geduld. Houd me als ziek.
Toch gaat al 't andere goed! Mies komt (diep incognito tot we getrouwd zyn!) Van
Nonni 'n lieve brief, nu de eerste. 't Kind was verlegen. Ik heb hartelyk geantwoord.
Ze is 'n lief kind.laat Woest my oogenblikkelyk schoon vel van Vorstenschool geven. nat,
ongeperst.o

Och kyk eens na in 't Voorbericht wat ik invoegde in de 8 uitgaaf. Ik bedoel niet
varianten. (die komen nat. in den tekst maar kleine verbeteringen en aanvullingen.
‘troon..... letterbak’
en dergelyke. Er zyn kleine stylfoutjes in de volksuitgaaf
bladzy 104
vasten̸ hand /&c
hartelyk gegroet
tt
DD
De heeren Legr c.s zyn best voor my.
Toen ik gister myn gast op M.K. eisch moest wegzenden, zei ik dat ze volkomen
in haar recht was. (Dit is waar) en dat het te wenschen ware dat zy even stipt was
in 't leveren van wat men rechtens van háár kon vorderen’
Ze gaf zich uit als iets te kunnen, en ze kent, kan, weet, niets. Dat is bedrog-

[27 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi]
*27 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Mimi. (Leven III, blz. 31.)
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Rotterdam 27. Februari 1875.
Miesje lief!
Ik ben geslagen vijanden met D. Hij zal je wel 't een en ander over mij geschreven
hebben, geloof hem maar, want je hoort bij hem, maar reken op mij, ik zal Multatuli
niet sacrifieeren aan Douwes-Dekker; wat er ook gebeuren moge, zijn werk zal mij
heilig wezen en ik zal den avond van de opvoering alle haat vergeten, voor 't
meesterstuk.
Mina.

[27 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B.]
*27 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw B. (Leven III, blz. 31-32.)
Rotterdam 27 Febr. 75.
Beste Mevrouw!
Wat ben ik blij met uw briefjes geweest! Och ja, help ons toch, die Mul is zóó
beneden alle beschrijving laag en heeft zulke ongelooflijk gemeene streken, dat wij
van daag eindelijk tot een uitbarsting zijn gekomen. Iemand vroeg hem te spreken
en zond zijn kaartje binnen op de repetitie. Dadelijk vloog D. op en liet hem in de
zaal komen. Ik, die gewoon ben aan alle mogelijke intrigues, begreep dadelijk dat
bezoek, en eischte zoodra mijn scène uitgespeeld was, de verwijdering van den
vreemdeling. Directeuren en artisten vlogen allen door elkaar en niemand vond dat
ik gelijk had.
‘Die man is een spion, een vriend van D.D. dús een vijand van mij. Ik weiger te
spelen zoo lang die intrigant daar zit en ik verbied Elize Baart een pas te doen vóór
dat hij weg is. Mijnheer van Zuylen, wil u zoo goed zijn dien heer te verzoeken heen
te gaan?’ Van Zuylen ging. Op hetzelfde oogenblik riep Le Gras mij op de scène.
‘De Koningin, jufvrouw Krüseman, aan u.’
‘Ik wacht tot die spion vertrokken zal zijn.’
‘Cht! Cht! 't is een vriend van Mr. D.!’
‘Die vriend moet weg. Wie van de heeren kent dien man?’
Niemand kende hem.
‘Hoe heet hij?’
‘Van Plettenburg’, riep er eindelijk een, ‘een baron, geloof ik.’
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‘Wat doet die baron voor de kost? Voor welke courant schrijft hij? Of van welk vuil
blaadje leeft hij?’
Toen men zag dat ik op de hoogte was, kwamen de antwoorden pas.
‘Correspondent van het Haagsche Dagblad.’
‘Genoeg, verwijder dien correspondent, uit naam van jufvrouw Krüseman.’
De correspondent werd verwijderd en D.D. verscheen op de planken om te vragen
wat er gaande was. De explicatie werd gegeven en D.D. stapte weer op, razend
over mijn brutaliteit en, valsch als altijd, roepend: ‘Wat recht is, is recht, goed, goed!’
Daarna moest ik weer optreden en toen brak de bom los. Mijnheer Dekker preekte
mij een phrase voor, die ik overzette in den spreektoon, daarna indiqueerde hij een
geste met een duim, die ik niet vorstelijk vond, en toen verzon hij een aparte met
moeder, die niet in harmonie was met mijn ‘fluweelen sleepkleed’ en waarover ik
mij veroorloofde hem een kleine opmerking te maken als ‘effect voor het publiek’.
Daarover werd Zijn Hoogheid razend!
‘Als u 't beter weet dan ik... ga je gang!... maar ik zeg dat 't niet deugt, en dat niets
deugt wat u doet! en dat je een nul bent, hoor je, nul, nul! en dat ik me met uw rol
niet meer bemoei! 't Raakt me niet! 't Raakt me niet! doe wat je wilt, ik trek er mijn
handen van af! Ik zal naar u niet meer kijken, op de anderen alleen zal ik letten!’
enz. enz.
‘Goed. Hè! eindelijk ben ik vrij!’
Gij kunt nagaan hoe razend hij was over die laconieke opvatting van de
nulverklaring van een genie! en hoe dankbaar de anderen mij zijn voor mijn kalm
volhouden, daar ik op 't oogenblik nog alles in den steek kan laten en bovendien de
directie noodzaken mij de f 3000 uit te keeren, waarop ik recht heb, volgens kontrakt.
Gelukkig zijn wij, Directeuren en artisten, het over alles vrij wel eens, en allen
besloten vóór het stuk te strijden, zelfs tegen den schrijver, als 't noodig is, en
Multatuli in eere te houden ook in tegenwoordigheid van Douwes-Dekker. 't Zijn
croustilleuse verhoudingen! Een auteur, die de fouten van zijn stuk op de actrice
wil schuiven, en de actrice, die den schrijver alles vergeeft ter wille van zijn
meesterstuk, dat zij redden wil! 't Is mooi! Ik kan mij
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eigenlijk wel begrijpen dat hij kookt, want zijn studie over grootheid en hoogheid zit
niet diep genoeg bij hem om hem geleerd te hebben 't goede in een ander te
waardeeren. Bewonderen kan dat phrasenmannetje niets; tant pis voor hem, dan
mist hij zoo veel, dat hem wel eenige nijdigheid vergeven kan worden.
Mina.

[27 februari 1875
Vlugmare van Vosmaer in De Nederlandsche Spectator]
27 februari 1875
Vlugmare van C. Vosmaer in De Nederlandsche Spectator, nr. 9. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Vlugmaren.
Van den zevenden bundel Ideën van Multatuli zijn in den loop van 1874 noch twee
afleveringen verschenen.
De Woutergeschiedenis, in dit blad meer dan eens opzettelijk besproken, wordt
daarin voortdurend behandeld. Wie 't alleen om den prikkel eener verwikkeling,
samenknooping en ontknooping te doen is, gevoelt zich te leur gesteld. Uitwendige
verwikkeling had ik eigenlijk moeten zeggen, want verwikkeling is er, maar zij is
inwendig, zij bestaat in het samenweefsel van zielsaandoeningen en
zielsontwikkelingen. De ziele-anatoom vorscht steeds met de grootste ervaring en
de fijnste bespiegeling de evolutiën van het menschworden na. Diepte in het
doorgronden, nauwkeurigheid in het teekenen, fijnheid in de waarneming, deze zijn
de groote eigenschappen van welke de denkende kunstenaar hier schitterende
blijken geeft. Bij de vele fazen die een belangwekkende menschenziel in zich zelve
doorloopt, zijn de uitwendige omstandigheden waaronder dat plaats heeft, niet
daarom belangrijk omdat zij in, zoogenaamd, hooge sfeeren liggen. De ontwikkeling
eener ziel in hofkringen is op zich zelf niet gewichtiger dan eene in de lagere
schichten der maatschappij. De hoogere maatschappij brengt niet op haar zelve
reeds en om haar zelve hoogere belangrijkheid mede. Het hooge en lage ligt in de
beteekenis van de toestanden zelven en in de wijze van behandeling. Ja zelfs, om
het schijnbaar gewone zoo te schilderen dat het belang wekt en zelfs dichterlijk
hoog wordt; daartoe behoort vaak meer kunst dan om datgene te schilderen wat
zelf reeds een voorrecht van aangenomen belangrijkheid heet mede te brengen.
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In Zwitserland is Jan Alleman er op bedacht wat grootsch en schoons te zullen
aantreffen, maar alleen de ervarene ziet in een hollandsche achterbuurt of een
eenvoudig plat stuk land de schoonheid die er in even groote mate aanwezig is.
De schrijver gaf reeds in den zesden bundel daaromtrent zeer juiste aanwijzingen.
‘Ik meen, zegt hij, dat zekere ongevoeligheid voor 't verschil tusschen groot en
klein, tusschen hoog en laag, tot de kenmerken van het dichterschap behoort, en
wel voor zoo-ver dit schynbaar gebrek aan besef van onderscheid dienen kan tot
het onbeschroomd aandurven van 't zoogenaamd verhevene, en tot het adelen van
't zoogenaamd geringe. - De dichter kent het onderscheid wel, maar hij acht het
niet.’
Onder de allerbelangrijkste wenken over de kunst des dichters die hiermede in
verband worden gebracht, tref ik noch een gezegde aan, dat weder zoo opmerkelijk
waar is. Ofschoon buiten het verband van wat ik hier slechts kort kan meedeelen,
wil ik de uitdrukking aanstippen, omdat ze licht werpt op Multatuli's werk.
‘Maagdelykheid van indruk moet bewaard blyven in weerwil van veel leed en ondanks
aanhoudende oefening in denken.’
De welwillende en voelende lezer van deze geschiedenis zal vaak hebben
bespeurd hoe zeer hier aan dezen eisch wordt beantwoord. Doch, om tot mijn
voorafgaanden gedachtenloop terug te keeren, ziehier noch eene
opmerkenswaardige uitspraak die hier te pas komt: ‘Noch hutten, noch grove
beddelakens, noch achterkamers, noch paleizen, noch zelfs.... de puistjens van 'n
Palatine, bedingen - dat is veroorzaken of weren - de poëzie! Voor haar is dit alles
gelyk. Zy zoekt en vindt haar voedsel in 't schynbaar geringe, niet meer - maar vooral
niet minder ook! - dan in voornaamheid. Gelyk 'n godin - dit is ze, en... de eenige alles overziend, alles waardeerend op juisten prys, alles vervormend naar haar
beeld, alles behoudend, samenvoegend en gebruikend voor haar doel, de
ongelyksoortigste bestanddeelen overgietend met háar kleur, heft ze alles
gelykmakend tot zich op, zonder aanzien van persoon, standpunt of omgeving. Dit
is haar roeping, haar behoefte, haar wezen.’
Een ieder die de kunst beoefent, hij zij schrijver, beeldhouwer,
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bouwmeester, musicus of schilder, mits hij kunstenaar zij, zal de juistheid hiervan
gevoelen.
Wouter is noch altijd bij Kopperlith, - in gedrukte katoentjes. Deze lieden worden
geteekend met een nauwkeurigheid waarvan een Amsterdammer zeker de waarde
zal schatten. Daarna krijgen wij eene beschrijving van de Jodenbuurt, waar hij een
‘smerig papiertje’ moest gaan inkasseeren. De St. Anthonie-breedstraat van
Amsterdam - nooit sedert Rembrandt is ze geschilderd zoo als Multatuli dat hier
deed.
‘Nog altyd heerschte in die buurt de orde of wanorde van 'n volksstam, zwervend
in de woestyn. Het lynwaad der tenten was hout en steen geworden, en voor 't zand
der heide - want als hei vertoont zich de Sahara - vergenoegden zich de tot staan
gebrachte nomaden met straatkeien en klinkers. Nog altyd was die straat zelf, en
niet de tent van kalk en steen hun geliefd domicilie.’ - En dan de handelaars en hun
handelsvoorwerpen! En wat vreemde handel! En wie koopt toch die nietswaardige
dingen, die evenwel waarde schijnen te hebben? En hoe komen zij aan 't geld om
ze te koopen, zij die zelf weer prullen moeten verkocht hebben - aan wie? - eer ze
een cent winst hebben!
‘Van bokken en kalverdienst is hier geen spraak nu, op den ritus na van dat éene
kalf... 't gouden dat ‘in effekten is.’ ‘De aanbidding van andere goden heeft uit.’ Maar,
waarom bestryden hun rabbi's, hun theologen, hun denkers, de christelijke godsdienst
niet? Jehova smacht sedert jaren naar 'n bepleiter van zyn goed recht. Hoe is dit?
De pers is vry. De gewetens ook. De geloovery ook. Waarom zwygt gy, Israëlieten?
En - er staat geschreven: ‘om de zeven jaar zult ge alle schuld kwytschelden, en
gy scheldt niets kwyt. Er staat geschreven dat er geen huurprys mag gevorderd
worden van geleend geld, en gy zet kapitalen uit tegen de hoogst bedingbare rente.
Er staat geschreven... Waar zou ik eindigen, o Israëlieten, indien ik vers voor vers
die titels uit uw wetboek vergeleek met dat wat ge verricht en nalaat?’
Een schat van denkbeelden wordt in deze wereld opgewekt.
Maar er is meer dan bespiegeling, er is ook schildering. En ik noemde reeds
Rembrandt's naam. Hem waard is het oude vrouwtje met zure augurken en vijgen,
met het kindje dat haar eten brengt; en vooral het binnenhuis, waaruit Rembrandt
eene
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geschiedenis der aartsvaders zou getooverd hebben. Andere tijden, andere vormen.
Multatuli geeft het binnenhuisje om zich zelf, in zijne werkelijkheid, maar met zijne
kunst van voorstelling wordt het toch poëzie.
Wouter ontving daar boven bij Roebens voor zijn ‘smerig papiertje’ klinkende
munt, en hij vergat.... hij, klein dichtergemoed dat van alles zoo vele en diepe
indrukken kreeg, bij het teekenen van de quitantie... z'n krul te zetten.
In dit gedeelte was alles gloed, koloriet, kleur.
Maar in de volgende aflevering krijgen we minder poëtische en kleurrijke tafereelen.
We krijgen weer de Kopperlith's. Ook deze tusschentinten zijn noodig. Enkel licht
en kracht zou het effekt vernietigen. En dat is juist zeer moeielijk goed te doen. De
zaak is aldus gesteld:
In een schilderwerk is een groote schaal van licht, van 't hoogste licht tot de
sterkste schaduw, - een aantal van graden. Maar die laten zich terugbrengen tot
drie groepen: schaduw - tusschentinten - licht. De tusschentinten zijn de middelaars
van de twee anderen. Nu zijn die twee anderen het gemakkelijkst, daarin is men
gewoonlijk 't meest op zijn dreef. Maar het lastigst zijn de vele overgangen en
tusschentinten. Daarbij verliest men - gelief de vergelijking overtezetten in letterkunst
- zijn verve, zijn aanhoudende gestemdheid. Die partijen, die er moeten zijn, maar
die of ondergeschikt, of in halfdonker of nauwelijks zichtbaar moeten wezen, die
zijn moeilijk. Die nu zijn hier behandeld. Er zijn tal van tusschentinten in Wouter's
gemoedsstemming gekomen, overgangen enz. en die zijn hier met fijnen takt gelukkig
weder gegeven. Voor 't groote publiek doen zich die dingen niet opmerken als iets
bijzonders, maar de practicus weet hoe ze betrekkelijk moeielijker zijn dan de effektof krachtpartijen.
De geheele Kopperlith-geschiedenis nu telt vele bladzijden waarop dit van
toepassing is, ja zelfs is zij in haar geheel iets dergelijks, vergeleken bij het licht en
de kracht die het Wouterepos elders aanbiedt.
Wat onzen kleinen held aangaat, ik geloof dat wij thans een heel eind in zijne
zielsontwikkeling zijn gevorderd. Doch er komt noch veel. Er komt ook noch, weest
gerust beminnaars van hoog gezelschap, er komen noch prinsen en prinsessen.
Maar wie weet
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of zij niet naar onderen gaan en Woutertje naar boven, altijd hooger op, tot hij
eenmaal de prins wordt waarvan hij droomde, of... beter noch.
t.t.
Flanor.

[28 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Elise H.]
*28 februari 1875
Brief van Mina Krüseman aan Elise H. (Leven III, blz. 32-33.)
fluitje: hierbij tekent Mina Krüseman aan: Met de woorden: ‘wij wachten u in het
strijdperk, waar wij pal zullen staan’ had ik dit Meester-Kritieken-Wapen aan den
Heer Rijsewijk geadresseerd ‘Stalle No. 11, Schouwburg te Utrecht’.
Ik werd in dien tijd steeds zeer nauwkeurig ingelicht van al wat mij intéresseeren
kon.
Rotterdam, 28 Februari '75.
Beste Elise! De kogel is door de kerk! Douwes Dekker en ik, wij staan als
doodvijanden tegen elkander over en zijn beide bereid, geloof ik, den strijd in publiek
te vervolgen, dien wij per brief begonnen zijn, zoodra hij zekerheid had dat zijn stuk
gespeeld zou worden. Ik had hem op eens zijn martelaarschap ontnomen en dat
leek 't mannetje niet; nu moet hij dat terug zien te krijgen en alle middelen zijn hem
goed, zelfs 't vallen van zijn eigen stuk zou hem welkom zijn, als hij er ons, en vooral
mij slechts de schuld van kon geven. O, als gij de gemeene streken zaagt, die hij
dagelijks op nieuw verzint om ons te décourageeren en 't élan te ontnemen dat zoo
noodig is om te réusseeren, en dat wij allen hadden! Gij zoudt koken van woede,
de

geloof ik! - Uit de zes onmogelijke tooneelpagina's, 3 bedrijf, heeft Vosmaer in zijn
trouwe, eerlijke vriendschap een soort van bloemlezing getrokken, die D.D. ‘LEELIJK’
vindt, maar aangenomen heeft om er later een wapen van te maken tegen Vosmaer
zelf. O, ik heb ook die intrigue op 't oogenblik zelf doorzien, maar kon er niets anders
aan doen dan te vragen of men de coupures van mijn rol aan mij wilde overlaten:
‘dan kunt gij er bij zetten dat ik die gemaakt heb; ik neem daarvan de
verantwoordelijkheid voor mij.’
‘Neen, u vertrouw ik mijn werk niet toe.’
Ik heb gezwegen, toen even als later, op al wat hij gezegd en gedaan heeft, maar
ik heb hem den volgenden dag met zijn eigen
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kriebelpoot een paar correcties in 't manuscript van Vosmaer laten maken, die, als
een zegel van goedkeuring, vroeg of laat bewijzen zullen dat zijn - ‘Ja, dáár weet
ik niet van, dat is mijn werk niet’ leugen is! Wat spreekt gij van Vosmaer als eerlijk
man? Je n'en doute pas! te eerlijk zelfs, want hij ziet de netten niet, die om hem
heen gespannen worden. Wat mij betreft, ik zie en weet alles, maar houd mij dom,
en dreun dagelijks mijn rol op als een les, zonder te spelen, omdat ik niet wil dat
mijn spel door zijn aanmerkingen bedorven wordt. Gisteren heb ik een vriend van
hem (zegge correspondent van het Haagsche Dagblad!) uit de zaal doen verwijderen
als spion, omdat er geen courantiers op repetities noodig zijn. Aan den
Rotterdamschen Kritiek (Haverkorn van Rijsewijk) heb ik een fluitje gezonden, om
maandag in Utrecht te gebruiken.
(....)
Zijn (D.D.) preektoon is iets vreeselijks! Hij belooft den directeuren, om ze van
mij af te lokken, blijspelen en vertaalde drama's! Als hij mij kon laten vallen, zou hij
pas gelukkig wezen! 't Is zoo moeielijk voor zoo'n reuzenfiguur om een greintje van
z'n glorie af te staan, zelfs aan hen die hem zijn lauwerkransen vlochten!
Mina.

[28 februari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
28 februari 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad, no. 59. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
* - Voor de voorstelling van morgen avond is de belangstelling zoo groot, dat reeds
den dag na de eerste aankondiging alle plaatsen waren genomen. Honderden zullen
zich het genot moeten ontzeggen, de première van Multatuli's Vorstenschool bij te
wonen. Zelfs het orkest is tot parket ingericht. Wij betreuren het gemis van een
orkest zeer, vooral echter bij eene voorstelling als die van morgen. 't Geeft een
leegte en maakt bepaald een minder goeden indruk bij 't publiek, dat aan muziek
in de pauzeeringen gewend is. - De heeren Le Gras, Haspels en v. Zuylen
benadeelen hun zaak door deze économie de bouts de chandelles die zelfs den
studenten het Io Vivat doet derven. Ware 't mogelijk, wij zouden hun nog aanraden,
in deze op hun besluit terug te komen.
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[28 februari 1875
Onkruid onder de tarwe VII in Onze Tolk]
28 februari 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe VII in Onze Tolk, jrg. 6, no. 22.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het artikel richt zich speciaal tegen Vosmaer en diens bewondering voor
Vorstenschool, dat bij alle nuttige en ware uitspraken nu eenmaal tekortschiet als
speelbaar drama.
(....)
Eigenaardig klinkt de vraag waarmeê hij zijne beschouwing besluit: ‘Zou iemand
meenen, dat zoo iets’ - als de Vorstenschool - ‘uit een slecht gemoed met verbeelding
en voorgewende gevoelens kon gemaakt worden?’ Natuurlijk niet; en zeker doet
het stuk ‘met zijn smachten naar 't hoogste en edelste, met zijn grootsche gedachten,
met zijn kiesch en teder gevoel, zijn hooge opvatting van 't leven, zijn kreten uit het
hart, eer aan't gemoed waaruit het opbloeide.’ Wie zal dat weêrspreken? Ik althans
minder dan iemand anders ter wereld. Ik juich dat alles, en den man van wien het
op een gegeven oogenblik uitging, van harte toe; ik verheug mij die gevoelens door
hem te zien uiten, en door de vrouwen zijner schepping - Louize en Hanna - zoo
welsprekend te hooren voordragen. Doch dáárop alleen komt het niet aan; het geldt
geen edele opwellingen en welsprekend geuite gedachten slechts, het geldt de
blijvende toepassing ook dier gedachten en opwellingen op het dagelijksche en
openbare leven zelf, en op de beginselen, naar welke dat leven duurzaam geregeld
en ingericht moet worden. En dat is een punt, dat Vosmaer bij deze beschouwing
geheel ter zij laat; dat hij, evenals de beginselschuwe held van zijn ‘studie’ minder
noodig schijnt te achten, terwijl het integendeel juist de hoofdzaak uitmaakt; en van
het andere daarentegen - van edele uitingen en verheven ontboezemingen op 't
papier of in den mond - steeds dat zal gelden, wat het fransche spreekwoord zoo
terecht van ‘goede bedoelingen’ verzekert, dat er ‘de Hel meê bevloerd’ is.
(....)

[1 maart 1875
Brief van Mimi aan Mina Krüseman]
*1 maart 1875
Brief van Mimi aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 34.)
Dit korte citaat wordt op blz. 34-36 gevolgd door een lang verhaal van
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Mina Krüseman over wat zij op die eerste maart heeft gedacht en gedaan; zie Bijlage.
Van de machinatie die zij doorzag, bestaat geen enkel bewijs, integendeel. Wanneer
dit verhaal is geschreven, valt niet te beslissen; het slot waarschijnlijk pas in 1877.
Utrecht, 1 Maart.
Lieve Mina!
Toevallig logeeren we in 't zelfde hôtel. Ik natuurlijk incognito.
Mimi.

[Bijlage
Verhaal van Mina Krüseman]
Bijlage
‘Om in te vallen!’ dacht ik dadelijk, en ik doorzag de geheele machinatie, alsof ik
geholpen had, om haar samentestellen! (Zooals dan ook, zonder mijn bedoeling,
werkelijk het geval was geweest.)
De knecht die mij 't briefje bracht, wachtte op antwoord, en vroeg of ik niet even
naar die dame toe wilde gaan, ‘hier drie deuren verder, de laatste kamer’‘Neen, zeg dat ik geen tijd heb, 't is tijd van eten, en dan moeten we uit.’
Toen ik met Elize Baart alleen was, liet ik haar 't briefje lezen.
‘Ze is overgekomen om 't stuk te zien, zeide zij.’
‘Neen. - Heb jij er iets tegen dat ze met ons meegaat straks?’
‘N..e..e.n - als jij - 't - goed vindt...’
‘Ja, ik zou 't heerlijk vinden!’
Toen 't rijtuig vóór stond, en we ‘drie deuren verder, de laatste kamer’ voorbij
moesten, om naar beneden te gaan, zag ik licht schijnen door de reet onder de deur
van M's kamer.
‘Zieje wel dat ze nog dáár is?’
‘Ja.’
‘En dat ze dus niet gekomen is om 't stuk te zien?’
‘'t Is nog te vroeg, ze...’
‘Neen, dat is 't niet!’
Ik klopte, en ging binnen. Zij was alleen en zat te schrijven.
‘Waar is Dek?’
‘Hij had hier moeten zijn... maar...’
‘Hij dineert van middag met de heeren Directeuren, enz., niet waar?’
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‘Hij had beloofd om zes uur hier te zullen zijn... om mij af te halen...’
‘En als hij niet komt?’
‘Dan blijf ik maar schrijven.’
‘En dáárvoor ben je uit Wiesbaden gekomen! Jij, die op z'n minst genomen even
veel belang in de Vorstenschool stelt als hij! Nee dát zou ál te kras wezen! Kom,
maak je klaar en ga met ons mee, dan zal je wel 't coup d'oeil missen en 't effekt,
maar je zult ten minste weten wat er voorvalt.’
Zóó kwam M.S. in onze kleedkamer terecht, bij de eerste opvoering van
Vorstenschool!
‘Wie is die dame?’ Vroeg men van alle kanten.
‘Mevrouw Douwes-Dekker.’
‘Die is dood! Dan is zij...’
‘De eenige Mevrouw Douwes-Dekker, die sedert tien jaar bestaan heeft.’
Men heeft nog lang gefluisterd, maar niemand heeft mij meer iets gevraagd.
Intusschen had de zaal zich gevuld en waren wij gereed om op te treden. Ik had
door de opening in 't scherm gekeken en mijn vijand D.D. in een loge links ontdekt.
Ik plaatste mej. H.S. in de coulisses aan den overkant, zoodat hij haar zien moest
bijna gelijktijdig met mij.
't Scherm ging op, en uit een loge links riep iemand luid: ‘Jufvrouw Krüseman
deugt niet!’
Ik zag hem dadelijk recht in de oogen en bleef hem aanzien, tot dat eenige
studenten in 't parterre, mijn blik volgende, hem ook zagen en herkenden. Daarop
keek ik nog even naar Miesje, die wegkroop om niet gezien te worden door het
publiek en begon ik:
‘Zijn er meer nog in de voorzaal?’
Na afloop van het eerste bedrijf (waarvoor men mij geapplaudisseerd en terug
geroepen had) vond ik haar echter de schermen weer, met de tranen in de oogen;
zij vloog me om den hals, maakte mij duizend complimenten en verklaarde dat zij
heel gelukkig was over zoo'n triomf.
‘Dan is ze gekomen voor de rol van Hanna!’ dacht ik bij mij zelve, maar ik zeide
niets, om Elize niet nóg zenuwachtiger te maken,
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dan zij reeds was. Dat schaap had genoeg aan een début te midden van zoo veel
onaangenaamheden!
Eindelijk kwam haar beurt aan; ik stond met mej. S. door de décoraties te turen
en voelde me meer gejaagd dan ooit.
‘'n Leelijk stemmetje!’ hoorde ik naast me.
‘Jong; een echt Hanna-stemmetje.’
‘IJselijk leelijk haar!’
‘Haar dat een type aan Hansje geeft! Als Elize er dóór komt, moeten alle verdere
Hanna's op haar gelijken, of ze komen er niet!’
We werden tot zwijgen gebracht door 't applaudissement voor Hansje, met haar
leelijk stemmetje en haar leelijk haar! En na de vierde acte was 't succes zoo
compleet, dat we allen terug moesten komen en men begon te roepen om ‘den
Auteur!’
‘Die kan niet komen van avond!’ riep ik onze directeuren toe, die als politie-agenten
over het théatre vlogen en afgevaardigden in de zaal zonden om den grooten
Multatuli te zoeken.
‘Hij kán niet!’ hield ik lachend vol: ‘zeg maar dat i dood is, want i komt toch niet!’
Ik ving eenige in-kwaadaardige blikken op, maar zag toch eindelijk Le Gras naar
't voetlicht treden, om den volke te verkondigen dat de Auteur ongesteld geworden
was en zich dus niet vertoonen kon.
Die ongesteldheid was de niet gewenschte réussite van zijn eigen stuk!
Na het vijfde bedrijf werden wij weer met ons allen terug geroepen en gingen wij
naar huis, na eerst nog ‘op verzoek’ een tweede voorstelling beloofd te hebben van
de niet te spelen Vorstenschool! Vóór ons vertrek uit Utrecht heb ik nog een
onderhoud met mej. H.S. gehad, over D.D. Zij sprak van verzoenen en vergeven,
enz. klaagde over misverstanden en verkeerde opvattingen en waagde nog een
laatste poging om de oorlogen uit de wereld te krijgen.
‘Niets van dat alles. Mina Krüseman vergeet niet en vergeeft niet. Zeg aan Dekker
dat ik hem kén, en dat ik hem daarom dood heb verklaard. En zeg hem ook, dat hij
zorgt voortaan dood voor me te blijven, want als hij me door een nieuwe laagheid
noodzaakt me weer met hem in te laten, dat ik dan voor niets meer staan zal
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om hem te ontmaskeren, en me te verdedigen tegen zijn aanvallen, van waar die
ook komen mogen. Wat jou betreft, jij bent ongelukkig, maar niet slecht. Je hebt D.
je leven gegeven, je behoort bij hem, dus geloofhem ook maar. Mocht ik je echter
ooit van dienst kunnen zijn, wanneer of waar ook, reken op me als vroeger. Adieu.’
Zoo zijn wij gescheiden. Na dien tijd heb ik haar nooit meer gesproken; maar ik
heb nog dikwijls aan haar gedacht, als aan een van de mooiste vrouwen-tipes, die
ik in mijn leven gekend heb. Arm Miesje!

[1 maart 1875
Opvoering van Vorstenschool te Utrecht]
1 maart 1875
Opvoering van Vorstenschool te Utrecht.
Voor programma zie blz. 430-431

[1 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
1 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad, no. 60. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
* - Van onzen Rotterdamschen korrespondent ontvangen wij een brief voor ons
feuilleton. Wij moeten dien brief een paar dagen laten liggen, maar wij ontleenen er
toch dadelijk dit nieuwtje aan: ‘Ik eindig met een goed nieuws: Multatuli - dien ik, 't
is werkelijk waar, hier door enkele lui meneer Tuli heb horen noemen, meenende,
dat Multa den voornaam was - is bezig een blijspel te schrijven, dat hij bestemt voor
hetzelfde gezelschap, waardoor zijn Vorstenschool 't eerst wordt opgevoerd.’

[1 maart 1875
Brief van H. de Wolff aan Lien de Haas]
1 maart 1875
Brief van Hendr. C. de Wolff aan mevrouw G.C. de Haas. Met voorbedrukt
briefhoofd. (M.M.)
Van Hendr. C. de Wolff
Vischsteeg 5.
Rotterdam, 1 Maart 1875
Aan mevrouw de Haas
Lieve Line!
Ik heb heden morgen bij Verhoeven in de Witte de Withstraat een
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lauwerkrans voor Multatuli voor morgen avond besteld. Verhoeven zal dien morgen
middag vóór 6 uur bij U aan huis brengen. Dat mocht immers wel? Ik zal U morgen
nà beurs nog wel even komen spreken.
Henri

[1 maart 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
1 maart 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 60. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Nieuwe Schouwburg van JUDELS & VAN BIENE.
onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN EN HASPELS.
DINSDAG 2 EN DONDERDAG 4 MAART 1875:
Eerste opvoeringen van
MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL
met medewerking van de Dames
MINA KRUSEMAN

en
ELIZE BAART,

(Leerling van Mej. MINA KRÜSEMAN.)
Aanvang ten half acht ure.
Prijzen der plaatsen voor deze voorstellingen: Balkon en Stalles f2.50, Loge f1.75,
Parket f1.50, Parterre f1, Amphithéatre en Galerij f0.50.
(Dinsdag Roode Kaarten.)

[1 maart 1875
Brief van Marie Anderson aan Multatuli]
1 maart 1875
Brief van Marie Anderson aan Multatuli. Twee enkele velletjes, geheel beschreven.
(M.M.)
Wiesbaden, 1 maart '75
Na te laten, ouwetje, je op je geboortedag te feliciteren, is iets dat niet van mijn
hart af kan. Van 't presentje kom ik ditmaal allergoedkoopst af. Ik kan niet zeggen
dat ik je dubbele 55 toewensch; want wat zou je met zooveel oudheid doen? Maar
ik wensch je nog lang in 't bezit van al je geestvermogens, en dat je niet impo-

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

430

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

431

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

432
tent mag worden, en dat je veel pleizier mag beleven aan jezelf, aan je werk en
pogen; ziedaar.
Van je stuk spreek ik maar niet; want daar zal je nu wel misselijk van zijn - ik meen
van 't hooren, spreken & denken er over. Intusschen wensch ik je veel succes toe.
Het weesje, Max, is wel en zal dagelijks met ons wandelen, gewapend met koek.
Zijn complimentje, vooral aan Mimi. - Hij is van 1 uur tot donker (7) bij me, als
wanneer de ratjes willen wandelen, en Max dus wordt van kant gedaan. - Eerst was
't tobben; gister wrong hij tweemaal op straat zijn hals uit zijn halsband, en vloog
met leidsel en al heen, eens naar huis, waar de heer Fiedler tot hem sprekende
*
was, en eens naar de Helerenstrasse, waar hij, volgens aanwijzing van spelende
jongens, in 't huis naast mij zich bevond, eerste etage. Hij had dit huis voor 't mijne
aangezien. - Daarop gingen we in de Anlagen, en werd hij een beetje vrolijk als we
't op een drafje zetten. Buiten wou hij niets eten, maar bij mij verorberde hij snel een
paar krentenbroodjes met melk, dronk nog veel water (een droevig hart is dorstig),
en sliep toen op mijn schoot, en daarna lang en rustig op de canapé, in een rok
gerold. Later rolde, beet & speelde hij. Ziedaar zijn gedragen. - Hij schijnt het liefst
bij mij en in mijn kamer te zijn. Daar is hij tevreden. 'T bevalt hem er best. Iemand
die bij Eichelstein kwam, zag hij eerst voor Mimi aan. Sprong als een gek. Een genie,
of senie kan je niet zijn, daar je geen blauw postzegel hierheen hebt gezonden. 'T
ware behoorlijk geweest als je, bij de dikke, elkaâr telegrafisch opvolgende epistels
aan Mimi, ook mij eens geschreven had. Met den Wiedersahler gaat het goed. Mimi
heeft er compleet op gestaan dat ik je schrijven zou op 'tzelfde schoon papier dat
ik uitsluitend voor den Wiedersahler bezig. Tlaat zich slecht beschrijven. Je hebt
zoo goed als gewonnen van V.D.L., zei Mimi. Dat had ik niet gedacht. Wat zal je nu
pauwig worden! Adieu, Dekje.
Marie
Louise Kiche zingt morgen in 't Kurhaus. Ik ga er niet heen. Twee brieven van je
die hier nog kwamen na Mimi's vertrek, heb ik haar gezonden poste restante Utrecht.

*

Ik liet hem de gesloten deuren zien; hij was toen overtuigd dat Mimi er niet was, en ging
gewillig mêe.
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[2 maart 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
2 maart 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Amice,

Ontv.

22)

Rf8

- e7

Andw.

23)

Tf1

- h1

De sterke wijkt moedig terug!
Ik heb u de utrechtsche reis maar eerst laten maken, want met zóo'n zet iemant
vooruit te verbluffen, ware in strijd met mijn week naturel.
En - hoe is 't in U. gegaan?
En - wanneer krijgt Ge nu weer vrijaf?
Ende - als ‘verwatenheid’ niet en is de verscherpte metathezis van verwaandheid
(met. verwadenheid), soe en wete ick dat niet. Ende ghi? Ick bem Grimm. Maar dát
raadsel, dat mij voor de motieven van an unknown lady plaatst, - met Paulus
(overigens een beste kerel!) roepe ick daghelikx: O diepte! Maar mijn ‘uniek
Forschungstalent’! En mijne ‘kritische divination’! Allons donc! Questio I. Wie is die
dame?
Solutio I. Die dame kan geen ander zijn dan diegene dewelke met wie Gij U bij
gelegenheid van het uitstapje naar Utrecht door professor Doedes hebt laten binden
met den band des houwelicxen staets: Mariae Sacrum.
Solutio II. Hoeft niet als I. goed is, quod est zéer logiesch!
Questio II. Waarom bejaagt hypothetiesche gezegde dame mijn dood?
O alle sfinxen! Dát geef ik op, want van alle onschuldigen, die geweest zijn, zijn,
en zullen zijn, ben ick de onschuldigste!
Waarom neemt die dame Herodeseeden af? En waarom belooft Gij het hoofd
van Johannes den Dooper?
Maar er is geen schotel voor dat hoofd, dát is een praktische zwarigheid, waar
Gij U maar uit moet helpen. Als Ge kunt. Maar Gij kunt niet.
Gij ziet reeds uit de thands volbrachte Rockade, dat ik niet, ‘onmogelijk niet’ sterf.
Wilt Ge somts ‘abandonneeren’? Nu is 't daarvoor een mooi moment. Maar in álle
stilte. Denk aan uw ‘belofte’.
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Kan ik bij gelegenheid een oorlogsverklaring tegen die dame in ‘uwe’ handen
‘neerleggen’? Overigens - hartelijk van ons gegroet.
t.t.
v.d.Linde
Dinsdag (2 M.)

[2 maart 1875
Artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
2 maart 1875
Artikel over de eerste opvoering van Vorstenschool in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, no. 61. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De Nieuwe Rotterdamsche Schouwburgvereeniging heeft, naar men weet, goed
kunnen vinden de eerste opvoering van Multatuli's Vorstenschool buiten Rotterdam
te doen plaats hebben. Utrecht werd daarop heden avond onthaald. De plaatsen in
den schouwburg waren reeds dagen te voren besproken. Ook uit andere steden
waren verscheiden personen overgekomen om Multatuli's drama te zien.
Het publiek nam in 't begin eene afwachtende houding aan en bleef verder vrij
kalm. Een ontijdig applaus van het parterre werd herhaaldelijk gesust; enkele
passages werden levendig toegejuicht. De geestdrift der studenten gold meer den
auteur dan de vertooners.
Het eerste bedrijf slaagde zeer goed; mej. Mina Kruseman was toen vrij gelukkig.
Het tweede bedrijf maakte niet het verwachte dramatisch effect. Spiridio (de heer
van Zuylen) was goed, de Koning (D. Haspels) zeer goed. De redevoeringen der
Koningin in het derde bedrijf (door den auteur, volgens het affiche, ter wille van de
‘scenerie’ een weinig bekort) werden zeer veel verkort voorgedragen. Indruk maakten
zij niet, dewijl zij mat, eentonig en met zwakke stem worden voorgedragen. De
toonelen in Hanna's kamer (vierde bedrijf) slaagden beter. Mej. Elize Baart is zeer
jong, ook in de toneelspeelkunst, maar had goede momenten. Bovendien, die scenes
troffen.
Het laatste bedrijf, ofschoon de jeer J. Haspels (Van Huisde) en de heer D. Haspels
(de Koning) uitstekend speelden en mej. Kruseman haar best deed, was mat.
Het parterre riep Multatuli op het tooneel, doch de regisseur
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deelde mede, dat Multatuli te ongesteld was om te verschijnen. Mej. Baart werd
afzonderlijk teruggeroepen, nadat mej. Kruseman en de heer D. Haspels waren
verschenen.
De indruk dien het stuk maakt, is matig, ofschoon het door het Gezelschap zeer
goed was ingestudeerd.

[2 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Michiels]
*2 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan de heer Michiels, op 1 maart begonnen. (Leven III,
blz. 33-34.)
Rotterdam, 1 Maart 1875.
Geachte Heer Michiels!
Dank voor uwe vriendelijke uitnoodiging, waarvan ik tot mijn leedwezen ten tweede
male geen gebruik kan maken, daar ik nog eenigen tijd in Nederland moet blijven,
om in de Vorstenschool te spelen, die heden avond voor 't eerst te Utrecht opgevoerd
zal worden, onder de treurigste en toch comiekste omstandigheden. Verbeeld u dat
ik, die de rol der Koningin vervullen moet, en dus Multatuli's meesterstuk in handen
heb, geslagen vijanden met Douwes Dekker ben. Die oorlog is begonnen per
correspondentie, vóór zijn komst in Nederland, en heeft zijn hoogste hoogte nog
niet bereikt! En nu moet ik van avond Multatuli's werk laten triomfeeren, met alle
soorten van haat en verachting in mijn ziel voor Douwes Dekker! De toestand is
zonderling!
(....)
Utrecht, 2 Maart.
Groot succès gisteren avond, a.s. Vrijdag weer Vorstenschool, op verzoek.

[2 maart 1875
Recensie Vorstenschool in Utrechtsch Dagblad]
2 maart 1875
Recensie van de Vorstenschool-opvoering te Utrecht d.d. 1 maart, in het
Utrechtsch Dagblad, no. 61. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Vorstenschool.
't Was ontegenzeggelijk een belangrijke avond voor de kunst, de avond van 1 Maart.
Multatuli's Vorstenschool werd hier gegeven. Utrecht beleefde een première, een
gebeurtenis, geheel nieuw voor onze stad en dubbel van gewicht, niet alleen wijl 't
een stuk gold
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van een onzer uitnemendste letterkundigen, dat, hoewel sinds jaren bekend, nog
niet in 't openbaar op eenig tooneel was opgevoerd, doch tevens, wijl een paar
kunstenaressen daarin zouden optreden, die niet eenvoudig kwamen debuteeren,
maar die beiden, op letterkundig gebied reeds naam hebbende, een poging wilden
wagen, om door haar medewerking een meesterstuk ten tooneele te brengen en
door haar verschijnen op de planken mede te arbeiden aan de verheffing van ons
tooneel.
Of Vorstenschool geschikt was voor opvoering, of 't voldoen zou op 't tooneel, ofschoon elk onpartijdig en tot oordeelen bevoegd lezer er bij de lektuur ontelbaar
veel schoonheden in vond - bleef de vraag. 't Meesterschap over de taal zal niemand
aan den schrijver van den Max Havelaar ontzeggen; zijn genialiteit als auteur wordt
vrij algemeen erkend. Maar iets anders is het, rijk in gedachten te zijn, de pen te
kunnen hanteeren, woorden te kunnen scheppen, zinnen te kunnen bouwen, geestig
te wezen, de bewondering af te persen door juistheid van uitdrukking, door keur
van woordenkeus, - en een goed tooneelstuk te schrijven. Er zijn er velen, die over
de moeielijkheden, daaraan verbonden, zijn gestruikeld. Nederland weet menig
schrijver en dichter aan te wijzen, die in de jongste halve eeuw de vaderlandsche
letterkunde tot eer strekte, maar Hollandsche tooneelstukken zijn er weinig of bijna
niet van eenige waarde in dien tijd vervaardigd.
Intusschen was er in de laatste dagen van verschillende zijden op de opvoering
van Vorstenschool aangedrongen. Het studentenkorps te Amsterdam noodigde de
hh. Albregt en v. Ollefen uit, het stuk voor de viering van den dies met medewerking
van mej. Kruseman te geven. Mannen van naam, mr. Vosmaer, mr. v. Hall, meenden,
dat het een groot onrecht was der kunst en den auteur aangedaan, dat het niet
reeds voor lang ten tooneele was gebracht. Het Tooneelverbond wekte er toe op,
om het drama zijn recht te geven, en werkte bij mej. Kruseman, om haar te bewegen
in Vorstenschool de gelegenheid aan te vatten, tot het nemen van revanche over 't
door den aard van 't stuk mingelukte debuut in 't Huwelijk in Indie. De talentvolle
schrijfster en moedige kunstenares had haar ingenomenheid met Multatuli's
tooneelwerk trouwens reeds openlijk betuigd, en door het voordragen van een paar
stukken er uit, bij het publiek het dichtwerk trachten in te leiden.
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De heer v. Hall schreef reeds in 1873: ‘Zal het Nederlandsche volk - het betere en
meer ontwikkelde gedeelte wel te verstaan - toonen zulk een werk waard te zijn?
Staat het hoog genoeg, dat volk, om dit kunstwerk te begrijpen en te waardeeren?
En dan- - zal het stuk opgevoerd worden? Zijn onze tooneelspelers in staat al het
fijne en verhevene, het artistieke van deze ‘Idéen’ en action te vatten, en 's dichters
kunstwerk weer te geven... als een kunstwerk? Of zal men ook hier weer van verre
blijven staan en aan het nageslacht overlaten den dichter en zijne schepping in
meer dan ijdele toejuichingen, de hulde te brengen, die hun toekomt? Hij voegde
er later aan toe: ‘Deinst men voor de moeielijkheid terug? Is men te ongewoon aan
de studie van meesterstukken en huivert men om met zijn ongewasschen handen
dit kunstwerk aan te raken? Wanneer dat de eenige reden is, dan eerbiedig ik ze
en waardeer ik dien heiligen schroom. Maar, wanneer 't eens onkunde, wanneer
het eens gemakzucht ware, die onze tooneelspelers verre houdt van dit dramatisch
produkt!... Zeker is er, bij het peil, waarop onze Nederlandsche akteurs staan, studie
noodig, diepe studie om ook maar eenigszins aan de eischen van dit drama te
voldoen. Maar laat het althans blijken, dat die studie ernstig beproefd is’.
Die taal was stellig. Toch bleef er twijfel bij velen, en wij erkennen het, ook
eenigszins bij ons bestaan. De uitnemendheid van het dichtstuk als lettervrucht zou
men niet ontkennen. Doch waren de tirades niet soms te lang, was er wel genoeg
aktie in, was er eene voldoende intrige, die den hoorder belangstelling kon
inboezemen en deze gedurende vijf bedrijven gaande houden, waren de tooneelen
allen met takt ineengezet, zouden niet enkele scènes, enkele denkbeelden, enkele
woorden aanstoot geven?
Dit alles kon slechts na de opvoering, wellicht slechts na meerdere opvoeringen,
beantwoord worden.
De uitslag der proef, gisteravond genomen, heeft den twijfel beschaamd. Op het
tooneel heeft de voorstelling in aktie gewonnen. Al behoort Vorstenschool, dat in
Duitschland speelt, tot de meer gedragen stukken, al berust het vooral op dialoog,
er zijn tooneelen in, die zoo gespeeld als ze gister werden, recht opgewekt zijn en
op den toeschouwer hun effekt niet missen. Het eerste en tweede bedrijf werden
dan ook uitstekend afgespeeld. In het
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derde bedrijf is echter de scène in 't prieel te gerekt. Er is in bekort, maar het behoort
nòg aanmerkelijk besnoeid te worden, en wij begrijpen niet, waarom de pagina's,
die in de brochure daarvoor reeds bij voorbaat waren aangewezen, niet geheel
achterwege bleven. De twee afdeelingen van het 4. bedrijf liepen goed; alleen mocht
de uitbarsting van Herman (wij bedoelen den tekst, niet 't voortreflijk spel) op pag.
92 wel iets gematigd worden; dat deze een paar woorden, vroeger reeds liet
vervallen, schijnt niet voldoende. In 't 5. bedrijf is de scène van de koningin met v.
Huisde te gerekt. Als wij er op wijzen, dat de schrijver Louise alleen 17 maal tot den
rechtsgeleerde laat zeggen: ‘blijf zitten’, zal men begrijpen, dat dit tooneel bekorting
behoeft, wanneer het 't gewenschte effekt zal maken. De vijver met karpers kan bij
de opvoering gerust gemist worden; neen, 't stuk zal er door winnen, als die geschrapt
wordt. Wij zouden 't wenschelijk achten, dat de moyens van den auteur het hem
veroorloofden, zijne ideën bij een stuk, dat opgevoerd wordt, meer te koncentreeren
of den rijkdom er van te besnoeien. Niet alle hoorders vatten snel genoeg het verband
tusschen die ideeën, de taak der tooneelspeelster wordt er afmattend, ondankbaar
door; de toespelingen zijn te velen, en de auteur kan niet, even als in zijn werken,
den lezer, den hoorder toeroepen: Zie Idee zóóveel, blad: zóóveel.’
Erkennen wij, dat de opvoering van Vorstenschool een sukzes was voor den
auteur, die in dit opzicht, in plaats van Multatuli na gister avond kan zeggen Multavici,
wij moeten er bijvoegen, dat hij dien goeden uitslag zeer zeker verschuldigd is aan
de uitstekende opvoering. De dames Kruseman en Baart en 't geheele personeel
van de Rotterdamsche schouwburgvereeniging hebben met voorliefde de moeielijke
taak opgevat, om tot eene goede reussite saam te werken. De rol van Louise is
zeer moeilijk; de dweepende toon sluit hartstochtelijke ontboezemingen uit; de
dweepster filosofeert, houdt redevoeringen over politiek en partijen, over regeerkunst
en vorstenplichten; zij is in zeker opzicht 't slachtoffer van de met voorliefde
uitgesponnen theoriën des auteurs. Mej. Kruseman had echter al dadelijk bij 't eerste
bedrijf 't geding gewonnen; fier en vorstelijk was haar houding, kalm en rustig haar
spel, zoo als 't eene koningin betaamt, die van haar woord en stem meester weet
te zijn. Kon zij de tooneelen in 't prieel en
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tegenover v. Huisde niet geheel door haar talent releveeren, had men soms iets
meer bezieling kunnen wenschen, in het slot van 't vierde en van 't vijfde bedrijf was
zij uitstekend, koninklijk. Mej. Baart, de wakkere élève van mej. Kruseman, die een
zeer dankbare rol had, heeft die perfekt opgevat en uitgevoerd; hare eerste schrede
op 't gevaarlijk tooneelgebied is een zegepraal geweest. Wil zij zich geheel aan 't
tooneel wijden, zij achte, na haar eerste sukzes, de taak, die haar nog wacht en
wellicht niet altoos even dankbaar zal zijn, niet te licht; door voortdurende studie
alleen, kan zij de hoogte in de kunst bereiken, die 't haar streven moet zijn te behalen.
De dames van Offel Klein en Luers waren niet onverdienstelijk in haar niet
gemakkelijke rollen.
Van de heeren verdiende de heer D. Haspels, die den koning speelde, den
hoogsten lof; hij was onverbeterlijk; het zeer lastig tooneel met den kleedermaker,
werd door hem perfekt uitgevoerd; later ook was hij in zijn aanval op Hesselveld en
in zijn spel in de slotscène van 't drama prachtig. De koningsrol biedt onderscheiden
moeielijkheden, die allergelukkigst door den heer Haspels werden overwonnen;
geen zweem van charge, geen zweem van alledaagschheid, in een woord uitstekend!
De heer J. Haspels was als van Huisde uitmuntend in zijn rol; de heer Legras als
jonkhr. v. Schukenscheuer zóó komisch waar, als 't maar kon, de heer W. v. Zuylen
was een uitnemende Spiridio, die tegelijkertijd als Herman met buitengewoon sukzes
optredende, daardoor reeds toonde, dat hij een kunstenaar van groote verdienste
is. Eere deze drie artisten! Ook de heer v. Nieuwland stelde Puf en de heer A. v.
Zuylen Weis, den kamerdienaar, zeer goed voor. Er is bijna niet dan te roemen over
't spel; 't stuk was prachtig ingestudeerd. Multatuli mag in allen opzichte tevreden
zijn over hen, die zijn drama op 't tooneel brachten en hem een zegepraal bezorgden.
Maar in de eerste plaats mag hij en mogen wij allen mej. Kruseman erkentelijk zijn,
dat zij door haar volharding de opvoering van Vorstenschool heeft mogelijk gemaakt.
Hebben wij schier niets dan lof kunnen brengen, wij hebben daarin slechts de
stem van 't publiek gevolgd, dat telkens onder 't spel en na elk bedrijf zijne
toejuichingen luide te kennen gaf, en de artisten herhaaldelijk terug riep. Ook de
auteur werd voorgeroepen. 't Grootste gedeelte van den avond had hij de voorstelling
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belangstellend bijgewoond. De heer Legras verklaarde, dat ongesteldheid hem
verhinderde aan de roepstem van 't auditorium gehoor te geven.
De schouwburgzaal was zoo vol als men zelden of ooit heeft bijgewoond. Daar
nog een groot aantal geen plaatsen had kunnen bekomen, is tegen Vrijdag eene
tweede voorstelling van Vorstenschool aangekondigd, welke wij een even talrijk
bezoek toewenschen, als die van gister avond.
Heden avond en Donderdag wordt Vorstenschool te Rotterdam gegeven, weldra
ook te Amsterdam in Frascati, terwijl van verschillende zijden bij de direktie
aanzoeken zijn gekomen om elders het drama op te voeren.
Als een bewijs van vlugheid, maar tevens van de belangstelling, die de opvoering
van de Vorstenschool gister avond wekte, wijzen wij er op, dat de N. Rott. Ct., die
heden nacht gedrukt werd, reeds het kort verslag van de voorstelling heden ochtend
mededeelt. Onder de vele vreemdelingen, die waren opgekomen ter bijwoning der
première, merkte men op de redakteurs van de N. Rott. Ct., van 't Handbl., van 't
N. v.d. Dag en van 't Vaderl.

[2 maart 1875
Advertentie in het Utrechtsch Dagblad]
2 maart 1875
Advertentie in het Utrechtsch Dagblad, no. 61. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
UTRECHTSCHE SCHOUWBURG
van J. EDUARD DE VRIES.
Met toestemming van het hoofd van het Pl. Best.
BUITENGEWONE VOORSTELLING

door het Tooneelgezelschap van de
Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging,
onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN & HASPELS,
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN

en
ELIZE BAART.
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Op aanhoudend verlangen van verschillende familiën, welke geen plaats bij de
eerste opvoering konden krijgen:
Een tweede voorstelling
op Vrijdag 5 Maart 1875,
van
VORSTENSCHOOL,
Drama in 5 Bedrijven (6 Tafreelen), door
MULTATULI.
Ter wille van de scènerie heeft de auteur de bereidwilligheid gehad zijn toestemming
te geven, tot het maken van eenige bekortingen in het 3. Bedrijf en het aanbrengen
van eenige geringe wijzigingen.
Aanvang ten ZEVEN ure.
PRIJZEN DER PLAATSEN: Boven Loge f3, -. Beneden-Loge f2,50. Parket f2, -.
1. Amphitheater f1,50. Parterre f1,25 2. Amphitheater f0,75. Galerij f0,40.

[2 maart 1875
Artikel in het Leidsch Dagblad]
2 maart 1875
Ongesigneerd artikel over Vorstenschool in het Leidsch Dagblad, no. 4618. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Voor vervolg en slot zie 3 maart.

Multatuli's vorstenschool.
I.
Ook ons zal het voorrecht worden geschonken een der eerste opvperingen van
Multatuli's Vorstenschool te kunnen bijwonen. Hun, die bekend zijn met de reden,
waarom mejuffrouw Krüseman er op aandrong, in de rol van koningin Louise 't eerst
te Utrecht op te treden - nl. dat de academiewereld bij voorkeur jongelui met hart
en gevoel oplevert in staat haar spel te waardeeren - zullen beseffen dat wij aan
hetzelfde motief de voorstelling van Woensdag a.s. te danken hebben. Die opvoering
zal ons de gelegenheid schenken het dramatisch talent van mejuffrouw Krüseman
te waardeeren, dat bevoegde beoordeelaars - haar verdienste als tooneelschrijfster
daargelaten - niet hebben geaarzeld haar toe kennen; maar tevens zal zij bijdragen
om ons nader bekend te maken met een schoon werk van den auteur, van wien
ieder Nederlander, die zoo nu en dan eens een boek ter hand
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neemt, ongetwijfeld de ‘Koffieveilingen’ heeft gelezen, maar wiens overige werken,
en daaronder de Vorstenschool, lang niet zoo algemeen bekend zijn als waarop zij
aanspraak kunnen maken.
Toch is het voor de waardeering der eerste opvoering van een tooneelstuk geen
onverschillige zaak eenigszins op de hoogte te zijn van den inhoud. Daarom meenen
wij geen onnut werk te verrichten, onzen lezers daarin behulpzaam te zijn door hun
een korte schets van den inhoud der ‘Vorstenschool’ te geven, ons daarbij van alle
beoordeeling onthoudende waar, indien wij er ons aan wilden wagen, slechts van
waardeering sprake zou kunnen zijn.
Het eerste bedrijf brengt ons op een kamer van Louises Rust, het buitenverblijf
van koningin Louise, de hoofdpersoon van het drama, die aan een schrijftafel is
gezeten en tot haar eeredame De Walbourg de vraag richt of er ‘nog meer in de
voorzaal zijn.’ Op een bevestigend antwoord verschijnt zekere Puf, een
boekdrukkersknecht, die een verhaal doet van de benarde omstandigheden, waarin
hij verkeert als weduwnaar met acht kinderen en evenveel guldens weekloon, en
waaruit tevens blijkt dat zekere Hanna, een naaister, met opofferende liefde zijn
jongste kind verzorgt.
Na het verdwijnen van Puf treedt de koningin-moeder op, en nu vangt tusschen
de beide vorstinnen een gesprek aan, waarin de koningin het levensdoel ontvouwt,
dat zij zich voor oogen heeft gesteld: bekend te worden met den toestand der
volksklasse en de middelen op te sporen om daarin verbetering te brengen. Men
zou dit gedeelte kunnen noemen: ‘het gesprek over de sociale quaestie.’ Uit het
begin van dat onderhoud blijkt nog, dat beide vorstinnen dien nacht met hetzelfde
doel een langdurige conferentie hebben gehad met een hooggeplaatst staatsdienaar
Otto Van Weert, hetgeen later aanleiding geeft tot verkeerde gevolgtrekkingen.
Het tweede bedrijf stelt voor een zaal in het paleis des Konings, wiens slaapkamer
wordt verondersteld rechts te zijn. Een viertal kaartspelende of slapende lakeien
worden uit hun dolce far niente opgeschrikt door het geluid der schel uit de
slaapkamer van Z.M., die in het holst van den nacht den kleedermaker Landsheil
doet ontbieden om hem te raadplegen over een nieuw model
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schouderweren. Kamerheer en kamerdienaar, lakeien, kleedermaker en bediende
worden achtereenvolgens in gelid geschaard om als model te dienen ter beoordeeling
van kleur en breedte der nieuwe militaire uitmonstering. Van dat ‘gewichtige’ werk
zoekt Z.M. verpoozing in het gezelschap van een viertal heeren van het hof, wier
luidruchtig feestgejoel tot zijne ooren was doorgedrongen. Op het einde van dat
woelig nachtelijk feest sans gêne, waar de genoodigden verschijnen in klein tenue,
zoowel in kleeding als in woorden, zinspeelt een hunner naar aanleiding der
afwezigheid van Van Weert op diens nachtelijke bijeenkomst op Louises Rust en
wekt daardoor, natuurlijk ten onrechte, 's konings toorn en argwaan op. Het bedrijf
eindigt met de afspraak tusschen den kamerheer van dienst Van Huisde en den
onvoorzichtigen Hesselveld om het alibi van Van Weert te bewijzen, wiens ongenade
men wil voorkomen.
Het derde bedrijf doet ons de koningin en de koningin-moeder bij een
boerenwoning ontmoeten, waarvan de eigenares een staaltje vertelt van het goede
hart des konings, die haar een koe ten geschenke gaf voor haar eigen gestorven
rund. De verschijning van den koninklijken jachtstoet in de nabijheid is de oorzaak
dat beide vorstinnen getuigen worden van een voorgenomen intrige tot het verkrijgen
van zeker ambt, maar tevens van een gesprek tusschen Van Huisde en Miralde,
een ander persoon uit de omgeving des konings, waarin beiden besluiten den
argwaan van Z.M. weg te nemen, omdat Van Weert voor het oogenblik onmisbaar
is. Daaraan knoopt zich een eenigszins wijdloopig gesprek vast tusschen de koningin
en haar moeder over de verschillende politieke partijen, dat men zou kunnen
beschouwen als één geheel uitmakende met het bovenvermelde onderhoud over
de sociale quaestie. Het zou ons niet verwonderen, indien beide vertoogen tot die
gedeelten behoorden, welke voor de opvoering geschrapt zijn.

[3 maart 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
3 maart 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot bovenaan blz. 4 beschreven. (M.M.)
't Album: dit album wordt bewaard in het M.M.
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Amsterdam, 3 Maart 1875
Beste Dekker! Met groot genoegen lees ik daar in de kranten dat Ge gistr'avend
zoo allerhartelijkst in Rotterdam bejegend zijt. Zij, die U dit bereidden zijn recht brave
kerels, menschen die ik mijn vrienden noem en voor wie ik véél zal doen als ze mij
ooit in de gelegenheid stellen hen in een of ander te helpen. Zie, dat Ge zóó veel
genot van V.S. zoudt hebben, had ik in de verte niet durven droomen en meer dan
ooit zegen ik Mina's brutaliteit om de opvoering van Uw stuk door de drijven, al deed
zij 't dan ook meer om er zelf door en relief te komen dan wel uit liefde voor de kunst
of voor Uwe schepping!
Als ik er uit kon, kwam ik over om U de hand te drukken, Uw cadeau te zien en
't Album te doorloopen. Dat ik in dat Album ontbreek, vervult mij met jalouzie, maar
dat is ook 't eenigste wanklankje dat van avend mijn stemming verstoort. Ik vier
werkelijk feest met U, zoo blijde ben ik over al de hartelijkheid die Ge in ons landje
ondervindt en die U naar ik hoop weêr met veel onhebbelijks zal verzoenen.
m

Hoewel Le Gras mij met een enkel woord liet blijken dat U in R een vriendelijke
ontvangst wachtte, vermoedde ik niet dat dit van zoo'n omvang was, anders zou ik
zeker mij zelf verleid hebben er getuige van te zijn. Thans heb ik er berouw van dat
ik zijn wenk niet beter begrepen heb; ik had zoo dolgraag Uw triomf bijgewoond! Wat zal Mimi genoten hebben en Vosmaer!
Zijt Ge morgen (vrijdag) te huis? Of gaat Ge meê naar Utrecht? Maar ja Gij moet
er zijn om van Hall te spreken. Schrijf mij eens wanneer Ge weer rustig op Uw kamer
denkt te zitten?
Hebt Ge Handelsblad en Utr. Courant en Vaderland gelezen? Zeg vooral ook aan
Le Gras c.s. dat zij de bladen in zien als tegengif voor de N.R.C. e.t.q. Ik hoop dat
de ongunstige indruk van de laatstgenoemde bij U aldra verdrongen werd door 't
oordeel der andere bladen! Ook mij deed het zeer leed voor de firma!
Wees recht hartelijk met al de vrienden gegroet van
Uw trouwen
GLf
Woensdag avend 12 Uur
Vraag svpl aan L G. om mij op te geven op welke data en wáár de volgende
voorstellingen zullen plaats hebben. Ik adverteer dat
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dan alvast in 't Nieuws, 't geen stellig voor hen een gunstig effect sorteert, omdat 't
blad zoo sterk gelezen wordt.
In Leiden zult Ge heden avend ook stellig succès hebben. Ik verkocht er een
vracht exx! Zijt Ge meê geweest? Wat zou ik graag meê 't land doortrekken!
Dat cadeau is zeker door L G. of Vosmaer op touw gezet? beste brave mannen!

[3 maart 1875
Recensie Vorstenschool in Het Nieuws van den Dag]
3 maart 1875
Recensie inzake de Vorstenschool-opvoering te Utrecht, in Het Nieuws van den
Dag, no. 1531. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.) Deze recensie zal afkomstig zijn
van H. de Veer.

De eerste opvoering van ‘De Vorstenschool’ te Utrecht 1 maart 1875.
Het is voor ons geen aangename taak verslag te geven van de eerste opvoering
van Multatuli's Vorstenschool, - welke, zooals aangekondigd werd, gisterenavond
in den Schouwburg te Utrecht heeft plaats gehad, - want het succes van het stuk
was voor een gedeelte in de handen van mejuffrouw Kruseman, die de critiek zou
willen muilbanden als zij kon, die niet aan eerlijkheid en goede trouw gelooft dan
bij hare paladijnen en kamerjonkers. Wij mogen en zullen ons door die eigenaardige
opvatting van de vrijheid der pers en de roeping van het liberalisme evenwel niet
laten terughouden. De eerste opvoering van een dramatisch werk van Multatuli is
een gebeurtenis, waarvan ons publiek de beteekenis en de waarde moet kennen.
Wij dringen daarbij niemand onze bijzondere meening op, maar mogen niet nalaten
haar naast die van anderen te plaatsen.
Mejuffrouw Kruseman had, zeiden wij, voor een gedeelte het succes van de
Vorstenschool gisterenavend in handen. Dat dit stuk ten tooneele werd gevoerd, is
op haar initiatief geweest. Daarbij nam zij persoonlijk de rol der Koningin op zich,
eene rol, die haar in staat zou stellen al de dichterlijke schoonheden van Multatuli's
werk in het licht te plaatsen, waarmee zij tevens volgens bevoegde vrienden zou
toonen, dat door ons en anderen ten onrechte aan haar talent voor het tooneel
getwijfeld werd. 't Komt ons voor,
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dat niemand tegen deze aanwijzing van haar verhouding tot het stuk gegronde
bezwaren kan inbrengen. Toch vordert de billijkheid dat wij reeds aanstonds ook
een plaats inruimen aan de mogelijkheid, dat Mejuffrouw Kruseman zich bij de keus
van het stuk, waarin zij voor de tweede maal wenschte op te treden, vergist heeft,
dat de Vorstenschool, hoewel misschien als geschreven drama hoogst verdienstelijk,
zou kunnen blijken niet geschikt te zijn voor de opvoering... ja, wij van onzen kant
aarzelen na de voorstelling van gisteren geen oogenblik dit laatste als onze innige
overtuiging uit te spreken.
De Vorstenschool is, behoudens de letterkundige verdienste welke wij haar gaarne
willen toekennen, ongeschikt voor het tooneel, niet alleen omdat dit of dat gedeelte
te veel in den betoogtrant geschreven is, omdat een aantal schoone en edele
denkbeelden verloren gaat in de gerektheid en matheid van een gebrekkigen
collegevorm, omdat de intrigue te warrig en de ontknooping te geheimzinnig is, maar
vooral omdat het geheele stuk lijdt aan een onherstelbaar gemis aan handeling,
aan actie,... omdat er geen gang in is. De voortreffelijke passages, waarin kennis
van het leven, afkeer van het gemeene en alledaagsche en de gloed voor het ideale
om den voorrang vechten, dragen gezamenlijk het stuk. Zonder deze zou 't onfeilbaar
uit zijn verband vallen, tenzij wij ons tevreden wilden stellen met een paar lieve
tafreeltjes, door M. zijns ondanks overgenomen uit een tijdperk der dramatiek, tegen
welks manier niemand krachtiger geprotesteerd heeft dan hij. Toch meenen wij, dat
ook tegenover talenten als M. geen oogenblik de eisch mag worden prijs gegeven,
dat een drama zich zelf drage, dat het geheel in vollen nadruk... een geheel zij.
Doch wij hebben ditmaal meer met de opvoering dan met de Vorstenschool te
maken. Reeds bij de repetities, onder het oog van M. gehouden, moet herhaaldelijk
uitgekomen zijn, wat wij heden slechts met den vinger kunnen aanwijzen.
Desniettegenstaande heeft de auteur zijne toestemming gegeven tot de opvoering
en heeft Mejuffrouw Kruseman de hoofdrol, in deze de rol, op zich genomen. Zij
had daarbij het zeldzame voorrecht, vrij goed door enkele leden van het personeel
van den Rott. Schouwburg, zelfs zeer goed, te worden bijgestaan. Ook heeft
Mejuffrouw Baart haar zeker niet teleurgesteld. Mejuffrouw Baart
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heeft de verwachting, dat zij bij studie en ijver een onzer goede actrices zal kunnen
worden, niet beschaamd. 't Gelukte haar herhaaldelijk ons haar naam en persoon
te doen vergeten. Wij zagen Hanna uit de Vorstenschool voor ons; we voelden wat
er moet omgaan in het hart van een rein en onschuldig kind uit het volk, ondanks
den dwang, dien de dichter Hanna aandeed, om plaats te vinden voor een zeker
aantal denkbeelden, welke boven haar sfeer lagen en een moraal, welke zelfs de
strengste zedemeester van de oude school niet aan haar zou hebben durven
voorleggen. Ook in den Koning (Haspels) vond Mejuffrouw Kruseman een
medehelper, die haren dank verdiend heeft, terwijl voorts de rollen van de
Koningin-moeder, de Walbourg, Van Huisde, Von Schukenscheuer, Prins Spiridio
en Herman, in vrij goede handen waren.
Hoe heeft nu met deze omgeving de Koningin haar rol opgevat en vervuld?
Wij willen ons oordeel zoo zacht mogelijk uitdrukken. Het luidt: niet als de Louise,
welke Multatuli zich moet gedroomd hebben zoo dikwijls hij dacht aan den avond
waarop de Vorstenschool op 't affiche zou staan; niet als de dramatische kunstenares,
welke de vrienden recht hadden te verwachten.
Mejuffrouw Kruseman heeft zich blijkbaar eene Koningin voorgesteld, die ten
eenenmale van het ideaal van den kunstenaar afwijkt, eene vroolijke, luchthartige,
ietwat ondeugende Koningin, die aan de warme overtuigingen, waarmee zij eens
haren kroningsdag begroette, aan de liefde voor het arme volk, waaraan zij haar
schatten, haar tijd, haar waardigheid en haar vorstelijke fierheid ten offer wilde
brengen, geen beteren vorm weet te geven dan van een spel, waarin de
intrigueerende hovelingen als poppen fungeeren en het contramineeren van hun
knoeierijen een gemakkelijk werk is.
Wij nemen de vrijheid daartegenover eene andere Koningin te plaatsen, die zonder
twijfel niet zoo onbereikbaar ver van Multatuli's ideaal staat. Doch voor die Koningin
hebben wij noodig: eene actrice met een diepe welluidende stem, waarin al de
warmte van een edel gemoed uiting vinden kan; daarvoor behoeven wij in hooge
mate: waardigheid, zoowel waar zij den schurk ontmaskert als waar zij ongelukkigen
redt en in hun eer herstelt. Die
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Louise moet bovendien volkomen meester zijn van de minste harer bewegingen en
indrukken. Zij mag niet als een jong coquet meisje wegkruipen, wanneer zij reden
heeft niet gezien te worden. Geene koningin ter wereld zou dat doen. Hoe veel
minder de koningin van onze ideale voorstelling. Ook zouden wij deze wel vergunnen
te glimlachen, maar niet ons te ergeren door een soort van lach, die, hoe edel ook
wellicht in zijn oorsprong, den toehoorder pijnlijk aandoet, omdat deze vijf minuten
vroeger pas vernomen heeft hoe haar 't harte bloedt over het volk, 'twelk het hof
niet kent dan van zijn slechtsten kant, dat gebrek heeft aan vleesch en brood... en
wij dit vijf minuten later weer en nog eens weer zullen vernemen.
Men ziet, het oordeel over de wijze, waarop Mejuffrouw Kruseman haar rol vervuld
heeft, is voor ons hoogst moeilijk. Onze opvatting verschilt zoo ten eenenmale van
de hare, dat wij ons niet in staat gevoelen ons op haar standpunt te plaatsen; ja, 't
komt ons voor dat Mejuffrouw Kruseman daadwerkelijk al datgene mist en opzettelijk
afwijst, wat voor ons het a, b, c is van 't geen eene actrice, die zoodanige rol durft
vervullen, moet bezitten.
En toch heeft de voorstelling van gisterenavond aan velen bevallen, viel zoowel
aan Mejuffrouw Kruseman als aan hare voornaamste medespelers de eer der
terugroeping ten deel. Is dit toe te schrijven aan de welverdiende waardeering van
Multatuli door ons publiek? Zeker in de eerste plaats. Ook aan de bekendheid van
het meerendeel der toehoorders met de Vorstenschool, waarvan zoo menig lyrisch
gedeelte tot het beste in onze letterkunde behoort? Zonder twijfel. Ook aan het
werkelijk aangrijpende van een paar tooneelen, en misschien mede aan het kluchtige
van een paar anderen? Gewis. Een stuk kan opgang maken, ook al is de uitvoering
voor een belangrijk gedeelte niet onberispelijk en al mist men er veel in, wat wij in
een drama onmisbaar achten. Wij verheugen ons dat dit met de Vorstenschool op
nieuw gebleken is. 't Is een bewijs, dat het publiek, waartoe ook zij gerekend moeten
worden, wier taak het is hunne meening openlijk uit te spreken, dat het publiek niet
zoo ondankbaar is als velen beweren. Wij verwachten zelfs, en 't doet ons genoegen,
dat de Vorstenschool om der wille van den auteur en van den ijver van het jonge
tooneelgezelschap dat haar instudeerde, nog herhaalde malen zal worden
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opgevoerd. Doch onzes inziens is 't niet denkbaar, dat dit kunstwerk als drama op
den duur een plaats zal innemen op ons repertoire.

[3 maart 1875
Recensie Vorstenschool in het Algemeen Handelsblad]
3 maart 1875
Recensie betreffende de Vorstenschoolopvoering te Utrecht, in het Algemeen
Handelsblad, no. 18725. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)

Vorstenschool.
De heeren Legras, van Zuylen en Haspels hebben alle eer van hun waagstuk met
de Vorstenschool. De eerste opvoering, te Utrecht, is zeer goed geslaagd,
niettegenstaande vele zwakke en hachelijke plaatsen en de zeer gewaagde bezetting
der vrouwenrollen. Het eerste bedrijf was mat. Het sententieuse en doceerende van
de rol van Louise werd veel verergerd door de sleepende en eenvormige voordracht
van mej. Krüseman, die bijna elk woord onderschrapte, in plaats van ze vurig en
met entrain te spreken, waardoor veel zou zijn gewonnen. Voor het overige kan niet
worden gezegd, dat ze, door houding en gebaren, bewees voor Koninginne-rollen
geschapen te zijn. Daarbij kwamen eene zeer burgerlijke koningin-moeder (mevr.
van Offel-Kleij) en een acteur, die Puf tot een karikatuur maakte. Het tweede bedrijf
echter was voortreffelijk. Het gaf geen den minsten aanstoot. Vergelijkingen trouwens
liggen hier volstrekt niet zoo noodzakelijk voor de hand als wel beweerd werd. De
heer Haspels gaf meesterlijk de rol des Konings weer, de heeren Legras en W. van
Zuylen evenzoo die van Schukenscheuer en Spiridio. De heer J. Haspels was een
zeer goede van Huisde. Het geheele tooneel met de lakeien en schouderweeren
en het geniaal dwaze lied en verhaal van Spiridio liepen goed van stapel, daar
nagenoeg alle mannenrollen in zeer goede handen waren en de wenken van den
schrijver blijkbaar ter harte waren genomen. Het publiek lachtte smakelijk en riep
stormachtig den heer D. Haspels terug.
Het derde bedrijf voldoet mede op het tooneel beter dan men zou verwachten en
zou stellig bij een andere opvatting van de rol der Koningin nog meer effect maken,
ofschoon juist hier de dialoog nog meer dan in het eerste bedrijf aan de bekende
gebreken lijdt. Kostelijk waren hier weder Schukenscheuer - Legras en van Huis-
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de - J. Haspels. Ook mej. de Heer, als boerenvrouw, verdient met hare kleine rol
loffelijke vermelding.
Eerst bij het vierde bedrijf echter werd het publiek wezenlijk warm. Mej. Baart had
de rol van Hanna Smit; de heer Korlaar gaf Albert; W. van Zuylen (Spiridio) was
Herman. In de eerste afdeeling van dit bedrijf geleek mejuff. Baart te sprekend op
hare leermeesteres mej. Krüseman, om veel voldoening te geven. Bovendien was
het liedje, dat in den aanvang voorkomt, vervangen door eene vrij onnoozele
toespraak tot Hanna's kanarievogel en was de figuur van haren minnaar, den dichter,
niet van de gelukkigste, terwijl ook het verhaal van Puf niet meer dan redelijk werd
voorgedragen. Eerst bij de laatste regelen van dit tafereel kwam er in Hanna's
houding en stem eenige bezieling en een krachtig applaus dreunde door de zaal.
Veel gelukkiger was mej. Baart in de tweede afdeeling. Blijkbaar had zij, wat dit
tooneel betreft, zeer haar voordeel gedaan met de goede lessen tijdens de repetitiën.
Enkele passages werden door haar zeer goed teruggegeven, en indien zij ijverige
studie onder goede leiding zich wil getroosten, dan zal ons tooneel spoedig eene
goede en beschaafde actrice rijker zijn. Anderen zullen haar beter dan wij kunnen
zeggen, wat haar nu nog ontbreekt, vooral wat betreft het gebruik harer
stemmiddelen. Sedert haar eerste optreden te Amsterdam echter, heeft zij reeds
te veel vorderingen gemaakt, om te onderstellen, dat zij door dit haar eerste succes
zich zal laten brengen tot het geloof, dat alles reeds gewonnen is.
Met daverend applaus werd mej. Baart, na dit tooneel, teruggeroepen. Zij en mej.
Krüseman met den heer van Zuylen, verschenen ten tooneele. Ofschoon ook de
heer van Zuylen, eenige overdrijving in eene enkele passage daargelaten, zijn rol
goed had gespeeld, was dit toch blijkbaar niet de bedoeling. Men riep om mej. Baart
en toen daaraan geen gehoor gegeven werd, om den auteur, Multatuli, en ofschoon
in de zaal aanwezig, verscheen deze evenmin als mej. Baart; het publiek gaf het
op en ging zich eenige minuten verpoozen. Het vijfde bedrijf liep goed af,
niettegenstaande groote scènische bezwaren. Het gezelschap heeft stellig geen
moeite gespaard, om Multatuli's werk zoo voordeelig mogelijk te doen uitkomen.
En toch had men juist hier groote
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bezwaren. Het tooneel tusschen de Koningin en van Huisde, is bijna tot in het
onmogelijke gerekt en spitsvindig, zelfs een volleerde actrice zou het niet kunnen
redden, tenzij veel wierd geschrapt en slechts werkelijk geestige passages werden
behouden. Weder werd door een groot deel van het publiek de schrijver ten tooneele
geroepen. De heer Legras verontschuldigde hem wegens ongesteldheid en nu werd
mej. Baart verlangd; zij verscheen onder daverend applaus, blijkbaar zeer gelukkig
met deze niet onverdiende aanmoediging.
Men zal nu moeten afwachten, hoe in grootere steden het stuk opgenomen wordt.
De groote moeite, die vooral het heerenpersoneel van dit gezelschap zich getroost
heeft, verdient stellig waardeering. De goede taal zal vele gebreken van vorm en
inhoud doen over het hoofd zien. En de auteur is een te begaafd man, om niet met
hetgeen hem nu bij deze opvoeringen moet zijn gebleken, voor volgende werken
zijn voordeel te doen.
Weldra wordt het stuk ook te Amsterdam opgevoerd, en wel in Frascati. Ons
publiek zal dan zelve kunnen oordeelen.
Voor het overige zal het niet aan oordeelvellingen ontbreken, daar bij deze eerste
opvoering bijna de gansche Nederlandsche pers tegenwoordig was. De zaal was
natuurlijk stampvol. Vrijdag wordt het stuk te Utrecht opnieuw gegeven.
De studenten, die volgens mej. Krüseman harten bij hoofden of omgekeerd,
hebben, trachtten het gemis van een orkest te vergoeden, door vóôr den aanvang
der voorstelling het Io vivat aan te heffen. Onder de toeschouwers bevonden zich
o.a. de Commissaris des Konings en zijne familie, de oudste Wethouder, de
Gemeentesecretaris, leden van den Raad en van de rechterlijke macht, hoofden
der policie (ook van elders), redacteurs van de groote bladen, enz.

[3 maart 1875
Bericht in het Algemeen Handelsblad]
3 maart 1875
Bericht in het Algemeen Handelsblad no. 18725. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel
M.M.) Bureau en pendule worden bewaard in het Multatuli-museum.
* ROTTERDAM, 1 Maart. De toeloop voor het drama de Vorstenschool belooft zeer
groot te zijn, daar alle plaatsen voor de voor
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stellingen van morgen en Donderdag reeds genomen zijn en die voor Zaterdag,
Woensdag eerst te bekomen, zijn besproken. Morgen zal Multatuli (de heer Douwes
Dekker) zijn verjaardag vieren en hem namens de tooneelisten door de directie
Legras, van Zuylen en Haspels worden aangeboden een marmeren pendule met
vazen, de pendule met zilveren plaat en inscriptie, terwijl hem later op den avond
nog andere onderscheidingen vanwege verschillende corporatiën wachten.

[3 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
3 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad no. 62. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Uit Rotterdam schrijft men ons van heden ochtend:
‘Voor eene op alle rangen dicht bezette zaal had gister de eerste opvoering van
Vorstenschool hier ter stede plaats, die zoo even is geëindigd. De ovatiën, den
schrijver gebracht, waren het glanspunt. Ik behoud mij voor, ook na de in het
Utrechtsch Dagblad van heden gegeven kritiek, op de uitvoering misschien nog
terug te komen, doch moet thans konstateeren, dat hier in Rotterdam - en dat
beteekent veel - mej. Kruseman een bepaald sukzes heeft behaald en het optreden
van mej. Baart met veel ingenomenheid is begroet. Doch de eer van den avond
gold Multatuli. Luide kreten van “leve Multatuli”, “leve het genie” weergalmden door
de zaal. Vóór de pauze moest Multatuli aan het luide roepen voldoen en verscheen
ten tooneele. Het geheele publiek stond op. De regisseur bood hem alstoen namens
een klein aantal vereerders een prachtigen zilveren lauwerkrans aan, met het
volgende inschrift op de bladen er van: Max Havelaar, Minnebrieven, Wouter
Pieterse, Millioenen Studiën, Vrije arbeid, Vorstenschool, en op de zilveren einden,
in den vorm van een lint toegestrikt, aan de ééne zijde: Aan Multatuli, 2 maart 1875,
Rotterdam’, aan de andere:
‘Eerst de wil, nu de kracht, in 't eind de overwinning!’ Daarbij behoorde het
eigenlijke geschenk, een fraaie, zeer elegante en toch hoogst doelmatige
schrijfbureau en stoel; boven in de schrijftafel is het enkele woord Multatuli gesneden,
terwijl bij een en ander is gevoegd een album, waarin de namen der vijf heeren, die
het initiatief namen en eene kommissie formeerden, benevens de
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namen van de weinigen, wier medewerking was verzocht. Alles werd hem
aangeboden in naam van bedoelde kommissie door den regisseur, die een korte,
maar karakteristieke speech voorlas. ‘Multatuli zelve was te geroerd, om het woord
te voeren; innig aangedaan stond hij met lauwerkransen, die hem van alle zijden
werden toegeworpen, als beladen.
In één woord, het was een sukzes of liever eene spontane, krachtige en innige
vereering van den genialen schrijver.
Men is voornemens heden, Woensdag-avond, aan Multatuli eene serenade te
brengen. Het enthousiasme is zeer groot.’
Men zegt verder, dat aan Multatuli namens de tooneelisten door de direktie Legras,
van Zuylen en Haspels, zal worden aangeboden een marmeren pendule met vazen,
de pendule met zilveren plaat en inschrift.
Na afloop der voorstelling van de Vorstenschool te Utrecht, hebben, volgens het
Vad., de akteurs met eenige voorstanders van 't tooneel zich ter ontspanning na de
moeielijke taak aan een soepee vereenigd. Ten twaalf ure hieven alle aanwezigen
het glas omhoog; Multatuli was 55 jaar. Multatuli heeft toen uit de volte van zijn hart
gedronken op de leden van het Rotterd. tooneelgezelschap.

[3 maart 1875
Artikel in het Leidsch Dagblad]
3 maart 1875
Artikel over Vorstenschool in het Leidsch Dagblad, no. 4619. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Voor het eerste artikel zie 2 maart.
auteur... rol: bedoeld is: acteur.

Multatuli's Vorstenschool.
II.
In het vierde bedrijf worden wij binnengeleid in het kamertje van Hanna, waar wij
kennismaken met haar minnaar Albert, die haar een proefje van zijn dichterlijk talent
voorleest. Dat rustig tafereeltje wordt op eens verstoord door de verschijning van
haar broeder Herman, die Puf met zich voortsleurt, Puf, den dronkaard en leugenaar,
die nauwelijks de helft heeft van het aantal kinderen, dat hij de koningin opgaf. Nu
eerst begint zich de intrige van Van Huisde te ontspinnen. Deze heeft, om den schijn
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te vermijden dat Van Weert der koningin een nachtelijk bezoek bracht - een bezoek
trouwens dat het tegenovergestelde van iets onedels bedoelde - het doen voorkomen
of deze des nachts bij Hanna verscheen en Puf een geldbeurs had ter hand gesteld,
die hij beweerde op de trap naar Hanna's kamer te hebben verloren, en de
boekdrukkersknecht had dientengevolge, van de pleegmoeder zijns kinds sprekende,
een uitdrukking gebezigd, die den toorn van Herman maar al te zeer wettigde.
Spoedig echter gelooft de broeder weder aan haar onschuld, maar deze is daarmede
nog niet voor de kwaadsprekende wereld bewezen.
In de tweede afdeeling van hetzelfde bedrijf treffen wij in Hanna's kamertje de
koningin met haar hofdame De Walbourg aan. Onder een gesprek, dat door
voorgewende kiespijn der laatste opzettelijk wordt gerekt en waarin Hanna hare
omstandigheden blootlegt, treedt Herman binnen en verklaart, dat hij nu althans
iets weet, den naam (Van Weert) van den man, die ‘zoo iets’ aan het hof is en
Hanna's naam in opspraak heeft gebracht. Nu volgt een belangwekkend tooneel.
De barschheid van Herman tegenover de hem onbekende vorstin, die nu den
samenhang begint te begrijpen en op edelaardige wijze de beleedigde Hanna
aanspoort alles in het werk te stellen om haar goeden naam te zuiveren, wat deze
afwijst uit vrees van de koningin een smet aan te wrijven; het streven van De
Walbourg om haar gebiedster te doen vertrekken, ten einde haar te vrijwaren voor
het vernemen van nog meer woorden, die haar verre van aangenaan kunnen zijn,
immers Albert heeft reeds verklaard, dat men overal vertelt, dat Van Weert de
minnaar der koningin is, - dat alles vormt een pikant tafereel. De verschijning van
Hesselfeld in het gewaad van een lakei geeft eindelijk aanleiding tot de ontdekking
dat de vreemde dame, die zich onder het nederige dak der naaister bevindt, de
koningin in persoon is.
Het vijfde of laatste bedrijf eindelijk brengt ons weder op Louises Rust, thans in
een warande, waar wij eerst alleen De Walbourg aantreffen. Spoedig verschijnt de
koning, die gebukt gaat onder het besef dat hij zijn onschuldige gemalin ten onrechte
heeft verdacht, en thans al het mogelijke wil doen om zijn fout weer goed te maken,
wat blijkt uit zijn gesprek met de hofdame. Men zou dit tooneel de ‘strafoefening’ of
wel de ‘eerherstelling’ kunnen noe-
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men. Van Huisde, de intrigant, die aanleiding had gegeven tot het geheele hofkabaal,
is op dit uur bij de koningin ontboden en krijgt - de koning is inmiddels afgetreden in de koelheid, waarmede de hofdame hem bejegent, reeds een voorproefje van
hetgeen hem van de vorstin te wachten staat. De auteur, die in zijn rol optreedt,
heeft bij het nu volgend bijtend onderhoud met de beleedigde koningin, die tevens
Hanna in haar eer wil herstellen, geen gemakkelijke taak, daar het van de
nuanceering in de actie, waarop 't hier voor hem bijna uitsluitend aankomt, zal
afhangen of hij zal voldoen. Reeds door de ironische woorden der vorstin ten diepste
vernederd, ziet Van Huisde zich eindelijk gedwongen Hanna, die met Herman en
Albert tegenwoordig is, geknield om vergeving te smeeken en kan eindelijk vertrekken
met de overtuiging dat hij in ongenade is gevallen.
Na het aftreden van alle overige personen behalve de vorstin verschijnt de koning
opnieuw, nu om te verklaren dat hij ‘anders wil worden dan hij was.’ De woorden,
die hij ten slotte spreekt, geven op treffende wijze de geheele strekking van het
drama weder: ‘Ik wil als gij, Louise, mijne plaats verovren in het hart des Volks’....
Daarom omschreef Multatuli zelf den titel Vorstenschool in de volgende
bewoordingen: ‘Vluchtige schets van een paar verschillende wijzen waarop
hooggeplaatste personen hun roeping zouden kunnen opvatten.’
Zoo we ons een paar opmerkingen wilden veroorloven, zouden we vragen of de
schrijver op pag. 68 (nieuwe uitgave van G.L. Funke) bij het nederschrijven der
overigens zoo kernachtige regels: ‘Elke terz van een seconde draagt z'n navelmerk
als wij’, niet eenigszins uit het oog heeft verloren, dat hij die woorden eener vorstin
of, meer algemeen, eener beschaafde vrouw in den mond legde. Men behoeft zeker
nog geen purist te zijn om tot die meening te komen. Zoo ook klonk ons de
uitdrukking ‘Scheer je weg!’ (pag. 98) in haar verband wel wat zonderling in de
ooren. Maar wij zeiden het reeds, wij zouden ons van alle critiek onthouden. Wie
zou zich bij zooveel schoons ook aan een wellicht nog subjectief oordeel willen
wagen?
Sporen wij liever onze lezers aan gebruik te maken van het zeldzame genot, dat
ons tooneel morgenavond zal aanbieden. Is zulks een aansporing overbodig met
het oog op de actrices en vooral op
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den auteur, wiens werk zeker geen aanbeveling behoeft, zij kan haar nut hebben
voor het tooneelgezelschap, dat den moed had een taak te ondernemen, waarvoor
anderen terugdeinsden. Moge het in een drukke opkomst een bewijs van waardering
erlangen!

[3 maart 1875
Recensie van Van Hall in Het Vaderland]
3 maart 1875
Recensie van J.N. van Hall inzake de première van Vorstenschool, in Het
Vaderland, no. 52. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)

Multatuli's Vorstenschool.
Zelden heeft een première in ons land zooveel belangstelling gewekt als die van
Vorstenschool, welke gisterenavond te Utrecht plaats had. Niettegenstaande de
verhoogde toegangsprijzen was de Utrechtsche schouwburg, weinige uren nadat
de voorstelling was aangekondigd, uitverkocht. Zelfs hadden de berichtgevers van
enkele groote bladen de winterkou getrotseerd en waren hierheen getogen om dat
evenement in onze tooneelwereld bij te wonen. En er was reden voor. Een drama
van den geniaalste onzer letterkundigen, onder het toezicht van den schrijver zelf
met de meeste zorg ingestudeerd - en met de veelbesproken en veel sprekende
juffrouw Krüseman in de hoofdrol.
En nu het resultaat? Ik geloof den indruk, dien de voorstelling gemaakt heeft,
aldus te mogen ontleden. Wat Vorstenschool zelf aangaat: bij hen, die het stuk
hadden gelezen en herlezen, een schier onverdeelde bewondering voor dit heerlijke
drama, dat zooveel te genieten en te denken geeft, dat in meesterlijken vorm de
edelste snaren van het gemoed weet te treffen; bij hen, die er voor het eerst mêe
kennis maakten, een hier en daar levendig, maar toch nog onvolledig besef, dat
men met een meesterstuk te doen had, een onvolkomen genieten van de frissche
en verheven denkbeelden, die Multatuli met kwistige hand in zijn Vorstenschool
heeft gestrooid.
Het nog onvolkomene van den indruk bij hen, die Vorstenschool niet kenden, ligt
in den aard der zaak - wie waardeert bij het eerste aanhooren al de schoonheden
van een Beethovensche symphonie? - maar moet toch ook voor een goed deel aan
de voorstelling geweten worden.
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Hadden velen groote verwachtingen van juffrouw Krüseman, die, hoewel zij eerst
onlangs als tooneelspeelster debuteerde, er niet tegen op had gezien om de uiterst
moeilijke rol van de Koningin Louise op de schouders te nemen - het mag niet
verzwegen worden, dat die verwachtingen bitter werden teleurgesteld. Naar deze
voorstelling te oordeelen, heeft juffrouw Krüseman haar krachten overschat, en al
schijnt uit het enthousiasme, waarmee zij steeds voor Vorstenschool heeft geijverd,
te blijken, dat zij den ernst en de verhevenheid van dit meesterdrama voelt, van het
vermogen om dat gevoel te uiten, om door stem en voordracht, door ‘zielehandeling’
(om een uitdrukking van Multatuli te gebruiken) ‘de woorden der Koningin te
dramatiseeren’ en de schatten van haar partij aan het licht te brengen, bleek tot
veler teleurstelling en zeker niet het minst tot smart van den aanwezigen auteur,
weinig.
Uit het parterre opziende naar die fiere gestalte, was men geneigd om met den
leekendichter uit te roepen:
Gij Predikster, daar in de lucht,
Hebt gij dan geen woordje voor mij?
Uw rede, als een galmend gerucht,
Rolt ledig mijn ziele voorbij.

Dat was de algemeene indruk - of liever niet-indruk - dien juffr. Krüseman als koningin
op ons maakte. In het 1e bedrijf liet zich iets beters verwachten, daar was bij veel
dat onvoldoende moest heeten, werkelijk voordracht, nuanceering, spel; maar de
volgende steeds moeilijker bedrijven gaven, al waren ook hier standen en gestes
als beschaafd en smaakvol te roemen, den indruk, dien ik boven schetste.
Werd in de hoofdrol de verwachting beschaamd, ten opzichte van de meesten
der overige spelers werd zij verre overtroffen en bleek het, wat volhardende studie
vermag. Bovenaan staat de creatie van den koning door den heer D. Haspels;
houding, toon, dictie, alles was voortreffelijk; het tweede bedrijf en het slottooneel
leverden even fijn bestudeerde als keurig gedetailleerde kabinetstukjes. Van ernstige
studie getuigden ook het spel van de heeren, Haspels als Van Huisde, Van Zuylen
als Spiridio en Herman, Nieuwland als Puf en niet het minst dat van den heer Le
Gras, die van Schuckenscheuer een alleraardigst type maakte.
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Juffrouw Baart was een lieve sympathieke Hanna. Is er in haar spel nog veel dat
de eerstbeginnende teekent - hoe zou het ook anders kunnen? - haar opvatting van
deze rol geeft ons recht om bij voortdurenden ernstigen arbeid onder ervaren leiding
voor het tooneel iets goeds van haar te verwachten. Haar debuut is een belofte en belofte maakt schuld.
Het publiek was mild met toejuichingen, maar het juichte met intelligentie. Was
na het 1e bedrijf het applaus voor juffr. Krüseman, later vonden vooral de koning,
Von Schuckenscheuer en Hanna den levendigsten bijval. Aan het einde was het
éen kreet om den schrijver. Maar Multatuli, die zich het grootste gedeelte van den
avond in een der benedenloges vertoond had, wendde ongesteldheid voor en liet
zich door den regisseur verontschuldigen.
Eerst de herhaalde opvoering van Vorstenschool en dan met een volleerde
tooneelspeelster als koningin - hoe zou bijv. mevr. Kleine die rol détailleeren! - zal
het Nederlandsch publiek dat meester-drama in zijn volle waarde doen kennen.
In allen gevalle, de ban die op het heerlijke werk scheen te rusten, is thans
opgeheven. Het is gebleken, dat er nog ‘hoofden en harten’ zijn om... een
meesterwerk te waardeeren.
J.N. Van Hall.

[4 maart 1875
Brief van Multatuli aan Van Hall]
4 maart 1875
Brief van Multatuli aan J.N. van Hall. Dubbel velletje postpapier, tot en met blz.
drie beschreven. (M.M.)
Deze brief werd verzonden tezamen met de brief van 5 maart; zie de aanhef
aldaar.
Rotterdam 4 Maart '75.
Waarde Heer Van Hall!
Ik lees daar Uw stuk in 't ‘Vaderland’ en voel behoefte U dank te zeggen, neen U myn hoogachting te betuigen voor Uw flink aandurven van de waarheid. By al 't
geknoei en gemodder van zooveel andere schryvers (die dan nog niet eens hun
naam schryven!) doet zoo'n mannelyk woord goed! Let op: Juffr. K. zal beweren dat
ge ‘haat’ tegen haar koestert. Van liefde voor waarheid schynt ze geen besef te
hebben.
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Ik erken echter dat zy hier te Rotterdam vooral in den beginne iets beter speelde
dan te Utrecht, en vooral beter dan op de repetitien. Maar weldra liep haar zangetje
in 't oude spoor, en de V. akte was niet te slikken.
Was de heer Rössing bij U? Wat ik zoek, is de mogelijkheid om de gerequireerde
zes maanden domicilie uit te winnen of zeer te bekorten. Zou daar kans op zijn?‘Mult. wendde ongesteldheid voor.’ Ja! Ik zou niet mee-oogsten waar zoo'n
walgelyke reklame gezaaid was. En... en... en (Jufr. Kr. zegt: ùn, ùn, ùn) er bestond
nòg 'n reden waar in ik vrees dat Ge my ongelyk geven zult, maar my ligt ze zwaar
in de maag. Heb ik niet het recht, by elk blyk van sympathie der studeerende jeugd,
dat aftewyzen met de boodschap: leg dat neer aan de voeten Uwer professoren
(die my ignoreeren) en van Uw doktoren (al of niet h.c.)?
Wees intusschen hartelyk gegroet van
t.à.v.
Douwes Dekker.

[4 maart 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
4 maart 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 24 februari, voor de volgende zet 8 maart.
Ontv

33)

D7-E6

Ant

34)

E4-f4

Rotterdam 4 Maart 75
Douwes Dekker

[4 maart 1875
Recensie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
4 maart 1875
Recensie betreffende de opvoering van Vorstenschool in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 63. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) De recensie
is van de hand van P. Haverkorn van Rijsewijk en werd in z'n geheel overgenomen
in het Rederijkers Weekblad jrg. 12, nrs. 10 en 11, d.d. 11 en 18 maart.

Het Hollandsch tooneel.
3 Maart.
Nauwelijks was Multatuli's Vorstenschool verschenen, of ik haastte

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

460
mij [7 Oct. 1872] daarop de aandacht te vestigen. Een gedicht, dat ‘verhevener
onderwerp behandelt dan de meeste’ van den jongsten tijd, dat van groote
oorspronkelijkheid getuigt, 't jagen naar sensatie veracht, rijk is aan schoone verzen,
aan zeer vele, uitmuntende gedachten, aan krachtige en gespierde, soms stoute
uitdrukkingen, aan geestige trekken, soms bijtende satire, aan kreten van 't hart,
grepen in 't gemoed - zoo'n gedicht aan te kondigen, het was een genot.
Dat de Vorstenschool, met eenige verkorting, kon worden opgevoerd - sommige
uit dramatisch oogpunt voortreffelijk geslaagde tooneelen lieten hierover geen twijfel
toe. Maar ik twijfelde zeer, of het stuk in zijn geheel succes zou hebben in dien zin,
dat het als een aanwinst voor het repertoire onzer Tooneelgezelschappen kon
worden beschouwd.
Die twijfel sproot hieruit voort, dat het stuk te weinig actie heeft en de figuren te
*
weinig realiteit. Het eerste en het derde bedrijf worden bijna geheel ingenomen
door de beschouwingen der Koningin over den toestand van 't volk, 't Hof, de taak
der Vorsten, de ellendigheid der politieke partijen, enz. - beschouwingen, welke
dikwerf zeer schoon zijn en prachtig uitgedrukt. Maar beschouwingen boeien niet,
zijn voor de dramatische werking al zeer spoedig nadeelig. Meer actie dus en minder
politiek, was mijn wensch. Multatuli had de aardigheid dit te verstaan, alsof ik eenige
moorden, wat Bengaalsch vuur, enz. verlangde, en alsof ik van de politiek in 't drama
afkeerig was om de politieke strekking welke Louise's beschouwingen hebben. Die
strekking in aanmerking te nemen, waar 't niet een politiek geschrift maar een
kunstwerk geldt, zou echter, mijns inziens, een grove zonde zijn geweest tegen een
der eerste regelen van de kunstcritiek, welke niet gedoogt tot maatstaf iets anders
te gebruiken als de eischen der kunst zelve. Of Ten Kate's Schepping geen handboek
voor geolo-

*

Ook de teekening van den politieken toestand van 't Land, door Koning George geregeerd,
strookte, mijns inziens, weinig met de werkelijkheid. Dit kon bij de beoordeeling van het drama
niet onverschillig zijn, en 't moest in 't licht worden gesteld, ook omdat sommigen meenden
dat Nederland door den schrijver was bedoeld. Eer in Spanje, dan hier speelt het, - zóó schreef
ik. Multatuli nam mij dit zeer euvel af. Nu weten we beter; ‘Het stuk speelt in Duitschland!’
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gie kan zijn, doet tot de meerdere of mindere waarde van zijn gedicht niets af. Of
we een geheel andere beschouwing hebben over wereldbestuur, maatschappij en
leven; of we 't eatum, de familieveete, énz. der oude Grieken volstrekt niet kennen,
- dat doet aan onze waardeering van hunne tragoediën geen afbreuk. De neigingen,
de beschouwingen der ten tooneele gevoerde personen zijn ons geheel onverschillig,
maar wij moeten die neigingen en beschouwingen kunnen begrijpen. Zien wij in het
drama, hoe een persoon, door aandoening en hartstocht gedreven, tot een besluit
komt en tot een daad - wij moeten in dat zielsproces, gewoonlijk ‘actie’ geheeten,
kunnen deelen. En daartoe moet dit wel de eerste eisch zijn: de figuren moeten
menschen zijn; de aandoeningen, welke zij vertolken, moeten weerklank kunnen
vinden in ons gemoed; de strijd, dien zij te strijden hebben, moet ook ons kunnen
bekoren, en zelfs het kwaad, dat zij bestrijden, moet ook ons niet vreemd zijn.
Wat de aandoeningen betreft, de meest omvattende zijn de minst meeslepende:
het was de vraag dus, of de zóó omvangrijke philanthropie der Koningin, die in de
eerste bedrijven tot object heeft, niet één persoon maar het volk, niet een persóón
maar een abstract, niet op 't tooneel verschijnend wezen, genoeg sympathie zou
wekken om hare lange redenen met ingenomenheid te volgen.
Wat de politieke beschouwingen betreft: het was de vraag of de toeschouwers
aan de schetsen van liberale en conservatieve en radicale partijen, van Hof en
Regeering, adel en rechtspraak genoegzame realiteit zouden kunnen toekennen;
het was de vraag, of Multatuli den duivel niet te zwart geteekend had, en of hij, over
het geheel genomen, door overdrijving, den dramatischen indruk niet had verzwakt.
De herhaalde lectuur van de Vorstenschool in de laatste dagen, het herhaald
aanschouwen der opvoering van dit stuk geven mij geen reden om die vragen thans
terug te nemen.
Vorstenschool is buiten kijf een prachtig dichtstuk, grootsch opgevat, stout
behandeld.
Wilt gij fiere taal? Hoor de Koningin:
'k Wil weten wat het leven in zich heeft,
Ik wil mijn tol betalen voor het recht
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Een mensch te zijn. Ik eisch mijn wettig deel
Aan de algemeene taak. En, moeder, als
Ik al m'n kracht ten offer heb gebracht
Aan 't welzijn van m'n medemenschen... dan
Ja, dan noem ik mij zelve Koningin.

Wilt gij geestigen spot? Spiridio's lied van den nachtuil is zeker een der geestigste
satiren op would-be aristocraten; de scène der ‘schouderweren’ een der treffendste
persiflages van de liefhebberij, door zoo menig vorst in soldaatje-spelen betoond.
Hebt gij oor voor de fijne wendingen, waarin de teederste gevoelens zich kleeden,
hoor 's Konings woord:
ik zoek
Vergeving... die ze mij niet schenken kan,
Omdat ik.... haar niet zeggen durf, waarvoor!
..............................................................
Zeg dat ik... nergens liever
Met wandlen mij vermaak, dan in haar park...
't Is alles... zoo smaakvol ingericht.
De lucht is... reiner dan.. dan ergens elders.

Menschen voert hij op, naar 't leven geteekend met een objectiviteit, die slechts bij
geheele zelfverloochening des dichters mogelijk is. En nevens die Hanna, dien
Herman, - een Koningin, een Spiridio, die enkel ideaal, enkel ‘geest’, geen ons
vleesch, geen druppel menschenbloed deelachtig zijn. Gelijk bij de eersten de
fantasie de werkelijkheid niet ontrouw wordt maar haar adelt, zoo vergeet bij de
laatsten de fantasie de werkelijkheid geheel, om door niets belemmerd zich te
vermeien in eigen schepping.
Nog één trek, ter kenschetsing van den rijken geest: hoevelen onder ons zullen
te zelfdertijd een komische scène als die der ‘schouderweren’ en een pathetische,
als die waar Hansje ‘poëet’ wordt, schrijven? Hoevelen kunnen schrijven, bij beurten
zóó dartel en zóó ernstig, zóó teeder en zóó forsch, zóó geestig en zóó verheven?
Hoevelen uit ons volk strooiden in één stuk zoovele gezegden neder, die zich griffelen
in 't geheugen, zóóvele beelden en figuren van 't beste allooi?
Maar dit gedicht heeft, bij zijne vele deugden, één gebrek. Het is een drama, een
gedicht dus dat moet kunnen worden opgevoerd,
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niet slechts voor een kleinen kring van uitgelezen geesten, maar voor 't gansche
groote publiek. Voor 't publiek, dat weinig begrijpt, tenzij 't gezicht het gehoor te hulp
kome; dat meest van hetgeen het ziet alleen een diepen indruk krijgt. En nu is mijn
verwijt tegen Vorstenschool niet, dat het niet meer te zien geeft, maar dat hetgeen
er gezien moest worden, soms geheel ontbreekt, soms te diep verstoken is.
Dat geldt reeds van den bouw van 't stuk. Die bouw is, wat men ook moge zeggen,
niet slordig, niet achteloos. Aan 't stuk ontbreekt volstrekt geen eenheid - integendeel,
één gedachte ligt er aan ten grondslag, een gedachte, die plan, verwikkeling en
knoop omvat. Schijnbaar bestaat het stuk uit twee heterogene bestanddeelen:
staatkundige bespiegelingen der Koningin en een politieke partij-intrige. Wat is de
gedachte, welke de Koningin bezielt? Het volk verheffen, recht doen, naar zedelijke
waarde den mensch waardeeren. Bij die taak wil zij zichzelf vergeten, om haar
zichzelf verloochenen. En nu de geschiedenis van Hanna? Die geschiedenis is de
concrete voorstelling der abstracte theorie, de verwezenlijking van 't ideaal: hier is
het volk, hier wordt de mensch naar zijn zedelijke waarde alleen gewaardeerd, hier
geschiedt recht. Maar die eenheid ligt voor een drama, dat den volke wordt vertoond,
te diep verborgen. En misschien ook ligt zij te hoog. Ze vormt geen band tusschen
de bedrijven, die de zoo gewenschte spanning teweegbrengt. De meesten zien de
tooneelen met meer of minder belangstelling aan, doch vinden daarin niets dat hen
doet hunkeren naar 't geen volgen zal. Ja omdat ze niet vatten wat hun kon leeren
wat volgen moet, hechten zij zich misschien 't meest aan momenten, waarin de
dichter hen teleurstelt. Zal Hesselfeld voor zijn boosaardige insinuatie worden
gestraft? zal Herman zijn zuster wreken? Met die vragen in 't hart zag wellicht
menigeen verlangend uit naar de dingen die komen zouden - en zie Hesselfeld
wordt niet gestraft en Herman wreekt zijn zuster niet.
Dat de idée van 't stuk wat diep ligt, kan zeker den dichter niet tot een verwijt
worden aangerekend -, maar wel moet betreurd worden, dat hij de feiten, waarin
de hoofdgedachte aanschouwelijk voorgesteld en verwezenlijkt wordt, niet wat
duidelijker heeft uiteengezet. Ik weet wel, dat naar zijne meening intrige zóó wei-
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nig beduidt, dat hij dacht haar nonchalant te mogen behandelen, - maar voor hen,
die niet zóó hoog staan als hij, is die nonchalance zeer te betreuren, en omdat de
meerderheid van 't publiek niet begrijpt dan hetgeen ze ziet, verliest door die
nonchalante behandeling der intrige het stuk veel van zijn dramatische werking.
Men kan slechts gissen, dat Van Huisde de man is, die Hanna's goeden naam
belasterde. Men hoort wel, dat hij op een alibi zint om Van Weert te redden, men
verneemt zelfs van hem een uitvoerig betoog van het effect, dat zoo'n hulpmiddel
hebben kan, maar men ziet het hem niet toepassen, men ziet er hem niet mee aan
't werk. Eerst van de Koningin verneemt men eigenlijk welke laagheid hij beging.
Doch omdat men die niet door hemzelf zag plegen, heeft men van zijn misdrijf ook
maar een flauwen indruk, is men van zijn misdaad slechts half overtuigd. Kon die
‘heer van 't Hof’, die zijn beurs verloor op Hanna's trap, niet een ander zijn geweest?
En aangenomen, dat die vraag bij niemand rees: het publiek, dat slechts middellijk
en après coup deelgenoot werd van zijne laagheid, kan ook in zijn straf niet van
ganscher harte deelen. Het kan die tuchtiging niet met die sympathie aanschouwen,
als het zou hebben gehad, wanneer het ook zijn misdrijf had aanschouwd.
Er is meer. Hesselfeld pleegt precies dezelfde misdaad als Van Huisde. Deze
belastert Hanna, gene belastert de Koningin. En van Hesselfeld's laagheid krijgt
men een zeer diepen indruk. Want men is van haar zelf getuige, en het treffend
tooneel, dat op Hesselfeld's lastertaal volgt, grift zijn misdrijf diep in 't geheugen.
Na dat tooneel, zelfs nadat Van Huisde heeft gezegd, dat hij een alibi verzinnen zal,
staat Hesselfeld voor ons als grooter schurk dan Van Huisde. Niet alleen omdat wij
getuigen waren van zijn laster, maar ook omdat zijn beweegreden meer antipathie
wekt, dan Van Huisde's motief: deze wil redden, een dreigend gevaar afwenden,
Hesselfeld daarentegen stookte het kwaad, dat Van Huisde wil bezweren. En waar
blijft Hesselfeld's straf? Het is zoo, hij wordt door de Koningin in Hanna's kamer
vernederd; ook hij moet bukken, doch knielen, daartoe komt het bij hem niet, - en
zijn vernedering maakt op den toeschouwer den indruk dat zij de straf is voor 't
misdrijf, dat hij zoo even had gepleegd, voor de laagheid om in een livreipak vermomd
het schandaal te ex-
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ploiteeren, dat indirect het gevolg was van zijn eigen lastertaal. En deze, de laster,
welke aanleiding is van alles wat gebeurt, - die is toch immers niet minder
strafwaardig dan Huisde's laster, omdat hij een hooger geplaatste, de Koningin trof?
Dat Hesselfeld de straf daarvoor ontgaat, het is in strijd met 't natuurlijk rechtsgevoel,
in strijd met den eisch der dramatische rechtvaardigheid. Een fout, die zich wreekt
aan het toneel waarin Van Huisde wordt getuchtigd. Daarbij toch laat de vraag zich
niet afwijzen: behoorde Hesselfeld niet in zijn plaats op de pijnbank? mag, nu die
grooter schelm er zoo goed afkomt, de straf voor dezen zooveel zwaarder zijn?
Men zou zich vergissen, geloof ik, wanneer men meende, dat 't hier slechts een
fout in de constructie gold. Ten minste, zoo ik mij niet vergis, dan ligt de oorzaak
van die fout vrij wat dieper. Ze hangt samen met de geheele strekking van het stuk.
Bij de eerste aankondiging van Vorstenschool heb ik beweerd, dat er
familiebetrekking bestaat tusschen Multatuli's Louise en Schiller's Posa. Die
betrekking is het gevolg van zekere verwantschap van Multatuli's denkwijze met die
van Schiller, toen deze nog verkeerde in zijn Sturm und Drang-periode. Beiden
treden op voor 't onderdrukte, beleedigde volk tegen de tirannen, die 't plunderen,
knevelen, kwellen, onder 't schild der wetten, welke zij maakten.
Het Tooneel is niet hun eigenlijk doel: het drama moet de ellendigheid,
karakterloosheid, laagheid der heerschers bestrijden, de onderdrukten wakker
schudden, aanmoedigen tot den strijd. De inrichting van den Staat, van de
Maatschappij, de Regeering, de heerschende begrippen van stand en rang en
aanzien - dat alles wordt veroordeeld. Aan dat alles, wordt de krijg verklaard. Want
het stemt niet overeen met het ideaal, dat den dichter voor ogen staat; integendeel,
het staat dat ideaal in den weg, want de werkelijkheid heeft grenzen, maar niet de
fantasie. Met jeugdig vuur stormde Schiller dus in zijn Räuber, Kabale und Liebe
los op Staat en Maatschappij. In tyrannos! was het motto van zijn eerste werk. Doch
weldra bedaarde bij hem dat fanatisme, hetwelk door overijling slechts kwaad sticht,
en toch onmachtig blijft tegenover de werkelijkheid. Immers, deze is de vrucht van
't denken en werken van millioenen en dus licht wat beter dan 't denken en
phantasee-
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ren van één. Daarom - vraag 't aan Posa - verloor Schiller zijne idealen niet, maar
hij stond niet meer vijandig tegenover 't bestaande, stormde hiertegen niet wild meer
los: de bittere, onbillijke haat maakte bij hem plaats voor kalme, rechtvaardige
waardeering, ook van 't bestaande.
Zóóver is Multatuli nog niet gekomen; hij verkeert nog in den Sturm und
Drang-periode, hij is nog vijandig tegen 't bestaande gezind. Het volk staat laag bij hem ‘lager dan 't redelooze vee’ -; het lijdt gebrek en is uitgeput. Waardoor? Door
‘broedermoord - een nietig deel der maatschappij heerscht en verwijst het overig
deel tot ellende.’ Die verklaring is ten eenenmale valsch, - dat blijkt reeds hieruit,
dat zij niets verklaart. Waarom onderwierp zich dan 't grootste deel der maatschappij?
Hoe kreeg 't kleinste deel de macht alle anderen te doen buigen voor zijn egoïsme?
Waarlijk, wat den een in den strijd om 't leven meer deed en meer doet winnen dan
den ander - 't ligt niet in 't egoïsme, allen evenzeer gemeen, maar in ijver en karakter.
Dat Multatuli Staat en Maatschappij beschouwt als de gewrochten van 't egoïsme
van enkelen - dat doet hem averechts over beiden oordeelen; dat doet hem
aanklagen hen ‘die zulk 'n toestand schoren, Hen die ten schild voor eigen nietigheid,
Behoefte hebben aan verrotting van de rest’, - en dat zijn alle machthebbenden en
aanzienlijken en welgezetenen. De haat tegen die gewaande snoodaards heeft in
Vorstenschool den boventoon. Dientengevolge: al te veel ‘bruin’, meer dan noodig
is om 't ‘licht’ te doen uitkomen. Eenerzijds 't ideaal in bovenmenschelijke heerlijkheid,
anderzijds hatelijke charges, Louise rechts, Van Huisde c.s. links. Onder alle
hovelingen één eerlijk man, maar deze is hun toegevoegd als een levende satire.
Een tendenz heeft Vorstenschool dus zonder twijfel, niet die van den sous-titre;
neen, veel verder gaat de strekking. Het oogmerk is niet een vluchtige schets te
geven ‘van 'n paar verschillende wijzen waarop hooggeplaatste personen hun
roeping zouden kunnen opvatten’ de pijlen, op die personen, op den adel, op 't
hofleven, op 't vergeven van ambten, op de rechtspraak, op de politieke partijen,
op den politieken arbeid, enz. afgeschoten, zijn niet de stompe pijlen van goedaardige
scherts, welke niet kwetst. Ze zijn scherp geslepen, in bittere ironie gedoopt en
worden op den boog gelegd met 't kennelijk doel goed en diep te treffen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

467
De bittere toon bewijst dat de dichter zijn hartstocht laat spreken, en niet boven de
hartstochten zich plaatste, welke hij zijne figuren schonk. Dientengevolge laat zijn
stuk ook een anderen indruk achter als een kunststuk maken moest. Niet den
verheffenden, bevredigenden, met de wereld en ons dikwerf droevig lot ons
verzoenenden indruk, - dien we 't liefst bij den dichter zoeken, omdat het leven en
de werkelijkheid hem zoo zelden bieden. Maar een pijnlijken, droevigen indruk, die
hartstocht wekt, wrevelig stemt.
Wat iedereen gebeurt, die voor de werkelijkheid geheel subjectieve fantasie in
de plaatst stelt, gebeurt ook met Multatuli: die geminachte werkelijkheid wreekt zich
op den dichter in zijn eigen werk. Hesselfeld vergreep zich aan de eer der Koningin,
Van Huisde aan de eer van Hanna. Beiden plegen hetzelfde misdrijf. Van Huisde
wordt vernederd en in hem de ‘broedermoorder’: de adel, de politicus, de hoveling,
die zich aan ‘'t volk’ vergrijpt, - Hanna wordt verheven, en in haar het vertrapte
onderdrukte, maar brave, nobele volk. Hesselfeld echter wordt niet gestraft als Van
Huisde. Waarom niet? Hij vergreep zich aan de Koningin, maar deze bekreunt zich
over zijn laster niet, zij staat daarvoor te hoog. Waarom? Niet om haar karakter.
Daarin doet Hanna, die ze ‘mijn Hansje’ noemt, voor haar niet onder. Waarom dan?
Zij staat zoo hoog, dat haar eer geen herstel behoeft, ze is koningin- - terwijl Hansje
geen positie heeft in de maatschappij.
En... slechts de zedelijke waarde der persoon mag gelden - zóó luidde de theorie.
Kijkt hier de werkelijkheid niet ondeugend door 't weefsel van den dichter, die de
werkelijkheid op zij wil schuiven?
Is Vorstenschool een geniaal dichtstuk, om de vermelde redenen was het als
drama minder geslaagd. Bij eenige omwerking had het voor 't Tooneel toch veel
kunnen winnen. Het gebrek aan samenhang der deelen, het gebrek aan actie, welke
't geheel drukt, zouden verminderd zijn, wanneer de schrijver er toe had kunnen
besluiten, verscheidene uitweidingen te schrappen, al waren die passages op zich
zelven soms zeer geestig en schoon. De samenspraak tusschen Miralde en Van
Huisde over 't alibi in 't derde bedrijf, de les door de Koningin in het laatste bedrijf
aan Van Huisde gegeven, zouden gewonnen hebben als ze de helft korter
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waren gemaakt, en in de bedrijven zelven zou dan meer gang, in de handeling meer
leven zijn gekomen.
Enkele uitdrukkingen die 't gehoor kwetsen, hadden door minder aanstootelijke
moeten vervangen worden. Nu moest Herman het woord inslikken, waarop juist de
klemtoon viel. Zekere regel in 't lied van den nachtuil, zekere mededeeling in Puf's
relaas van het gebeurde op de trap - door den acteur nog aanstootelijker gemaakt,
die het in 't enkelvoud geschrevene in 't meervoud plaatste -, de al te grove,
wansmakelijke uitdrukkingen, waarin Herman zijn woede lucht geeft, - van 's dichters
goeden smaak had ik hierin wijziging verwacht en ik betreur het, dat hij hier juist
realist meende te moeten zijn, waar het realisme het schoonheidsgevoel zoo sterk
beleedigt. Slechts de politieke beschouwingen der Koningin in het derde, en het
lied van Albert over poëzie in het vierde bedrijf zijn verkort. Overigens is het stuk
nagenoeg onveranderd opgevoerd.
Bij de mogelijkheid, dat de auteur, die zijn stuk aan geen tooneeldirectie, maar
aan den drukker zond, de voor een opvoering noodzakelijke wijzigingen zou
aanbrengen, indien het tot een opvoering kwam; bij de overweging, dat onze
oorspronkelijke tooneelpoëzie geen enkel drama bezit, hetwelk zooveel schoons
bevat als dit, was het voornemen, om Vorstenschool op te voeren, zeker zeer te
prijzen.
Indien die opvoering mislukt was, ze zou toch voor ons Tooneel deze zeer hoog
te schatten vrucht hebben gedragen, dat onze acteurs eindelijk eens geleerd hadden
wat 't studeeren van een stuk beteekent. In den regel wordt hier een stuk slecht
ingestudeerd: de meesten spelen op den souffleur weg en kennen niet eens hun
rol; slechts enkelen denken na over hetgeen zij te zeggen hebben, over hetgeen zij
zijn moeten en leggen zich hierop toe met de borst. Een repetitie of wat, waarbij de
auteur meestal ontbreekt - ziedaar alles. Vorstenschool daarentegen is weken lang
met den meesten ijver bestudeerd en onder leiding van den auteur-zelf. Vandaar
een eerste opvoering - in 't oog gehouden de krachten, waarover het Gezelschap
te beschikken heeft - als ik mij niet herinner te hebben aanschouwd: zelfs de kleinste
détails werden zoo geacheveerd mogelijk gegeven. Meesterlijk is de créatie van de
rol des Konings door D. Haspels. Van 't talent van dezen kunstenaar
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hadden we menig blijk gezien, maar nooit had hij ons zoo iets voortreffelijks doen
verwachten. Het tooneel, waarin hij zijn woede tegen Hesselfeld tracht meester te
worden, was prachtig. Dictie, mimiek, actie - alles fijn berekend, keurig genuanceerd
en toch spontaan, aangrijpend. Ook de pantomime in het laatste tooneel van 't
laatste bedrijf - zoo hachelijk, dat één misgreep het geheel belachelijk zou gemaakt
hebben, werd zeer goed gespeeld. Slechts het slotwoord, te Utrecht zeer gelukkig
uitgesproken, werd gisteren avond te veel gedeclameerd.
Was de wijze, waarop deze rol vervuld werd, eene verrassing, die, waarop Mej.
Krüseman de rol van Louise vervulde, bleef beneden de verwachting, die zij zelve,
onverstandig genoeg, zóó hoog had opgevoerd, dat slechts een geheel onberispelijk,
een buitengewoon voortreffelijk spel bevredigen kon. Onberispelijk nu was de
opvatting van de rol geenszins. In plaats van de hooge, edele vrouw te zijn, wier
verheven gedachten, nobele aspiratiën, vurige liefde voor recht en menschheid,
wier afkeer van laagheid en gemeenheid moeten spreken uit elke wending, elk
gebaar, elk woord, uit de waardigheid, die haar optreden, de noblesse, die haar
geheele figuur moeten kenmerken, - was zij te dikwerf een vrouw die 't met haar
eigen idealen niet zoo heel ernstig meent, zich amuseert met de laagheid en
gemeenheid van anderen, en geen hooger doel kent dan de intriges te verijdelen
en met de intriganten den draak te steken. In het eerste bedrijf werd het spel van
Mej. Krüseman nog gedragen door de nobele taal, die de dichter haar te spreken
gaf, maar toen zij in het derde bedrijf, de priëel-scène, bij 't stille spel aan zichzelve
was overgelaten, - toen was er geen spoor van een Koningin, geen zweem van
Louise uit 't eerste bedrijf te ontdekken. 't Was een kameniertje, dat luistervinkje
speelt. Beter was het tooneel in Hanna's kamer, waar Louise incognito verschijnt,
doch ook in het laatste bedrijf, waar de Koningin weêr optreedt, schoten de krachten
der actrice te kort. Het ‘blijf zitten’ is de speld, waarmeê de vlinder Van Huisde steeds
vaster wordt gestoken, - neen, het is de wig, die den op de pijnbank vastgebonden
misdadiger dieper en dieper in 't vleesch wordt gedreven. Doch niet bij mej. Kruseman
was het dit. Bij haar bleef 't slechts een speld, waarmeê ze 't gevangen diertje kwelde
- bleef 't slechts spel, een ondeugend, ombarmhartig sollen. Zelfs
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de climax, die er vooral in de laatste slagen moest zijn, ontbrak. Doch - zal men
zeggen - die tooneelen eischen bovenmenschelijke krachten, onderstellen eene
tooneelspeelster, zooals er geen bestaat. Misschien is dit zóó, maar voor mej.
Kruseman kan dit geen verzachtende omstandigheid zijn. Zij wilde, zij moest, zij
zou - en dus, zij kon, die rol spelen. Had zij zelve dien waan niet gekweekt, er was
geen teleurstelling geweest. Had zij zelve zich niet op een hemelhoog piedestal
geplaatst - men zou haar minder hooge eischen hebben gesteld.
Wat mej. Kruseman ontbreekt, het is, geloof ik, niet zoozeer begrip van hetgeen
ze zijn moest, als wel de middelen om dat te wezen. Haar stem heeft geen diepte,
geen omvang. Tonen, die den toehoorder in 't harte grijpen heeft ze niet. Zelfs waar
ze, als aan 't eind van 't verhaal van den droom: ‘de gouden kroon was weg’, zeer
gelukkig was in opvatting, voordracht, pose - ook daar bracht ze niet die diepe
aandoening te weeg, welke 't publiek overmeestert.
In eene kleine zaal, in stukken geschreven in den conversatietoon, in rollen, die
geen hevigen hartstocht kennen, liefst ironische, ondeugende rollen, zal mej.
Kruseman, geloof ik, zeer voldoen. Hoever zij boven vele tooneelspeelsters staat,
een blik van haar op de koningin-moeder en de hofdame, - ondanks allen ijver niets
meer dan burgerjuffrouwen - kon 't leeren. Maar ook zij, gelijk ieder, zal te rade
moeten gaan meer met hetgeen zij kan, dan met hetgeen zij wil.
Of mej. Baart hooger stijgen kan - wie durft het zeggen? Ook haar stem is niet
die van een tragédienne, maar enkele keeren toch, vooral in het laatste deel van 't
vierde bedrijf, sprak er hartstocht en bezieling uit haar woorden. Zij was wat zij moest
voorstellen: een eenvoudig, naïef, onschuldig kind, - en eigen persoon te doen
vergeten voor den persoon in wiens plaats men treedt, is dat niet het geheim der
kunst?
De heeren J. Haspels, Van Zuylen, Le Gras en Nieuwland kweten zich zeer
verdienstelijk van hun taak. Het spel van den eerste in 't laatste bedrijf was
voortreffelijk, zijn opstaan en nederzitten maakte meer indruk dan Louise's woorden.
De heer Van Zuylen was recht geestig in de rol van den ‘geest’, een oogenblik wat
ruw in de rol van Herman, maar overigens ook in deze uitmuntend.
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Het publiek was veel opgewekter dan te Utrecht. Het toonde 't spel, 't stuk, den
auteur zeer te apprecieeren. Na 't vierde bedrijf verscheen Multatuli op het tooneel
in gezelschap van de drie Directeuren. Met tal van lauwerkransen, daverende
toejuichingen werd hij begroet. De heer Le Gras bracht hem in eenige zeer goed
gekozen woorden, met warmte en gloed gesproken, den dank van 't publiek, en
bood hem eenige geschenken van een aantal vrienden aan, terwijl Haspels hem
een zilveren lauwerkrans op de slapen drukte. Multatuli was te ongesteld, te ontroerd
om te antwoorden. Op zijn verzoek bracht Le Gras zijn dankbetuiging voor de
betoonde sympathie over aan 't publiek.
‘Een avond, die veel leed zou doen vergeten’ - zou deze avond voor hem zijn.
Moge die avond tevens voor ons een belofte zijn van hetgeen Nederlands Tooneel
en Neêrlands volk aan Multatuli nog zal te danken hebben.

[4 maart 1875
Artikel in Het Vaderland]
4 maart 1875
Beschouwing door C. Vosmaer inzake de opvoering van Vorstenschool te
Rotterdam, in Het Vaderland, no. 53. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Een en ander
En Vorstenschool is dan nu opgevoerd ten tooneele!
In Februari 1873 schreef mr. J.N. van Hall, aan het eind van zijne korte maar zeer
*
goede beschouwing over dit werk:
‘En nu - wat zal het lot van dit drama zijn?
Zal het gelezen worden door de leden van het Koninklijk Huis, door de Ministers,
door de hoogere en lagere hofbedienden, door de mannnen van het behoud en
door de mannen van het liberalisme, door onze kunstenaars, onze ambtenaren,
onze advokaten, door onze van Huisde's en onze Hesselfeld's?
Zal het Nederlandsche volk toonen zulk een werk waard te zijn? Staat het hoog
genoeg, dat volk, om dit kunstwerk te begrijpen en te waardeeren?
En dan - zal het stuk opgevoerd worden?
Zijn onze tooneelspelers in staat al het fijne en verhevene, het

*

Het Ned. Tooneel, 3e aflev.
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artistieke van deze “Ideën” en action te vatten, en 's dichters kunstwerk weêr te
geven...... als een kunstwerk?’
Thans zijn wij Februari 1875 ten einde, twee jaren ouder; er is veel geschied, en
zoo op al deze vragen al niet ‘ja’ kan worden gezegd, toch mogen wij dat gelukkig
voor een vrij groot deel op velen wel doen.
De wakkere ondernemingszucht en het verlangen der heeren Le Gras, van Zuylen
en Haspels te Rotterdam om een zoo belangrijk kunstwerk, uit de altijd eenigszins
doode letter te wekken en er op het tooneel het leven aan te schenken dat het
behoeft, zij troffen samen met de begeerte en het ijverig streven van mejuffrouw
Krüseman. De bezwaren, niet gering, werden overwonnen, de auteur zelf was
werkzaam bij het bestudeeren en repeteeren, en den 1n Maart werd het stuk te
Utrecht voor het eerst opgevoerd. De tweede opvoering had plaats te Rotterdam
op den 2n Maart in den nieuwen schouwburg van de bovengenoemde heeren. Over
deze spreek ik. Er is, vooral in den laatsten tijd, veel over Vorstenschool gezegd en
geschreven. Ik heb mij vaak verwonderd over de gemakkelijkheid waarmede
personen die niet meer dan leeken in de kunst zijn, een oordeel gereed hadden
over de mogelijkheid van eene opvoering ten tooneele. Sommigen wisten al vooruit
dat het stuk geheel ongeschikt was voor het tooneel: gebrek aan handeling, te lange
gesprekken, te veel betoog, enz. enz. Er waren zelfs critici, schrijvers soms van
zeer veel theorie of geschiedenis, maar die noch niet getoond hadden bekwaam te
zijn tien regels te scheppen van iets dat naar kunst gelijkt, die deze meening
herhaaldelijk met groot genoegen verkondigden.
Het is grappig om te zien, hoe zulke stuurlieden, die zelf geen eindje zouden
kunnen lasschen, en in een woordenboek moeten opzoeken wat lij en loef is, aan
wal staan te bewijzen, dat de lading slecht gestuwd is, dat gij te scherp bij den wind
gaat, dat de bout van een rondhout slecht geklonken is, ja dat uw geheele schip
geen zee kan bouwen.
Wat mij aangaat, eene dikwijls herhaalde lezing van het stuk gaf mij de vaste
overtuiging dat wij hier een zeer buitengewoon kunstwerk, van de hoogste
beteekenis, ontvangen hadden; ik was vol geestdrift over den gelukkigen greep, de
groote rijkdom en diepte der gedachten, de schoone karakters, den hoogen fijnen
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toon, die in de satire nooit onedel, en zelfs in de meest drastische voorstelling nooit
boertig en laag komiek wordt.
Dit gevoelen uitte ik, maar verder durfde ik niet gaan; wel had ik de hoogste
verwachting en hoop, wat de geschiktheid voor het tooneel aangaat, maar ik meende
dat daarover geen beslissend oordeel mogelijk was zonder gezien te hebben. Het
is onmogelijk, tenzij men jaren lang voor en op het tooneel gewerkt heeft, altijd
vooruit met zekerheid te weten hoe eene scène zal slagen bij de vertooning. De
heer Dekker, schoon hij reeds vroeger een drama schreef, en niettegenstaande
zijne ervaring van het tooneel, - lees maar zijne voortreffelijke kritiek op zijn eigen
Bruid daar boven - is zelf verrast geweest over de uitwerking van sommige tooneelen.
Een van de eerste zaken die ons nu na het zien moeten treffen is, dat Vorstenschool
*
niet alleen schoon om te lezen, maar een uitstekend tooneelstuk is. Ja, ik durf
verder gaan en beweren, dat het een voorbeeld is van een nieuw modern drama.
Vele vaste figuren en vormen, ons van ouds bekend, zijn hier niet aanwezig. Er
is geen alleenspraak; geen speler die zijne plannen en gevoelens aan den
toeschouwer mededeelt; geen confident of confidente; geen persoon die de waarheid
bezit en in wien, als hoogere eenheid, de eenzijdig-individueele denkbeelden der
anderen worden opgelost; want iedere persoon handelt voor zich, en den
toeschouwer blijft het overgelaten zich zelf van den gezamenlijken geheelen indruk
rekenschap te geven. Er wordt geen opzettelijke moraal gepredikt, maar zij vloeit
van zelf uit iedere persoon voort. En, om noch dit van den bouw te zeggen, de
oplossing en de slotscène, eerst in het zwijgende spel des konings en daarop in de
weinige, maar alles samenvattende en toch zoo eenvoudige en natuurlijke woorden
waarmede hij en de koningin het stuk besluiten, acht ik een van die meesterstukken
die zelfs een rijk begaafd auteur als een geluk mag roemen.
Een van de bezwaren, het vermeende gebrek aan handeling, is volkomen
ongegrond gebleken. In deze vrees heb ik nooit gedeeld. Handeling toch bestaat
niet alleen in 't veelvuldig uit- en inloopen, in verwikkelde intrigue, in menigte van
voorvallen. Zij bestaat niet minder in de ontwikkeling en den rijkdom van ge-

*

De intrigue is bij de vertooning volkomen duidelijk; wat ik in Een zaaier daarover zei, is onjuist.
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voelens, in hunne werking en onderlinge werking, in gebaren en spel van 't gelaat.
Uit dit oogpunt is er zelfs veel handeling in Louise's levendige voorstelling van de
richtingen der partijen en het stille spel der koningin moeder dat er antwoord op
geeft of een antwoord uitlokt. Doch bovendien, ook van handeling zooals zij
gewoonlijk wordt opgevat, is dit tooneelstuk voldoende voorzien.
Er is ook veel verteld van de bekortingen waarmede de auteur dit stuk voor den
schouwburg geschikt zou hebben gemaakt. Die bekortingen zijn echter gering en
werden alleen in het vers van Albert en de beschouwing van de koningin over de
drie richtingen aangebracht, waar de weelde der voorbeelden en details eenigermate
is ingetoomd. Daarentegen is er een allerliefst klein tooneeltje bijgevoegd in den
aanvang van het 4e bedrijf: een gesprek van Hanna met haar vogeltje.
Groot was de toeloop en gespannen de verwachting. Zoo het stuk zelf zijne waarde
volkomen heeft bewezen, ook de uitvoering gaf stof tot veelvuldige voldoening.
De rol van Louise is zeer moeielijk. Deze fijngevoelende, hooggestemde vrouw
is nu eens bezield en meegesleept door hare idealen, dan weder ontvlamt de edele
toorn in haar, en een andermaal is zij gewoon natuurlijk of vroolijk schertsend. De
vorstin, de beleedigde, gevoelig liefhebbende, denkende, schwärmende, geestige
vrouw wisselt telkens in haar af en dit eischt een voortdurende verandering van
houding, stem, toon. Mejuffrouw Kruseman heeft zeer vele gaven die hier uitmuntend
van pas waren; zij bezit eene rijzige, waardige gestalte, veel natuurlijk schoone
bewegingen, een aangename stem en uitspraak. Maar de rol is zoo vol en veelzijdig,
dat zij niet altijd aan al de eischen er van voldeed. Die eischen zijn ontzettend hoog
en vele, en het is waarlijk geen miskenning van haar talent wanneer men hier en
daar noch meer rijkdom van tint, noch meer nuances, meer onderscheid en
verrassende verandering in de overgangen van eene stemming, eene
gedachtenreeks in eene andere had willen zien.
Zeer gelukkige oogenblikken had zij in de eerste akte, in den geheelen passus:
Ik stel aan allen niet denzelfden eisch,
Maar doe een hoogen eisch aan een Minister
Graaf Otto is gewoon... enz.
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Ook wat zij over den toestand van het volk zeide, sprak zij zeer goed, en men voelde
den weerklank onder het publiek, ook dat der middenklasse. Haar droom in den tuin
te Wilstädt was een van hare best genuanceerde stukken. Verscheidene standen,
als bij de ontmaskering van Hesselfeld en later van van Huisden, waren schoon.
Bij de fijne kritiek der richtingen had men echter meer kleur en gloed verwacht.
Het tweede bedrijf, de scène der lakeien en het partijtje der heeren, werd op
onverbeterlijke wijs gespeeld. Het liep vlug en vol entrain af.
De heer D. Haspels heeft de rol van den koning op voortreffelijke wijs opgevat en
gecreëerd. De jeugdige vorst houdt zich wel eerst met eenige nietige zaken bezig,
hij neemt wel deel aan het weinig verhevene feestje van eenigen uit zijne
hofomgeving, maar men voelt zelfs dáarbij dat hij er eigenlijk te hoog voor staat.
Het belachelijke der kleedermakersconferentie wordt niet tot iets clown-achtigs
vernederd, en zijne uitbarsting in drift toont zijn edeler inborst. In het vijfde bedrijf
komt deze geheel te voorschijn en ten slotte wint hij de volle sympathie. Zoo heeft
de heer Haspels, door eene fijne en nobele opvatting van zijne rol dezen vorst als
eene schoone figuur doen aanschouwen, schoon omdat hij zich uit het nietige tot
het edele verheft; en zoo heeft trouwens ook de dichter het bedoeld.
Mejuffrouw Baart debuteerde als Hanna. Zij had oogenblikken waarin zij goed
voldeed en het hart trof. De heer J. Haspels was als van Huisde uitstekend; hij is
steeds een fatsoenlijk man, en hij hield zich zeer goed in de waarlijk ook voor hem
zeer moeielijke scène waar hij wordt afgestraft. Zijn uiterlijk en spel bewezen eene
uitmuntende opvatting van deze rol. De heer van Zuylen was vol entrain als prins
Spiridio, terwijl hij als Herman, Hanna's broeder, den eerlijken maar ruwen werkman
uitmuntend vertolkte. Hij kon daar al zijn kracht en zijne klankvolle stem uitstekend
ontwikkelen, terwijl hij ook zeer gelukkig in het vijfde bedrijf het treffend ontwaken
van het fijnere gevoel te aanschouwen gaf. Von Schukenscheuer, de malle Junker,
werd door den heer Le Gras, met fijnen takt en ironie, zonder overdrijving gegeven.
Het was een meesterstuk van den heer Le Gras, den père noble, nu deze bewegelijke
komische figuur zóo geestig te ver-
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toonen. De andere, meer ondergeschikte, personen werden voorgesteld op eene
wijze die tot het welslagen van het geheel goed medewerkte. Puf mogen wij ook
bijzonder goed noemen. De geheele mise en scène eindelijk was onberispelijk. Het
mag gerust gezegd worden dat het gezelschap van den nieuwen rotterdamschen
schouwburg eer heeft van deze opvoering, en dat het een hoogst verdienstelijk werk
verrichtte ten aanzien van onze letterkunde, ons tooneel en ons publiek.
Had de directie van den schouwburg den auteur des morgens een schoon
huldeblijk aangeboden, 's avonds wachtte hem eene vereering van de zijde van het
publiek. Het toonde het stuk te begrijpen en te waardeeren.
Men kon opmerken dat geen fijn of krachtig gezegde, geene toespeling verloren
ging; die zekere trilling en dat zekere geluid, die men opmerkt wanneer een passage
pakt, deden zich voortdurend waarnemen. De toejuichingen waren altijd van pas
en spontané.
Toen het schoone 4e bedrijf was afgespeeld, rees het publiek op en riep luide
om den dichter. De scherm rees en Multatuli werd opgeleid door de heeren Le Gras,
van Zuylen en Haspels. Groene kransen zwierden naar het tooneel; zij droegen op
hun banden spreuken uit Multatuli's Ideën en Minnebrieven; eene zilveren krans
van eiken- en lauwerbladen, waarin de titels van zijne werken gesneden waren,
werd hem aangeboden; ook eene schrijftafel en stoel, en een bronzen beeld van
den Apollo van 't Belvedère. Dit alles kwam van het publiek, dat Multatuli vereert.
De heer Le Gras sprak een hartelijk woord tot hem; hij zeide hem, hoe men den
geniaalsten schrijver van Nederland eert, hoe hij hoopte dat hij nog lang de moedige
strijder zou wezen voor recht en schoonheid en waarheid; hoe hij, die veel gezien,
veel gearbeid, veel geleden had, in deze ure voldoening mocht smaken. Wuivend
juichte het opgerezen publiek deze woorden toe. En zoo mag deze eerste opvoering
te Rotterdam een triomf genoemd worden zoowel voor den auteur als voor het
tooneelgezelschap dat zijn schoon dichtwerk vertolkte.
C. Vosmaer.
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[4 maart 1875
Bericht in Arnhemsche Courant]
4 maart 1875
Bericht in de Arnhemsche Courant, no. 6505. (K.B. 's-Gravenhage: fotokopie
M.M.)
Omtrent de opvoering van Vorstenschool schrijft men ons uit Utrecht:
Vorstenschool is over het algemeen best bevallen. Natuurlijk was Mina Kruseman
de heldin van den avond. Het oordeel over haar loopt zeer uiteen. Mijns inziens
mag men haar en het publiek geluk wenschen met hare optreding. Natuurlijk was
niet alles volmaakt, maar op dit ondermaansche schijnen er toch gevonden te
worden, die dat en vooral van Mina Kruseman eischen. Waarom? Nu ja, dat behoef
ik u niet te schrijven. Voor eene eerste optreding vond ik Louise zeer goed. Wel
hebben wij in Mina Kruseman nog geen mevrouw Kleine, geen mevrouw de Vries,
maar bij haar schijnt men niet in rekening te mogen brengen dat zij voor het eerst
optreedt.
Het stuk laat zich zeer goed spelen en boeit. Veel schoonheden, die men bij de
lezing kan genieten, gingen verloren, dat is waar, maar het is ook waar, dat
verscheidene acteurs nog niet op hun gemak waren. De rol van den Koning werd
door den heer Haspels uitnemend vertolkt.
De zaal was zoo opgepropt vol op alle rangen, dat er geen plaats open gebleven
was. De directie heeft tegen vrijdag eene 2e opvoering geannonceerd.
Jufvrouw Baart speelde nu en dan allerliefst. Maar èn Mina Kruseman èn jufvrouw
Baart kon men het aanzien, dat zij zich nog niet geheel thuis voelden op de planken.
Het gemak zich tooneelmatig te bewegen, ontbrak nu en dan.
Vrij algemeen is het oordeel, dat de leden van het tooneelgezelschap der heeren
Legras, Haspels en van Zuylen zich uitnemend van hunne rollen hebben gekweten;
dat jufvrouw Baart grooten aanleg heeft, maar dat jufvrouw Kruseman de Koningin
niet weergaf in den geest, waarin die rol door Multatuli is geschreven. De commissaris
des Konings, de burgemeester en vele hooggeplaatsten woonden de voorstelling
bij.
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[4 maart 1875
Twee berichten in De Rotterdamsche Gids]
4 maart 1875
Twee berichten in De Rotterdamsche Gids, no. 413. (M.M.)

Vorstenschool.
De inhoud van Multatuli's drama mag als bekend verondersteld worden. Wie heeft
die schoone rijmlooze verzen niet gelezen en herlezen?
Doch een drama alleen te lezen is nog niet genoeg, men verlangt het te zien en
eerst dan, de auteur zegt het ons zelf, kan men er een oordeel over uitspreken.
Daarom ook zeiden wij in een vorig nummer dat de tooneelbestuurders Le Gras,
van Zuylen & Haspels zich verdienstelijk maakten jegens de Nederlandsche letteren
door hun krachten aan de Vorstenschool te beproeven. Die proef werd genomen
en Dinsdagavond had voor een stampvolle zaal de eerste opvoering hier ter stede
plaats.
De hoofdrol, die van Louise de koningin, was in handen van mej. Mina Krüseman,
terwijl hare ‘leerling’, mej. Elize Baart, als Hanna optrad. Deze omstandigheid (de
eerste althans) was de aanleiding tot het feit, dat niet Rotterdam doch Utrecht de
primeur van deze opvoering had. Och, wat deed het er toe? Men noeme het
kleingeestig, doch vergete dan niet, datzelfde epitheton tevens op zichzelf toe te
passen. Vervulde mej. Krüseman de rol van Louise goed, dan was dit zeker wel
een kleine toegeeflijkheid waard, en deed zij het niet... waarom verlangde men dan
de primeur te hebben?
Gelukkig mogen wij hier in een adem bijvoegen, dat zij zich onzes inziens zeer
goed van haar moeielijke taak kweet. Al was het publiek in den aanvang niet
overvriendelijk jegens haar gezind, spoedig week deze gezindheid om plaats te
maken voor onverdeelde bewondering, toen zij ons het edele karakter van Louise
deed hooren, zien en voelen. Zij heeft bij deze gelegenheid getoond, dat zij in een
meesterstuk ook meesterlijk weet op te treden, en het gevoel van eigenwaarde,
waarmede zij enkele regels uit de rol voordroeg, wij behoeven ze niet nader aan te
duiden, klonken alsof de bevallige spreekster ons iets uit haar eigen ervaring vertelde.
Dat de dictie van deze passages niet het slechtste was, behoeven wij hier wel niet
bij te voegen.
Mej. Elize Baart zette haar eerste schreden op ons tooneel onder
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de gunstigste auspiciën. Een allerliefste persoonlijkheid (een voorrecht dat wel
niemand gering zal schatten!) en een rol waarin zelfs een actrice van minderen rang
zou bevallen! - Het doet er niet toe, zij voldeed in elk opzicht en werd zeker wel in
de eerste plaats om haar spel door het publiek ten warmste toegejuicht.
Voor een uitvoerige beoordeeling van het spel der overige acteurs ontbreken
thans tijd en gelegenheid. De heeren D. en J. Haspels, als de (in der tijd zoo streng
gewraakte, doch in elk geval thans zoo uitmuntend gespeelde) koning en de
traître-heer uit Z. M's omgeving, de heer W. van Zuylen in zijn dubbele rol van
Spiridio en Herman, de heeren Le Gras en de overige acteurs gaven allen blijk van
grondige studie en speelden con amore. Mevr. Van Offel-Kley toonde Multatuli's
opmerkingen over de rol der koninginmoeder gelezen en goed begrepen te hebben;
de overige dames werkten insgelijks naar hunne krachten uitstekend mede.
In éen woord, er was niets gespaard om de Vorstenschool zoo goed ten tooneele
te brengen, als met het oog op de beschikbare krachten slechts mogelijk was en
zoowel daaraan, als aan de innerlijke waarde van het stuk was ongetwijfeld het
enorme succes te danken dat het behaalde.
Na afloop van het vierde bedrijf en onder oorverdoovend applaus verscheen de
auteur ten tooneele. Reeds was hem dezen dag (zijn verjaardag!) namens de directie
en het personeel van den schouwburg een prachtige pendule met twee coupes
vereerd; thans werd hem, behalve tal van lauwerkransen uit het publiek, door eenige
bewonderaars van zijn talent een rijk mahoniehouten schrijfbureau met stoel en een
bronzen beeld ten geschenke aangeboden, met een toepasselijk woord van den
heer Le Gras, die hulde bracht aan zijn groote verdiensten. Aandoening belette hem
hierop te antwoorden en uit zijn naam dankte de heer Le Gras daarop opnieuw voor
de ontvangen bewijzen van waardeering.
Wij hopen nog nader op deze merkwaardige voorstelling terug te komen en
twijfelen niet of zij zal nog door anderen gevolgd worden. We zouden althans meenen
dat de directie van dezen schouwburg het publiek daardoor nog meer aan zich zou
verplichten dan zij tot nog toe reeds gedaan heeft.
Voor de voorstelling van Multatuli's Vorstenschool, die Woensdag
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te Leiden plaats had, was Vrijdag 26 Feb. des morgens ten 10 uren, geen enkele
plaats meer aan den Schouwburg te bekomen; dus alles was toen reeds onder de
hand verkocht.

[4 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
4 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad, no. 63. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Uit Rotterdam schrijft men ons nader:
Mijn bericht van gister avond of liever van heden nacht - het voorbeeld van de
N.R.C. werkt aanstekelijk! - wil ik nader aanvullen door de mededeeling van feiten,
die de eerste opvoering van Vorstenschool - een événement, getuige de
belangstelling van pers en publiek, - hier ter stede hebben gekenmerkt. Enkele
bijzonderheden heb ik reeds gemeld, waaraan nog andere zijn toe te voegen. Het
vrij venijnige artikeltje in het Zondagsbl. van jl. Zondag en het verslagje in de N.R.C.
- waarbij zoo'n haast was -!! hebben de uitwerking gemist, die men zich er
vermoedelijk van had voorgesteld en die enkel op den redakteur van 't N.v.d.D. vat
schijnt te hebben gehad. Op tooneelgebied, 't is meermalen gebleken, ziet het
Rotterdamsch publiek uit eigen oogen en ik verzeker u, dat de waarde die hier aan
de kritiek van enkele bladen gehecht wordt, zeer gering is. Wat mij gister avond
bijzonder beviel was het publiek, dat inderdaad getuigenis heeft afgelegd van
onpartijdig, billijk, juist oordeel en mej. Kruseman, die zich aan het oordeel van het
publiek in 't hoogste ressort onderwerpen wil, kan reden hebben tot tevredenheid.
De tooneelbeweging erlangt in ons land hoe langer hoe grooter proportien en het
feit, dat twee novices, van letterkundige roep, de planken betreden, is wel bijzondere
aandacht waard, niet 't minst van hen die in het tooneel zien, wat het wezen moet,
niet gelegenheid tot gestadig vermaak, maar een bolwerk tevens van onze taal,
onze zeden, een middel tot bescherming der onafhankelijkheid van een volk. Op
grond hiervan hoop ik spoedig eene afzonderlijke beschouwing aan beide dames
te wijden, die een eerlijke appreciatie wezen moge van hetgeen beiden praesteeren
kunnen in het belang der tooneelspeelkunst.
Wat nu de opvoering hier betreft, ze was beter nog dan de eerste
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maal ten uwent. Gulweg gesproken: ik vreesde, dat weet ge, mijnheer de redakteur,
en ik had zeer gegronde reden voor die vrees, maar zonder eenige voor- of
tegeningenomenheid, integendeel met de hoop, die ik in een mijner vorigen uitte,
begroette ik het optreden van mej. Kruseman en dan, eerlijk gesproken, heeft zij
Louise voorgesteld op eene wijze als van haar nog niet verwacht worden mocht. Audaces fortuna juvat! Maar stoutmoedigheid alleen kon mej. Kruseman geene
revanche verschaffen, er moest meer en beter geleverd worden en dat meerdere,
dat betere heeft zij geleverd. Het publiek oordeelde zelfs, dat dit in zulk eene mate
't geval was, dat het haar na elk bedrijf, waarin zij optrad, unaniem terugriep, ja, na
de prieelscène zelfs met open gordijn. Opgeschroefde toejuichingen zijn zeer goed
te onderscheiden van de welgemeende, en het publiek heeft gisteren avond aan
mej. Kruseman het bewijs geleverd, dat het hoofden had om te begrijpen en harten
om te gevoelen. Bovendien was, hier en daar, na goed gezegde passages,
toejuiching voor haar aanmoediging en belooning. Maar de keerzijde, de
tekortkomingen, niet voor de Louise, want wie zou die loodzware taak, niet op
schitterende, maar op voldoende wijze alleen, ten uitvoer brengen? Dit vergete men
niet bij een overijld oordeel. Op die keerzijde, op hetgeen nog geleerd en nog
geleverd worden kan zal ik nader terugkomen. - Genoeg zij het, dat haar hier een
sukzes te beurt viel. Mej. Baart's optreden maakte een zeer goeden indruk; zoo ze
zich beter gaat kleeden, waartoe ze den raad van kunstzusters van professie slechts
heeft in te roepen, zal ze er bepaald bij winnen. Hanna moge naïef en eenvoudig
zich voordoen, ze heeft smaak en gevoel genoeg, om er niet zoo affreus smakeloos
uit te zien. - Is mijn voorspelling ten aanzien van het mannen-personeel niet
bewaarheid? Met welk een talent wordt de koning voorgesteld! Hoe uitnemend wist
de heer D. Haspels door zijn spel de breuk te maskeeren, die ontegenzeglijk in het
karakter van den koning bestaat. Multatuli zelf, dunkt me, zal bekennen dat de
eischen der kunst eene konsekwenter teekening van dat karakter geboden hadden.
En de overigen! Er lag in één woord een artistiek waas over het geheel, en dit is
door het publiek ten zeerste gewaardeerd. Ge zult eens zien, welk een groot aantal
opvoeringen Vorstenschool beleven zal, en dat zal een goed teeken zijn.
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Van de ovatiën, den auteur gebracht, gaf ik u reeds bericht. 't Was inderdaad een
imposant gezicht, toen de talrijke schare staande, Multatuli met de direktie om zich
heen op het tooneel, luide, warm en aanhoudend toejuichte. Onder de lauwerkransen
werd de man als beladen en innig ontroerd stond hij daar, het voorwerp van aller
belangstelling. De speech, namens enkele vereerders door den regisseur
voorgelezen, is om den inhoud zeer opgemerkt; ik zal trachten er eene kopie van
te krijgen. - Het personeel van den schouwburg heeft aan Multatuli, als dank der
‘leerlingen’ aan ‘den meester’, een keurige pendule en coupes geschonken. Dat het
den vergrijsden, maar van jeugdig vuur nog tintelenden dichter hier niet aan
sympathie ontbreekt, is duidelijk gebleken en werd nog versterkt bij het samenzijn
na de voorstelling van Multatuli met een kleinen kring van vrienden.

[4 maart 1875
Twee berichten in het Algemeen Handelsblad]
4 maart 1875
Twee berichten in het Algemeen Handelsblad, no. 13726. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Aan het Vaderland wordt uit Utrecht bericht, dat na afloop der voorstelling van de
Vorstenschool, de acteurs met eenige voorstanders van het tooneel, zich ter
ontspanning na de moeilijke taak aan een souper hebben vereenigd. Te twaalf uur
hieven alle aanwezigen het glas omhoog: Multatuli was 55 jaar. Multatuli heeft toen
uit de volte van zijn hart gedronken op de leden van het Rotterd. tooneelgezelschap;
er bestaat tusschen hen een innige band.
Uit Rotterdam wordt bericht, dat gisterenavond bij de eerste opvoering aldaar van
de Vorstenschool aan den schrijver een indrukwekkende ovatie werd gebracht. Voor
de pauze verscheen hij, om gehoor te geven aan het herhaald gejuich en geroep,
ten tooneele. Het geheele publiek stond op en toen werd hem namens eenige zijner
vereerders een zilveren lauwerkrans aangeboden. De bladeren dragen de namen
zijner werken, de einden: ‘Aan Multatuli 2 Maart 1875 Rotterdam’, en ‘eerst de wil,
nu de kracht, in 't eind de overwinning.’ Bij dit geschenk behoort een schrijftafel met
een stoel, en het album der schenkers. De heer Dekker was te geroerd om te
antwoorden en dank te zeggen voor

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

483
deze hulde aan zijn talent gebracht. Heden avond brengt men hem een serenade.
Men meldt ons nog nader uit Rotterdam, dat de opvoering der Vorstenschool
aldaar zeer heeft voldaan. Vooral het spel van mej. Baart en den heer D. Haspels
werd uitermate geroemd. Ook mej. Kruseman speelde hare moeilijke rol zeer goed,
hoewel zij niet den indruk maakte, door de hooggespannen verwachting gewekt.
Bij het talrijke publiek heerschte ware geestdrift.

[4 maart 1875
Bericht in het Leidsch Dagblad]
4 maart 1875
Bericht omtrent de eerste twee opvoeringen van Vorstenschool, in het Leidsch
Dagblad, no. 4620. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
In eene particuliere correspondentie wordt omtrent de opvoering der Vorstenschool,
gisteravond te Rotterdam, gemeld:
‘Zoo, warm uit de Vorstenschool terug, moet ik je zeggen, dat het subliem was.
Het stuk is mooi, en, wanneer ik de stemming van het publiek uit de gesprekken,
om me gehouden, naga, begrepen.
Het spel van alle dramatis personae was goed, - van de mannen, van Le Gras
(het onbeduidende jonkerendom voorstellend) vooral. Mina Krüseman speelde
eigenlijk niet. Die oogen, hè, - die houding, vorstelijk!
In het gedeelte, waarin over het gemakkelijke van kritiek, en 't zeldzame handelen
gesproken wordt, - zag ze 'r wat emancipatorisch-ironisch uitdagend uit. Maar
prachtig!
Elise Baart, uitstekend in haar rol, iets angélieks, wat niet misstaat. Maar, o
verrassing!
In de pauze, voorafgegaan door een wezenlijk donderend applaudissement, dat
geen einde nam, ging het scherm op, en daar stond, naast de mannelijke acteurs,
een oud man, mager en lijdend, en dat was:

Multatuli.
Het regende lauwerkransen, en op het tooneel stond een hulde van de werkende
artisten, in den vorm van een prachtige schrijftafel, met werkstoel en beeldje.
In een zeer keurige aanspraak bood Le Gras dit, mèt een zilveren lauwerkrans,
den auteur aan.
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Multatuli was te zwak, van aandoening, om zelf te spreken; Le Gras bracht zijn dank
uit aan het publiek.
Herhaald donderend applaus...
Deze avond is Multatuli zeker een feest geweest. Ik geloof dat Publiek hem ten
minste een beetje begreep.’

[5 maart 1875
Brief van Multatuli aan Van Hall]
5 maart 1875
Brief van Multatuli aan J.N. van Hall. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 3 beschreven. (M.M.)
n'en déplaise: in weerwil van (fr.)
5 Maart 75
Geachte Heer van Hall!
Inliggend briefje schreef ik gister morgen, en - 't bleef liggen, wat me zeer spyt.De afspraak met de HH. Legr. c.s. was dat ik heden met het gezelschap mee zou
gaan, maar ik kán niet, en zal dus met 'n later trein komen. Dát ik kom, is omdat het
my zoo zéér doet, welwillendheid te leur te stellen. Ook mag ik niets doen dat de
‘voeling’ tusschen de Direktie & Publiek zou verslappen. Die heeren hebben my te
lief behandeld, dan dat ik zand zou mogen strooien in hun machine.
Wat my betreft, n'en déplaise à Mr. v. Vloten die me vertoonziekte verwyt, ik hyg
naar m'n kluizenaarsleven te Wbaden!Huet heeft gelyk: M.K. is een brutale meid, en ik vrees, erger: 'n plompe intrigante.Wees hartelyk en hoogachtend gegroet van t.a.v.
Douwes Dekker
Ik kan 't vermoorden van m'n Louise niet langer aanzien!

[5 maart 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
5 maart 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Amice,

Ontv.

23)

c7

-c6

Andw.

24)

Ra6

-b7

Tóch doen!
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Hoe overmoedig zoo'n ‘laureatus’ dadelijk wordt! Ik reken nu vast op de
unausbleibliche verblinding.
Nieuwe ‘schrijftafel’, - niet mogelijk zonder verkijksel te dragen. De
‘oorlogsverklaring’ durf ik nu ook niet aftesteken. Maar - successer, ik speel óok
‘nog 'n partij’, die ik ‘(((ook!))) zal winnen’, en wel tegen een deensche ‘kommissie’.
Dat's wat anders dan zoo'n korrekte amsterdammer, zoo'n méns. Eén verzoek legt
mij de nood op: Professor Kraus uit Straatsburg bezoekt ons circa 20-23 maart.
Gelief het nu met uw vrouw (hoe diep ben ik als ‘predikant’ gevallen!), indien slechts
doenlijk, zóo te overleggen, dat deze bezoeken uit elkander blijven. Anders hebben
we niets aan elkander. Kraus is katholiek theoloog, die mij tot opvolger van Pio no
no gedoodverfd heeft, en door U hoop ik, indien geen Min. van B.Z. dan toch opvolger
van Bismarck te worden. Als nu dat gekonkel niet uit elkaar gehouden wordt, loop
ik gevaar paus noch kanselier te worden.
En die babylonische spraakverwarring zou evenzeer de vrijheid van 't onderhoud
belemmeren. De themaas liggen te ver uiteen, om algemeen te interesseeren.
Stel mij in elk geval in staat aan den trein te kunnen zijn voor 't geval de vijandige
dame eerst hierkomt. Gij ziet, hoe stipt ik mij aan de afspraak houd, ondanks gebrek
aan geduld: anders had ik U 12 zetten gestuurd.
O die Vosmaer met ‘z'n’ Mina! En Gy had niet zoo achterkousig met uw vrouw
behoeven te zijn. Nu kom ik met mijn ‘groet’ op z'n nederlands' achteraan.
Sst! De eerste week of wat durf ik geen kwaad woord tegen ons ‘vaderland’ te
uiten, anders krijg ik met U te doen! Neen, maar zoo'n waardeerend volk! Noch is
Polen niet verloren. Begraven nur. Doch ik wil de spaansche koepons uwer
korrespondencie niet ál te veel op laten loopen, en eindig. Ik voel een
onweerstaanbaren plaagdrang en - noch is 't geen tijd. Maar zet u schrap als de tijd
er is!
t.t.
v.d. L.
5 maart.
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[5 maart 1875
Recensie in de Leidsche Courant]
5 maart 1875
Recensie inzake de opvoering van Vorstenschool d.d. 3 maart, in de Leidsche
Courant, no. 53. (K.B. 's-Gravenhage: fotokopie M.M.)
De tekst werd integraal overgenomen in het Rederijkers Weekblad; jrg. 12, no.
11, d.d. 18 maart.

Leidsche Schouwburg.
Buitengewone voorstelling met medewerking van de dames Mina
Kruseman en Elize Baart.
Multatuli's Vorstenschool, drama in 5 bedrijven (6 tafereelen).
De lang verwachte voorstelling heeft gisterenavond plaats gehad. In vele opzichten
was zij buitengewoon. Een stuk dat, eenige jaren geleden in druk verschenen, veel
sensatie maakte, en waarvan de opvoering door velen om verschillende redenen
voor onmogelijk werd gehouden, - en het optreden van twee dames niet behoorende
tot den gewonen kring der tooneelspelers, - waarlijk er was reden genoeg om het
publiek reeds dagen te voren met koortsachtige gejaagdheid naar plaatsen te doen
uitzien. De indruk, die de voorstelling op het publiek heeft gemaakt, is blijkbaar zeer
gunstig. Mej. Krüseman kan over de ‘hoofden en harten’ onder de toeschouwers
tevreden zijn. De geestdrift, waarmede verschillende passages werden toegejuicht
en genoemde dames, met eenige andere vertoonders, ten tooneele werden
geroepen, was waarlijk opvallend. Aan het applaudissement scheen soms geen
einde te komen.
Onze taak is het nu, een oordeel uit te spreken over hetgeen wij gehoord en
gezien hebben, en wij zullen dat doen met de meeste kalmte en oprechtheid, zonder
eenige partijdigheid hetzij vóór of tegen. Wij willen alle oordeelvellingen van andere
bladen, overdreven loftuitingen en ook vele wouldbe-geestigheden buiten rekening
laten en alleen zeggen wat wij er zelve over denken.
Den inhoud van het stuk behoeven wij niet uitvoerig meê te deelen, want die is
aan de meeste onzer lezers bekend. Het hoofdidee bestaat uit de verschillende
wijzen, waarop twee hooggeplaatste personen hun roeping begrijpen; koning George
houdt zich met allerlei beuzelarijen bezig, meenende dat hij al bijzonder ijverig is
en zijne echtgenote, koningin Louise, overpeinst de gewichtigste vragen des tijds
en verleent bijstand aan de ongeluk-
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kigen en misdeelden onder hare onderdanen. De handeling wordt gevormd door
een intrige van Van Huisde ten gunste van zekeren minister Van Weert, waardoor
hij den goeden naam eener arme naaister, Hanna, in verdenking brengt. Dat de
‘Vorstenschool’ een merkwaardige verschijning is geweest op litterarisch gebied,
weet iedereen en wij behoeven het nu alleen te beschouwen in verband met het
tooneel. Wij houden het er stellig voor, dat de begaafde Multatuli bij het schrijven
van dit drama nooit een opvoering bedoeld heeft. Wie dat niet met ons eens is,
maakt hem een slecht compliment, want dan zou het blijken dat hij op dramatisch
terrein een vreemdeling was. Neen, wij gelooven dat de schrijver eenvoudig den
dramatischen vorm gekozen heeft om in zijne ‘Ideën’ uit te spreken, wat hij omtrent
sommige zaken op het hart had. De in gesprekken gekleede schets ‘Vorstenschool’
maakte opgang en de publieke opinie eischte de opvoering. Een drama moet
natuurlijk gespeeld worden, dat ligt voor de hand. Toen vereenigden de dames
Krüseman en Baart zich met de Nieuwe Rott. Schouwburgvereeniging; men ging
e

aan het schrappen en wijzigen; de 3 acte werd zeer bekort en het lange dichtstuk
van Albert in een regel of wat veranderd. En ziedaar, zóó werden de voornaamste
bezwaren overwonnen. Wat onmogelijk was werd mogelijk en thans erkennen wij
gaarne, dat de uitslag onze verwachting verre heeft overtroffen. De uitvoering is
dan ook voor de heeren Le Gras, van Zuylen en Haspels een niet geringe zegepraal
en wij wenschen den auteur geluk met zulk eene vertolking! Dat nu niet alle leemten
verdwenen zijn spreekt van zelve. Als tooneelstuk laat de conceptie van de
‘Vorstenschool’ zeer veel te wenschen over. Het is en blijft een aaneenschakeling
van redevoeringen (ontegenzeggelijk als lectuur kernachtig en onderhoudend, maar
te afgetrokken en te lang voor het tooneel) verlevendigd door een kleine intrige, die
niet duidelijk genoeg geteekend is. Veel praten, veel moraliseeren strijdt tegen alle
dramatische grondregelen, maar zeker wordt in weinig stukken zooveel gepraat en
e

gemoraliseerd als in de ‘Vorstenschool’. Alleen in het 2 bedrijf en de 2 tafereelen
bij Hanna is actie en aan die gedeelten is ook het groote succes van het stuk te
danken. De auteur heeft zijne denkbeelden aan koningin Louise in den mond gelegd
en heeft van haar een redeneerende dame, een volslagen
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e

oratrice, gemaakt. Zij houdt redevoeringen over de sociale kwestie in het 1 bedrijf,
waar hare moeder blijkbaar alleen bijzit, omdat zij toch een auditorium dient te
hebben. Die moeder is niet veel meer dan een pop, die met een paar woorden, den
e

oratorischen stroom afbreekt. In het 3 bedrijf: nieuwe speeches, ook weer voor
stomme toehoorders, en eigenlijk is de strafoefening van Van Huisde in de laatste
acte niets anders dan een redevoering, waarbij de toehoorder geen enkel woord
mag spreken, terwijl dat onophoudelijke ‘blijf zitten’ vervelend wordt. Nu komen we
als van zelve aan het spel van Mej. Krüseman. Zij trad als Louise op en sprak hare
redevoeringen, wat taal en gestes betreft, op onberispelijke wijze uit. Hare houding
was ongedwongen en waardig, zoodat menige actrice het haar benijden kan. In het
e

3 bedrijf had zij aan haar voordracht meer kleur en relief kunnen geven, doch
grammaticaal was er niets op aan te merken. Maar niettegenstaande dat alles
verklaren wij ons onbevoegd om te beoordeelen of Mej. Krüseman de noodige gaven
bezit om als tooneelspeelster op te treden. Om ons daarvan te overtuigen, had zij
een andere rol en een ander stuk moeten kiezen. De rol van Louise geeft te weinig
gelegenheid om op het tooneel te schitteren. Vroeger zagen wij haar als oratrice
optreden met de novelle ‘de vijf zusters’ - welnu, zoals zij toen die schets met de
daarin voorkomende gesprekken voordroeg, zoo deed zij thans de redeneeringen
van Louise. Wil zij hare gaven voor het tooneel toonen dan moet zij de
tooneelspeelster niet de oratrice Mina Krüseman zijn. Niemand zou na deze proeve
nog kunnen zeggen, in welk emplooi, in welk soort van rollen zij zou kunnen optreden.
Tragische rollen? Is haar stem daar vol genoeg voor; kan zij er mee tooveren zooals
voor eene tragedienne wordt vereischt; heeft zij kracht, warmte en gevoel in haar
voordracht? Wij durven op die vragen nog geen ja zeggen. Ofschoon enkele
e

passages, zooals het verhaal van den droom in de 1 acte, ons goed voldeden,
beoordeelen wij Mej. Krüseman als tooneelspeelster nog niet.
Omtrent Mej. Baart kunnen wij meer zeggen. Wij hopen dat zij zich aan het tooneel
zal blijven wijden; zij is er ongetwijfeld een aanwinst voor. In hare poses, hare
houding, heeft zij nog niet de gemakkelijkheid, dat gedecideerde, dat Mej. Krüseman
eigen is; zij is nog niet zoo gewend om in het publiek op te treden; maar
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dat alles zal beter worden. In hare scènes met haar broeder en met de koningin,
speelde zij met een waarheid en diep gevoel, die de algemeene bewondering
opwekte. Zij had werkelijk een karakter voor te stellen, en slaagde uitmuntend.
De heeren Haspels, als koning George en Van Huisde, speelden meesterlijk. De
stoel-scène van den laatste aan het slot is voor een acteur alles behalve aangenaam.
Van Huisde, de behendige diplomaat maakt een figuur als een schooljongen. Niet
minder lof verdiende de heer Le Gras als den dommen fat en de heer van Zuylen
in de twee rollen van Spiridio en Herman. Een paar al te ruwe uitdrukkingen van
den laatsten moesten geschrapt worden. De dronkaard Puf was al te gemeen en
e

liet ook de aardigheid van Sire en Sirene in de 1 acte verloren gaan. Met genoegen
vernamen wij dat Multatuli een blijspel schrijft. Een stuk van zijne hand en bepaald
voor ons tooneel geschreven, zal zeker goed zijn.
Leiden, 4 Maart 1875.

[5 maart 1875
Bericht in de Leidsche Courant]
5 maart 1875
Bericht in de Leidsche Courant, no. 53. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Bij de opvoering van Multatuli's Vorstenschool, die Dingsdag avond te Rotterdam
plaats had, met medewerking van de dames Kruseman en Baart, werd de schrijver
ten tooneele geroepen en ontving hij, nevens tal van lauwerkransen, een prachtig
cadeau van eenige vereerders, namelijk eene mahonyhouten schrijftafel en stoel,
benevens een bronzen Apollo. Door de directie en het personeel van den schouwburg
waren hem dien morgen eene marmeren pendule en twee coupes vereerd, met
toepasselijke inscriptie.

[6 maart 1875
Brief van Multatuli aan Korteweg]
6 maart 1875
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 3 beschreven. (M.M.)
Rotterdam 6 Maart 75
Waarde Korteweg! Nu, dat 's lomp, niet waar, eerst nu te antwoorden op Uw
n

hartelyk telegram van den 2 ? Och, ik heb 't zoo
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druk, zóó druk dat ik niet zeggen kán hoe druk ik 't heb. Daar liggen stapeltjes brieven
(de oogst van de 3, 4 laatste dagen slechts!) die ik niet eens allen heb kunnen lezen.
Hartelyk dank, beste kerels, voor Uw sympathie! Wees overtuigd dat het daarvan
n

ontv blyk my innig aangenaam was. Heden avend ‘gaat’ (dat 's de term)
Vorstenschool voor den derden keer te Rotterdam en alle plaatsen zyn genomen.
Het ‘ging’ tweemaal te Utrecht, en eens te Leiden. Dat Gezelschap van de heeren
Legras c.s. verdient alle lof voor den betoonden moed en de aan 't instuderen ten
koste gelegde inspanning. Juffr. K. is my, en zeer velen, erg tegengevallen. Ik kan
de Louise, zóó gespeeld, niet aanzien! Maar de rest is of uitstekend, óf goed, of
voldoende, en 't ensemble is waarlyk goed. Haspels (Koning) speelt prachtig, forsch,
fyn en beschaafd.
Weest allen hartelyk van my gegroet. Ge begrypt dat ik met de twee Korteweggen
(wegen?) in den war ben. Gemakshalve schryf ik aan den my bekenden. Kloppen
voornamen en functie niet, ruil die dingen dan maar. Adieu, allemaaltàv.
Douwes Dekker

[6 maart 1875
Recensie in het Utrechtsch Dagblad]
6 maart 1875
Recensie inzake Vorstenschool in het Utrechtsch Dagblad, no. 65. (K.B.
's-Gravenhage; knipsel M.M.)
Aan het slot is blijkbaar wat weggevallen.

Vorstenschool.
De opvoering van Vorstenschool is een événement geweest. Alle bladen hebben
er dan ook meer of min uitgebreide beschouwingen aan gewijd. Allen zijn het er
met ons over eens, dat bij 't vele schoone, 't welk het stuk bevat, vooral het derde
en vijfde bedrijf te gerekt zijn, en voor 't tooneel, zoo als in enkel opzicht reeds
geschiedde, verkort behooren te worden. Allen zeggen wij; het Vad. schijnt hier
alleen uitzondering op te maken.
Over het spel is de eensgezindheid minder groot. 't Is opmerkelijk, dat in enkele
organen, bijv. in de N. Rott. Ct. en in 't Hbl., duidelijk bleek, dat de kritiek zich niet
dadelijk op geheel onpartijdig standpunt had kunnen plaatsen. De schrijvers konden
zich niet los maken van vroeger opgevatte vooroordeelen. Zij
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schenen het mej. Kruseman niet te kunnen vergeven, dat zij soms zoo ‘stout’ was
geweest. Toen echter, na Utrecht, Rotterdam nog veel krachtiger hulde gebracht
had, aan de ontegenzeggelijke talenten van mejufvrouw Kruseman, verscheen een
nader prachtig artikel in de N.R. Ct. over Vorstenschool en de uitvoering. De kritiek
in 't N.v.d.D. toonde zich dadelijk loyaal. Dit blad had eene meer ideale opvatting
van de koninginnerol verlangd, en uit dat standpunt had het recht, zich niet zoo met
't spel van Louise te kunnen vereenigen.
Zonderling is 't, dat 't Hand.bl. 't 1. bedrijf mat noemde, terwijl alle anderen juist
het 1. bedrijf als zeer gelukkig roemden, en dat het vergat, dat na dat bedrijf de
koningin dan ook terecht hier telkens luide werd teruggeroepen, gelijk dit te
Rotterdam en Leiden na elk bedrijf geschiedde, en dat de N.R. Ct. in haar eerste
stukje zeide, dat 't 2. bedrijf niet 't verwachte effekt maakte, terwijl juist 't H.bl. en
andere bladen, evenals wij, 't voortreffelijk noemden. Nog zonderlinger mag het
heeten, dat terwijl de N.R. Ct. zich in twee dagen tijds vrij sterk weersprak, en op
een eerst ongunstig oordeel, dadelijk een veel billijker oordeel over 't spel van mej.
Krüseman liet volgen, - 't D.v.Z.-H., 't welk indertijd tegen haar te velde trok, eerst
haar hulde bracht voor de opvatting der rol, en zeide ‘dat zij een eigen school heeft,
waarbij zij afwijkt van het deklameeren en van den pathos, om haar kracht in rust
en eenvoud te zoeken, dat zij zich onderscheidt, door zuivere uitspraak en
krachtvolle, ofschoon niet sterke stem,’ om twee dagen later te schrijven, dat zij niet
de schitterende ster is, die zij zich waant, - en dat het Vad., 't geen vroeger hare
partij trok, eerst in een artikel (waaronder wij tot onze verbazing den naam van mr.
v. Hall zagen staan) verkondigt, dat er weinig bleek van haar vermogen, om door
stem en voordracht, door zielehandeling de woorden der koningin te dramatiseeren,
en twee dagen later door mr. Vosmaer in 't zelfde Vad. wordt gezegd, dat mej.
Kruseman zeer vele gaven heeft, die haar uitmuntend van pas komen, dat zij eene
rijzige, waardige gestalte, veel natuurlijke, schoone bewegingen, een aangename
stem en uitspraak heeft, maar dat de rol zoo veelzijdig is, dat zij niet aan al de
eischen er van kan voldoen, ofschoon zij zeer schoone oogenblikken had. De beide
Haagsche bladen wisselden dus nog al heel spoedig van opinie!
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Maar ook elders vindt men groot verschil van meening. De Midd. Ct. zeide eerst,
dat mej. Kruseman beneden de eischen bleef, en in een volgend nummer, dat het
welslagen van 't drama aan de opvoering was te danken, dat mej. Kruseman daarin
een bijna onmogelijke rol heeft te spelen, en voor moeilijkheden geplaatst is, die
voor de geniaalste aktrice schier onoverkomelijk zouden zijn, maar dat zij
voortreffelijke oogenblikken had, dat zij hoedanigheden bezit, die voor 't tooneel
onschatbare waarde hebben, en dat men deze begaafde vrouw, omdat zij niet
volmaakt is, niet mocht ontmoedigen. - 't L.D. schrijft eerst, dat mej. Kruseman niet
speelde, maar ‘vorstelijk prachtig’ was, om daarna te beweren, dat alle bewonderaars
der kunst haar dank moeten brengen voor hare volharding, doch dat zij als Louise
niet volkomen op haar plaats was, al waren standen en gestes altijd smaakvol, hare
voordracht fijn beschaafd. - De Arnh. Ct. zegt daarentegen, dat men aan mej.
Kruseman geheel buitengewone eischen stelt, dat zij wel niet volmaakt is, maar
zeer goed was. - De Leidsche Ct. weder schrijft, dat mej. Kruseman de
‘redevoeringen’ in 't stuk onberispelijk voordroeg, met kleur en relief, maar dat zij
over de tooneelspeelster nog niet durfde oordeelen. - Eindelijk leest men in de Gron.
Ct., die protesteert tegen 't oordeel der N.R. Ct., dat wellicht mej. Kruseman de
Louïse van Douwes Dekker niet was, niet de naïeve jonge vorstin in een wereld van
idealen levende, maar scherp, hooghartig, met meer wrevel dan geest; doch dat
ook voor de opvatting van mej. Kruseman veel te zeggen is, die, als ze een zee van
Multatuli's ideeën op den hoorder moet uitstorten, wel haar kracht in sarkasme moet
zoeken. ‘'t Was in elk geval een genot, die beschaafde spraak, die kalme, edele
manieren, die schitterende taal te hooren, en men moet mej. Kruseman voor haar
vurigen ijver, voor haar volhardenden geestdrift dank brengen,’ zoo besluit 't blad.
Uit die onderscheiden gevoelens kan dit worden opgemaakt, dat 't oordeel in
dezen nog niet onbevangen genoeg is, en dat bij velen vroegere opvattingen zich
nog deden gelden. Van allen, die niet geheel goedkeurend spreken over 't spel der
koningin, kan men zeggen, dat zij wel zeer hooge eischen stellen, en dat zij
voorbijzien, dat het pas de tweede schrede is, welke de talentvolle vrouw op 't tooneel
zet. De N.R. Ct. schrijft dan ook terecht, dat:
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bleef mej. Kruseman beneden sommiger hoog gestemde verwachting, en was haar
opvatting niet onberispelijk, alleen een blik op de koningin-moeder en op de hofdame,
deed zien, hoever zij reeds boven vele tooneelspeelsters staat. - Mej. Kruseman
heeft van haar opvatting uitgaande de Louise zeker prachtig afgespeeld. Over mej.
Baart wordt door allen met welwillendheid en aanmoedigend gesproken. Den heer
D. Haspels wordt als koning algemeen een lauwerkrans gevlochten. Ook de hh. Le
Gras, v. Zuylen en J. Haspels ontvangen algemeen lof, gelijk zij 't verdienen.
Multatuli's schepping is door publiek en pers beiden evenzeer gehuldigd. De
eerste kritikus in 't Vad. bovenal dweept er mede, maar drijft dit zoover, dat hij, waar
de indruk nog onvolkomen was, de schuld daarvan aan de voorstelling geeft. Dat
is, dunkt ons, niet juist. De groote bewonderaar van Multatuli, mr. Vosmaer, gaat
niet zoover. Zij trouwens, die zoozeer voor de opvoering van Multatuli's meesterstuk,
maar te vergeefs gestreden hebben, mochten wel bedenken, dat zonder mej.
Kruseman 't stuk zeer zeker nog lange niet zou zijn opgevoerd, als 't ooit geschied
ware. Zij toonen zich in dit opzicht niet alleen onbillijk, maar weinig erkentelijk tevens.
De volharding alleen van mej. Kruseman heeft de opvoering mogelijk gemaakt,
gelijk zij niet alleen de overkomst van den auteur, maar zelfs een droit d'auteur voor
hem heeft verzekerd. De vrienden van Multatuli dienden niet geheel te vergeten,
dat deze aan haar in dubbele mate zooveel verplicht is.
Dat misschien een of twee kunstenaressen van naam in ons land de rol van Louise
met meer entrain zouden kunnen spelen, is mogelijk; ze hadden echter tot nog toe
de rol niet op zich genomen. Nu 't ijs gebroken is, zal men vergeten, welke moed
er voor noodig was, dat te doen.
In de beide best geschreven beschouwingen over de opvoering van Vorstenschool,
die van 't N. v.d. Dag en van de N. Rott. Ct., wordt op goede gronden aangewezen,
dat 't stuk, hoe geniaal in vele opzichten, als drama groote fouten heeft. Het is geen
geheel, 't wordt door een paar tafereelen gedragen, de intrigue is te warrig, de
ontknooping te geheimzinnig, er is geen gang, geen aktie in, en enkele deelen zijn
te veel in den betoogtrant geschreven, zegt 't N.v.d.D. - De N. Rott. Ct. zet die
bezwaren nader uiteen.
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Dat het een prachtig dichtstuk is, grootsch opgevat, stout behandeld, waarin geestige
spot en menschen naar 't leven geteekend voorkomen, zet de N. Rott. Ct. voorop.
't Drama heeft echter, volgens dat blad, een groot gebrek: dat, wat men zien moest,
ontbreekt of is te diep verstoken. Wordt v. Huisde gestraft, Hessefeld ontgaat de
kastijding bijna, ofschoon hij de grootste der beide schurken is. Multatuli toont zich
vijandig gezind jegens 't bestaande; hij zegt, dat een nietig deel der maatschappij
het overig deel tot ellende verwijst; dat is eene onware voorstelling. Niet 't egoïsme,
de ijver, 't karakter, beslissen in den strijd om 't leven. Multatuli treedt op tegen de
machthebbenden, de aanzienlijken, de welgezetenen; hij doet daar zijn hartstocht
spreken; maar daarom laat zijn stuk ook geen verheffenden, bevredigenden,
verzoenenden indruk achter. Bovendien is er gebrek aan samenhang, gebrek aan
aktie, uitweidingen moeten geschrapt worden; in 't derde en vijfde bedrijf moet veel
verkort worden; uitdrukkingen, die 't gehoor kwetsen, moeten vervangen worden.
De slotsom van 't oordeel der pers schijnt, dat Vorstenschool een prachtig dichtstuk
is, bij de opvoering groote bezwaren opleverend, maar dat door de gelukkige
opvoering is gered. 't Vad. 't geen het tegenovergestelde zegt, staat in zijn oordeel
vrij alleen.
Wij zien in 't opgenoemde onzen eersten indruk bevestigd. De tweede voorstelling
op gister avond was in vele opzichten alhier nog bevredigender dan de eerste.
Behalve dat de dames artisten dilettanten, ons nóg meer voldeden, nóg beter en
edeler optraden dan de eerste maal, scheen veel in de diktie en aktie te hebben
gewonnen, wat vooral bij de, naar 't schijnt, minder duidelijke intrige voor hen, die
't stuk niet bestudeerden, noodig is. De souffleur ontbrak een groot deel van den
avond, wel een bewijs, van rolvastheid der artisten, maar tevens een
verontschuldiging, waar die weifelden. Maar er werd niet geweifeld, en bij 't publiek
ontbrak dan ook de erkenning van verdiensten niet. Aan alle artisten werd luide
hulde gebracht en mej. Krüseman niet alleen teruggeroepen na 't 1. bedrijf, maar
bij elk weder optreden met warm handgeklap begroet. Kon het anders? Zij die de
kunst liefhebben, zonder nevenbedoeling, moeten zooveel ijver, zooveel toewijding
hoogschatten, en haar danken, die 't alleen mogelijk
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maakte, Vorstenschool te zien, en die daarin tevens zoo gelukkig optrad.
Multatuli (wij noemen dezen naam liever dan dien van Douwes Dekker) met groote
geestdrift voorgeroepen, verscheen, om 't publiek toe te spreken en het op te wekken,
om der wakkere direktie van de Rotterdamsche tooneelvereeniging hulde te brengen,
voor de zoo moedig ondernomen opvoering van zijn drama. Wellicht was deze
opwekking overbodig en zal de direktie het met ons eens zijn, dat zij, die den stoot
aan die opvoering gaf, zeer zeker bovenal een woord van dank had verdiend. Doch
waartoe hier op te wijzen? Miskenning was zóó lang het lot van den schrijver van
Vorstenschool, dat hij zelf, die meer dan iemand weet, wat deze Louise voor zijn
herleving was, zal berust hebben in 't bewustzijn, dat haar loon elders was, dan op
't tooneel.
Wij voor ons verklaren openhartig, nooit eene aktrice, nooit aktrices te hebben
gezien, die bij zoo kortstondig optreden, zulk een indruk maakten, als de dames
Kruseman en Baart. Waar bleef het stuk zonder die beide vrouwen? Wij voegen
hier bij: zijn er voor de oppositie - 't is jammer, voor de oppositie!

[6 maart 1875
Artikel in Sneeker Courant]
6 maart 1875
Artikel betreffende de première van Vorstenschool, in de Sneeker Courant, no.
18. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Dat de opvoering van Multatuli's Vorstenschool door de pers beschouwd is als een
évènement op letterkundig en dramatisch gebied, bleek bij de eerste opvoering van
dit drama te Utrecht, op Maandag avond j.l. Een groot aantal notabiliteiten op 't
gebied der kunst en der pers toch waren tegenwoordig, en in onderscheidene bladen
komen thans min of meer uitvoerige beschouwingen voor over die voorstelling.
Het Utr. Dagbl. is zeer tevreden; het erkent dat de opvoering een succès was
voor den auteur, en voegt er bij, dat hij dien goeden uitslag verschuldigd is aan het
uitstekend spel der vertooners. Minder onvermengd is de lof van het Hbl., al erkent
ook dit blad dat de opvoering zeer goed geslaagd is. Het schijnt meer ingenomen
met het spel van mej. Baart dan met dat van mej. Kruseman. Het N.v.d.D. zegt dat
de Vorstenschool ‘ongeschikt is voor het
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tooneel’, (sic!) en dat mej. Kruseman haar rol niet heeft opgevat en vervuld als de
Louise, welke Multatuli zich moet gedroomd hebben. De berichtgever van de N.R.
Ct. - 't is of de man ‘instructies’ gekregen had om af te keuren; iets wat bij de
aandachtige lezers van Multatuli's Ideën geen verwondering zal verwekken - dié
berichtgever dan schrijft, - na een mager woordje van lof over 't eerste bedrijf - o.a.:
‘Het publiek nam eene afwachtende houding aan en bleef verder vrij kalm. Een
ontijdig applaus van het parterre werd herhaaldelijk gesust, enkele passages werden
levendig toegejuicht. De geestdrift der studenten gold meer den auteur dan de
*
vertooners... De indruk dien het stuk maakt is matig.’ - Het Vad. bevat een recensie
van de hand van Mr. J.N. van Hall, secretaris van het Toneelverbond en redacteur
van het tijdschrift het Ned. Tooneel. Deze criticus is hoogelijk ingenomen met het
tooneelstuk, doch erkent dat zijn goede verwachting van mej. Kruseman teleurgesteld
is. Hij prijst daarentegen het spel van mej. Baart. - Het Haagsche Dbl. ontving een
bericht over de voorstelling van een correspondent, die met het spel der beide
genoemde dames veel ingenomenheid aan den dag legt.
In één opzicht stemmen alle verslagen overeen; nl. dat de man-

*

‘Wij gelooven - zegt een inzender in de Prov. Gron. Ct. van 4 Maart j.l. - ‘wij gelooven, dat
die verslaggever hier niet juist is, en dat zijne korte aanmerkingen een schijn verwekken met
de werkelijkheid in strijd. Wij kregen den indruk, dat de voorstelling gelukt is, dat de in dubbelen
zin stoute proef, het optreden van niet geroutineerde actrices in de ten tooneele brenging van
een letterkundig overschoon, maar dramatisch stellig zwak stuk, geslaagd mag heeten. Er
was oprechte bijval, en niet alleen bij het parterre. Wie de moeite deed onder de zich
verdringende schare bij den uitgang zich te mengen, kon van alle zijden hooren een oprecht:
‘voldaan.’ En verder: ‘Wij willen niet in alle bijzonderheden treden, maar achten het aan de
waarheid verschuldigd een juiste waardering van deze belangrijke gebeurtenis in de
tooneelwereld te bevorderen. Was het geen genot, die beschaafde spraak, die kalme edele
manieren, die schitterende taal te hooren? Moest niet de genialiteit der gedachten treffen?
Zag men niet, dat het tooneel een macht is? Ware het nu ook dat mej. Kruseman in de taak
te kort schoot, en dat hare krachten op den duur niet groot genoeg zijn, toch komt haar de
dank toe, door vurigen ijver en volhardende geestdrift deze opvoering mogelijk gemaakt te
hebben. Mag men dan niet huldigen, wat werkelijk hulde verdient?’
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nenrollen over het geheel goed werden vervuld, en dat vooral de Koning (de heer
D. Haspels) voortreffelijk was.
Uit dit korte resumé blijkt, dat het oordeel der pers over deze eerste opvoering
verre van eenstemmig is. Dat er trouwens onder de beoordeelers mannen gevonden
werden, wier oordeel niet onbevangen was en die dus niet ten volle vertrouwen
verdienen, is o.i. vrij zeker.
‘Was er’ - zegt de Ass. Ct., die er evenzoo over schijnt te denken - ‘was er
hartstocht op de planken, hij was er ook op de banken’. Men bedenke toch dat de
namen van Multatuli en Mina Kruseman vaak alléén voldoende schijnen te zijn om
af te keuren. - Intusschen begroeten we het als een verblijdend verschijnsel, dat
een tooneelstuk van een geniaal Nederlander thans zooveel belangstelling wekt,
en dat twee Nederlandsche vrouwen, de dames Kruseman en Baart, lust en moed
hadden de zware taak op zich te nemen, om, door hare medewerking, de opvoering
van ‘Vorstenschool’ mogelijk te maken en ons publiek daarvan te doen genieten.
De toeloop van het publiek blijft groot. Te Utrecht wordt het stuk heden (Vrijdag)
voor de tweede maal opgevoerd; te Rotterdam waren Maandag de plaatsen voor
de voorstelling van Zaterdag reeds besproken. Te Amsterdam zal het stuk weldra
in Frascati ten tooneele worden gebracht, en uit verschillende andere plaatsen
*
komen verzoeken om ook met een voorstelling begunstigd te worden.
Dinsdag j.l. vierde de heer Douwes Dekker zijn 55en verjaardag. Aan het souper,
dat te Utrecht op de voorstelling volgde, werd met den klokslag van twaalven het
glas geheven ter eere van den genialen schrijver, die toen een heildronk uitbracht
op de leden van het Rotterdamsche tooneelgezelschap.
De ‘Vorstenschool’ is thans ook te Rotterdam opgevoerd.

*

Wij hopen, dat men te Sneek niet zal achterblijven, maar dat ook van hier pogingen zullen
worden gedaan, om het tooneelgezelschap van den Nieuwen Rotterdamschen Schouwburg
uit te noodigen tot eene uitvoering hier te stede.
Naar wij nader vernemen worden daartoe reeds pogingen aangewend.
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't Publiek wenschte, even als te Utrecht, dat Multatuli, die tegenwoordig was, op het
tooneel zou verschijnen, teneinde hem te zien en te huldigen.
Hij deed het en onder het daverend gejuich van: leve Multatuli! stond hij daar voor
de opgetogen schare, met een hem geschonken lauwerkrans, op welks bladen
geschreven stond: Max-Havelaar, Minnebrieven, Wouter Pieterse, Millioenenstudiën,
Vrije arbeid, Vorstenschool, alsmede: ‘eerst de wil, nu de kracht, in 't eind de
overwinning.’
't Nederlandsche volk heeft wel tijd genomen, niet om het genie te ontdekken dat
door Multatuli's pen sprak, maar om den genialen man hulde te brengen. Met
hiermede te dralen, droeg het weinig zorg voor eigen eer. Wat verzuimd werd is nu
geschied en Mina Kruseman heeft daartoe de impulsie gegeven. Zij is het, die door
woord en daad dreef tot het opvoeren van de Vorstenschool, zij bracht Multatuli uit
Wiesbaden in zijn land terug om er gekroond te worden als een der
grootwaardigheidsbekleeders in de Republiek der Letteren.

[7 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
7 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad, no. 66. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
toneelcensuur van 's Bosch: zie het artikel in de Sneeker Courant d.d. 13 maart
1875.
- Uit 's Hage schrijft men ons:
Ook hier heeft men belangstellend 't oog gevestigd op 't sukzes dat Vorstenschool
heeft gehad en de lauweren, die eerst de auteur en vervolgens ook de dames
Kruseman en Baart hebben behaald. Wat hierbij ons leed doet, dat 't gerucht loopt,
dat de burgemeester het opvoeren van Vorstenschool alhier heeft verboden!
Waarom? Men vreesde voor verkeerde opvattingen. Nu Utrecht, Rotterdam, Leiden
hebben bewezen, dat die vrees niet gegrond was, en dat de artisten zelfs over de
moeilijkste tooneelen in 't stuk ten volle hebben gezegevierd, zal men nu nog te 's
Hage verstoken blijven van 't genot Vorstenschool te zien?
't Zou dwaas zijn als 's Hage 't voorbeeld van de tooneelcensuur van 's Bosch
overnam, en onze burgem. de voetstappen van den waarn. burgem. Luyckx ging
drukken?
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Ik hoop, dat 't gerucht niet ten volle juist was, en dat ook wij dus spoedig Multatuli's
drama zullen kunnen bewonderen.
(Men beweert hier, dat ook de burgem. te Arnhem bezwaar zou hebben gemaakt
tegen de opvoering. Konden de Haagsche en Arnhemsche bladen ons in deze geen
licht geven. De zaak is belangrijk genoeg, en men zal gaarne vernemen of 's Hage
en Arnhem met 's Bosch op één lijn staan).

[7 maart 1875
Onkruid onder de tarwe VIII in Onze Tolk]
7 maart 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe VIII in Onze Tolk, no. 23. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het artikel is éen ononderbroken polemiek tegen Vosmaer en diens meer hoogen doordravend dan juist oordeel over Multatuli, en dus via Vosmaer tegen Multatuli
zelf. Het slot luidt aldus:
We stuiten altijd weêr bij hem op die zelfbewondering van zijn ‘ongewoonheid’, als
mensch en schrijver, die ons zoo onaangenaam bij hem aan-, en de goede zaak,
die hij zoo welsprekend voorstaat, zooveel afbreuk doet. Ware hij, van den aanvang
af, in allen eenvoud zijn weg gegaan, voor de Javanen in hun verdrukking
opgetreden, zonder daarbij zich zelf tevens steeds, met al zijn
Aballino-eigenaardigheden op den voorgrond te dringen, en dáárvoor in de eerste
plaats onze hulde en bewondering te vergen, in stede om ze als een verderfelijke
zwakheid en geheel verouderde hebbelijkheid te leeren bestrijden en overwinnen,
dan zou hij werkelijk als ‘een goed en sterk man’ gelijk Vosmaer hem ons wil
afschetsen - voor ons staan. Nu zien we het hem juist geheel aan alle zedelijke
kracht en sterkte falen, hoe goed hij het, in veel opzichten, meenen mag.

[8 maart 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman]
8 maart 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman. Dubbel velletje postpapier, waarvan 3 blz.
beschreven. (M.M.)
Rotterdam, Maandag middag
Waarde heer Waltman!
Uw hartelyk briefje was my heel aangenaam, maar er is voor den dag van morgen
een bezwaar. Jufr. Schepel verwacht morgen
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haar jongste zuster met nog andere familie, en om den wille van velerlei belangen
moet ik daarby zyn, althans 'n gedeelte van den dag. Nu wilde ik U vriendelyk
verzoeken my wel degelyk te ‘eten’ te vragen, of te dulden dat ik my zelf vraag maar
op 'n andere dag. Dan zal ik er expres voor komen, en me gedurende een paar uren
geheel wyden aan U en de Uwen. Is dit goed?
Wat het nemen van 'n plaats aangaat, eilieve doet dit niet. Primo, hoef ik eerst
daar te zyn als 't stuk ten-einde loopt, en als was ik er vroeger, O, ik heb genoeg
van Vorstenschool. Denk eens: 21 repetitien (met hindernissen!) en reeds eenige
voorstellingen! Om nu niet te spreken van Juff. K. (die onverdragelyk is) ook zy die
goed spelen zooals Legras, de beide Haspels en van Zuylen kunnen my niet langer
bekoren, juist omdat het stuk van myzelf is. Dus, beste kerel, laat me maar stil
zonder plaats. Komen zal ik, maar al kom ik niet inde zaal, ik zal er niet rouwig om
wezen. En wat U betreft, ik zal zoodra mogely U vragen welken dag ge my eens
ontv. kunt, en dan rustig, zonder gejuich & handgeklap dat me verveelt.
Wees intusschen hartelyk gegroet van
t.a.v.
DD

[8 maart 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
8 maart 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de vorige zet zie 4 maart, voor de volgende zet 12 maart.
Ontvangen

34)

G7 - G6

Antwoord

35)

f4 - E4

(beter ten-halve gekeerd, dan geheel gedwaald. M'n Koning gaat naar z'n oude
plaatsje terug. Zoodra ik te Amst. kom, zal ik my 't genoegen geven UED te
bezoeken.)
m

Rott 8 Maart 75
Douwes Dekker

[8 maart 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
8 maart 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
zie bijlage: volgens een bijgevoegd krantenbericht was Multatuli door ongesteldheid
verhinderd in Leiden aanwezig te zijn.
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A. 8 Maart 75.
Amice,

Ontv.

24)

De5 - b5
Hoe dwingerig!

Antw.

25)

Th1 - e1

Zou een ander niet licht gevonden hebben!
Gij speelt wie der Satan! Zou ik wezendlijk naar de Kaap moeten? Maar ik heb
een hekel aan de Kaap. Ach die ‘belofte’. Ik verwek ook niet graag huiselijk
ongenoegen. 't Is een droevig dilemma. Geen wonder dat ik al twee dagen leelijk
de koorts heb en over den raadsheer ‘ijlde’.
Waart Gij in ernst ongesteld (zie bijlage) of was het ziekteverschijnsel een
levensteeken? Misselijk van ‘publiek’? 't Is mij ‘opgestreden’ dat Mina K. niet met
dialekt sprak (en een heel leelijk ook). ‘Cha sitte’ - is om te huiveren ook zonder
koorts.
Als ik kon, zou ik U reeds lang opgezocht hebben, en bezocht met pastoraal.
Namelijk: indien Gij van plan zijt in Wb. te blijven wonen, zou ik dáar niet ‘trouwen’.
Ware 't in Berlijn, ja. Ik zou dat advies haast ‘massgeblich’ durven noemen. (Gij
behoeft, men behoeft duitsche woorden, voor mijn rekening niet met DEENSE letters
te schrijven!) Dat ‘half jaar domicilie’ is zeker ook geen baantje. Maar van de twee
pillen de beste. Er zijn haast twee maanden van om. April zoudt Gij ‘des belust’ hier
kunnen door brengen. Of anders kon ‘de bruid’ hier blijven tot de termijn van Art.
109 B.W. verstreken is. (De ‘afkondiging’ in Wb. behoeft gelukkig niet, dat wéet ik.)
Als Gij inmiddels maar een asylum hebt. Onze logeerkamer is helaas eenslaperig
en te klein voor een tweede ledikant. Buitendien moet Gij nu ‘fatsoenlijk vrijen’. Voor
eenige dagen gaat het aan dat Gij 's nachts (hier vlak bij) in Belle-Vue slaapt, maar
op den duur zou 't U misschien vervelen. Ziedaar een praktische pater familias, ik
ben verwonderd over m'n eiges. Ik vertrouw dat bruid en bruigom mijne voorstellen
even gul opnemen als ik ze doe. Sans compliments. Met hartelijke groeten aan de
jonge lui.
tt.
v.d.Linde

[8 maart 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag]
8 maart 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag, 1535. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Gisterenavond, bij de tweede voorstelling van de Vorstenschool, te Utrecht, is de
schrijver, op aanhoudend verzoek, na 't 4e bedrijf ten tooneele verschenen. Hij
dankte in weinige woorden, maar krachtige taal, voor de welwillende ontvangst aan
zijn stuk te beurt gevallen, waarvan hij echter de eer gaf aan 't intelligente
tooneelgezelschap, welks leden met alle kracht, ijver en eerbied zijne figuren vertolkt
hadden.

[9 maart 1875
Brief van Multatuli aan Van Hall]
9 maart 1875
Brief van Multatuli aan J.N. van Hall. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz.
3 beschreven. (M.M.)
dat ik... ingeschreven zijnde: zie V.W. XII, blz. 592-593.
Rotterdam 9 Maart 1875
Waarde Heer van Hall!
Dank voor Uwe vriendelyke letteren, en niet minder voor de gedane moeite. Een
uurtje na de ontvangst van Uwen brief, begaf ik my naar 't bureau van den B.St.,
om de inlichtingen intewinnen, waarover Ge schreeft. En zie, ik trof in den heer
Heidsieck (misschien spel ik den naam verkeerd) iemand die met de meeste
welwillendheid my de zaak wil faciliteeren. Hy wist uitterekenen dat ik in 1869 in
den Haag ingeschreven zynde, zonder daarna afgevoerd te zyn van 't
bevolkingsregister nog altyd wettelyk in Holland gedomicilieerd was, en m'n
aanstaande idem. De zaak zal dus hier te Rotterdam voortgang hebben, en wel met
allen spoed. De weinige dokumenten die we noodig hebben, zyn, of worden, besteld,
en weldra komt er alzoo een eind aan de verdrietelykheden die 'n onzuivere positie
altyd veroorzaakt. Noch voor my noch voor haar zyn de formaliteiten noodig, maar
in de Maatschappy levende... Ge weet de rest!Wat de opvoeringen van Vorstenschool aangaat, ik ben er beu van. En de menées
van Juffr K! Natuurlyk hebt Ge het (of haar) geschryf in de Utr. Courant gelezen.
Daar wordt byzonder gedrukt op den dank dien ik háár verschuldigd wezen zou. 't
Is daarmee als met U, toen ze U persoonlyk apostrofeerde, om de schouders
optehalen. Doch ik moet en zal ook iets ánders doen. O, meen niet dat ik me zal
inlaten met haar, in polemiek! Neen, ik zal haar geld zenden. Zoodra ik U spreek,
zal ik U uitleggen hoe dit by de zaak tepas komt.-
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Na U nogmaals vriendelyk bedankt te hebben voor de genomen moeite, teeken ik
met vriendschap en hoogachting
tt
Douwes Dekker
Ik heb onzen besten, maar naar ik vrees ál te weeken Vosmaer m'n opinie over z'n
tusschendoorzeilen ronduit meegedeeld. Het doet my leed hem iets onaangenaams
te zeggen, maar ik vond het plicht. Waar zou men ten laatste met zúlk geschipper
belanden? Ook ik had gaarne Juff. K's spel uitstekend gevonden. En... dan had ik
me niet hoeven boos te maken over haar onwaar-zyn. 't Komt me nu voor, dat die
Vorstenschool niets dan 'n piédestal van haar humbug geweest is. En daartegen
protesteer ik.

[9 maart 1875
Vorstenschool verschijnt afzonderlijk]
9 maart 1875
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, no. 19. (K.B. 's-Gravenhage).
o

Multatuli, Vorstenschool. Drama. Vierde druk. Amsterdam, G.L. Funke. Gr. 8 . (8
en 128 blz..)
f1.25.

[9 maart 1875
Advertentie in Het Nieuws van den Dag]
9 maart 1875
Advertentie in het Nieuws van den Dag, no. 1536. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)

Vorstenschool.
De 4de druk van dit drama van MULTATULI is heden door den uitgever in bijna alle
boekwinkels verkrijgbaar gesteld.

[10 maart 1875
Uitschrijving Burgerlijke Stand Den Haag]
10 maart 1875
Blijkens aantekening in de Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage worden E. Douwes
Dekker en M. Hamminck Schepel uit deze gemeente afgevoerd naar Rotterdam.
Zie V.W. XIII, blz. 592.

[10 maart 1875
Bericht in de Nederlandsche Kunstbode]
10 maart 1875
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Naar men uit Utrecht, Rotterdam en Leiden meldt, heeft de opvoering der
Vorstenschool daar in den loop der vorige week met betrekkelijk goeden uitslag
plaats gehad. Met name wordt het spel van koning George en dat van
Schukenscheuer (de Heeren Haspels en Le Gras) zeer geroemd; juffr. Baart bleek
nog wat ongeoefend, en juffr. Kruseman minder gelukkig in de opvatting van haar
rol. De laatste verdient echter allen lof - naar 't ons voorkomt - voor de volharding,
waarmeê zij de opvoering heeft weten door te zetten, die zonder haar waarschijnlijk
niet ondernomen was. Wij maken daar te liever opmerkzaam op, als men dit elders
wel wat schijnt voorbij te zien. Te Rotterdam is den dichter door eenige vereerders
een zilveren lauwerkrans met toepasselijk opschrift aangeboden.

[maart 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli]
Midden maart 1875
Brief van A. van der Linde aan Multatuli. (Schaakbibliotheek K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Een aaier ging uit om te aaien. Mina (masc.).
Een draaier ging uit om te draaien. Pierson.
Een kraaier ging uit om te kraaien. Huet.
Een maaier ging uit om te maaien. Ik.
Een paaier ging uit om te paaien. Knoop (Generaal).
Een zwaaier ging uit om te zwaaien. Ten Brink.

Maart '75
Met zulke boekjes ga ik nu mijn partner bestrijden. Neen, zulke zetten te midden
van opgewonden Hollanders, daartoe is alleen een Hollander in staat. 't Is beneden
me, er op te andwoorden. Ik abandonneer. Mijn adres luidt: Op St. Helena, naast
den kastanjeboom, achter het graf van Nap.
Αναϑεμα εστω!

[11 maart 1875
Brief van Multatuli aan D. Haspels]
11 maart 1875
Brief van Multatuli aan D. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
Wiesbaden: vergissing voor Rotterdam.
piteus: meewarig (fr.)
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Wiesbaden 11 Maart 1875
Zeer Waarde heer Haspels!
Kyk, 't lot, het toeval, heeft soms 'n geestigheid op z'n eigen handje. Onze lauweren
& palmen zyn door elkaer geraakt. De beste Toon die zoo-even kwam aansjouwen
met 'n kistvol eer, zei eenigszins piteus (alsof de zaak moeielyk te ontwarren zou
zyn) ‘Maar... daar zyn eenige kransen van m'nheer Haspels by!’ Ik las op zyn gelaat
de vraag: ‘hoe zullen we dat regelen?’
Ik nam 't voor m'n rekening, en vond het alleraardigst dat de zoo welverdiende
erkenning Uwer belangryke bydrage tot het succes van V.S. nu factisch in-eensmolt
met de blyken van hartelykheid die voor den Auteur bestemd waren. 't Kon niet
beter!
Gy hebt door Uw waardig spel de fout hersteld die ik maakte in de teekening van
den Koning, en (gelyk ik meermalen zeide) 't was my 'n ware verrassing m'n werk
e

e

voorgedragen te zien op 'n wyze die den breuk tusschen de II en V Akte volkomen
heelde. Niets billyker alzoo dan dat ik U de gister avend geoogste blyken van
goedkeuring aanbied, op de weinige na, die uitdrukkelyk door 'n inscriptie bleken
voor my bestemd te zyn.
Met Uwe gewone bescheidenheid zult ge beweren dat ik U meer zend dan U
toekomt. Doch ge vergist U. Al wat hiernevens gaat, bied ik U aan, en van-harte!
Mocht ge nu misschien twyfelen of al de bygaande kransen U gister-avend
toebehoorden, die twyfel is opgelost, nu ge ze ontvangt (of nóg-eens ontvangt) uit
handen van den dankbaren auteur van Vorstenschool.Ik wensch U hartelyk beterschap met Uw... al te voorname ziekte. Wél is 't 'n
rykelui's kwaal, maar 't zou ál te jammer zyn, indien de pyn U belette den Koning
te spelen. By al de uitstekende verdiensten der andere heeren, is 't de vraag of V.S.
U missen kan zonder zelf 't pootje te krygen. Dus: asjeblieft, houd U goed!
Na onze vriendelyke groete, ook aan Mevrouw H. noem ik my met vereering en
vriendschap
tav
Douwes Dekker
Zoodra ik eventjes 'n uurtje kan uitsparen, vragen wy verlof U te bezoeken. Een
dergelyke schuld van 't hart, heb ik ook aan de andere heeren. En ik moet wel 'n
kwade betaler zyn: Funke klaagt.
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[11 maart 1875
Artikel in de Schager Courant]
11 maart 1875
Artikel in de Schager Courant, no. 911. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Multatuli's Vorstenschool.
Multatuli's Vorstenschool is dan eindelijk in verscheidene plaatsen van ons vaderland
ten tooneele opgevoerd; hier met uitbundige toejuiching begroet, daar met meer
kalmte ontvangen, heeft zij toch overal de grootste belangstelling gewekt. Van waar
die buitengewone belangstelling? Verdiende het stuk door strekking en denkbeelden
de felle tegenkanting die het van verschillende zijden, in den beginne ondervond,
verdiende het door frischeid van uitdrukking en nieuwheid van behandeling de
lofreden, die Vosmaer en anderen het hebben toegezwaaid?
Gelijk bijna altijd zoo ligt ook hier de waarheid in het midden; Multatuli's
Vorstenschool heeft, naar onze meening, eene wezenlijke verdienste, die haar
moest gevrijwaard hebben voor de bittere kritiek, die haar van de zijde der nieuwe
Rotterdamsche en Arnhemsche Couranten is ten deel gevallen en deze verdienste
bestaat in de uitnemende zedelijke strekking. Welk vriend der zedelijkheid zal niet
elk tooneel, waarin Hanna of de koningin Louise handelend optreden van harte
toejuichen?
Wie krijgt niet Hanna om haar eenvoudig, echt godsdienstig karakter lief? Wie
juicht niet den triomf der zedelijkheid op de onzedelijkheid toe en wie keurt het in
den dichter niet goed dat hij die zegepraal voor de overwonnen onzedelijkheid niet
al te bitter heeft gemaakt? Deze zedelijke strekking heeft, naar onze meening het
stuk meer goed gedaan dan de ellenlange en zoo weinig ter zake doende
bespiegelingen der koningin over conservatieven, liberalen en radicalen.
Zeker die redevoeringen zijn in muze-woorden uitgedrukt, maar zijn ze hier op
haar plaats, staan zij in eenig verband met de handeling? In den Don Carlos van
Schiller zou niemand, al heeft de kritiek ze veel aangevallen, de zoo poëtische
redevoeringen van den Markies van Posa willen missen; zonder die redevoeringen
zou het stuk een zijner grootste aantreklijkheden verliezen. De betoovering welke
van Posa's woorden op de aanschouwers uitoefenen, maken den invloed, die zij
heeft op het week gemoed
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van den dweepzieken prins begrijpelijk. Zulk een man moest met al zijn gevoel voor
deugd, vrijheid en menschheid een slecht raadsman voor den jeugdigen vorst zijn.
Maar in de Vorstenschool is het daar niet of de koningin, daar zij in een prieël
gezeten, tegen haar bejaarde moeder spreekt, al die mooije woorden aan de winden
ter overtuiging geeft. De moeder der koningin is niets anders dan eene ijdele
figurante, wat voor nut kan zij van al die strenge redenen hebben?
In den beginne heeft men aan het stuk, ten onregte de eene of andere politieke
beteekenis willen geven en aller bespottelijkst was het zeker om in het, ten tooneele
gevoerde koninklijke echtpaar een schildering van onzen koning en koningin te
willen zien. Naar onze meening was het beter, veel beter geweest, zoo in het stuk
dat toch als drama (de bewonderaars van Multatuli zullen het zeker wel toegeven)
zich niet zal kunnen staande houden, eenige politieke tendenz waren zigtbaar
geweest. Nu zweven alle personen, alle tooneelen, alle gedachten uit dit stuk in de
lucht. In welken tijd, aan welk hof worden wij verplaatst? De intrige waarvan de
koningin het slagtoffer dreigt te worden, behoort bij ons niet te huis.
Bij de lezing van Multatuli's Vorstenschool was het ons of wij een strafrede over
de weelderigheid der hoven, in een gezin van een slaapzieken eerzamen winkelier,
hoorden voordragen. Wat gaat zij ons aan die zamenspanning van eenige laffe
hovelingen tegen de koningin, wat gaat ze ons aan die dronkemans praatjes van
koning en adjudanten. Dat alles gaat geheel om buiten het volksen staatsleven.
Ons volksleven heeft zijn afzigtelijke gebreken, onze staat en onze maatschappij
lijden aan ziekten, op wier genezing men moeijelijk hoop kan voeden. Er zijn dingen
die vrij wat meer te betreuren zijn, dan dat een groot deel van ons volk niet iederen
dag vleesch krijgt, verbeteringen, die nog vrij wat noodiger zijn dan de herziening
van de opbrengst der gebouwde eigendommen. En gij zwijgt van dat alles? Wat
gaat dan, O Multatuli! ons uw vorstenschool aan? Hebt gij ons willen terug brengen
tot het eenvoudig christelijk geloof van uw Hanna? Zeker niet! Hebt gij ons uwe
beminnelijke koningin Louise ten voorbeeld willen stellen? Maar zeg ons dan toch
ook, hoe wij haar moeten navolgen. Hebt gij onze ministers in uwe ministers willen
doen
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afspiegelen? Maar niemand ter wereld zal eenige gelijkheid tusschen hen vinden.
De groote fout van den tegenwoordigen Multatuli is dat hij geheel vreemdeling is
geworden in onze tegenwoordige maatschappij. Ieder dichtstuk, welk onderwerp
het ook gelde, eischt studie, diepe studie, welke niet zoo zeer de détails als het
wezen der zaak moet betreffen. Hoe zou nu iemand zonder innige vertrouwdheid
met volk, hof en regering een vorstenschool kunnen schrijven, die der natie en den
koning eenig nut kan geven? Zoo was het niet toen Multatuli zijn Max Havelaar
schreef, iedere bladzijde van dat boek getuigde van bekendheid met indische
toestanden, indische regering en volksleven. De schrijver had slechts te putten uit
den rijken bron van zijn levens-ervaring, daardoor heeft dat werk een
onvergankelijken roem verkregen, maar zijn Vorstenschool zal met zijn bruid van
boven, spoedig in het diepe vertrek der vergetelheid rusten.

[11 maart 1875
Inschrijving Burgerlijke Stand Rotterdam]
11 maart 1875
Inschrijving van Multatuli en Mimi in het Bevolkingsregister van Rotterdam.
(Gemeente-archief Rotterdam; fotokopie M.M.)
Het register bevat 20 kolommen. Enkele daarvan zijn oningevuld gebleven, zoals
11. Kerkgenootschap, 12. Beroep, 14. Dagteekening en Jaar van Vestiging in de
Gemeente, 16. Dagteekening en Jaar van het vertrek uit de Gemeente en 18.
Dagteekening en Jaar van Overlijden.
Bij 15. Vorige Woonplaats wordt bij Multatuli 's Hage vermeld, bij Mimi echter de
verwijzing 5/1015, die betrekking heeft op Mimi's inschrijving in Wijk 5, no. 287:
Korte Hoogstraat. Naderhand woonde zij op hetzelfde adres als Multatuli. De
3
vestiging hieronder heeft betrekking op Wijk 14, nr. 342 Raampoortlaan, N.Nr. 65
Weenastraat.
De huwelijksdatum van 1 april 1875 is uiteraard pas naderhand toegevoegd.
7

8

Douwes
Dekker

Eduard

M

2/3 1820

Amsterdam
(NH) 1/4 1875

Hamminck
Schepel

Maria Frederika V
Cornelia

14/12 1839

Venlo-Limb. 1/4
1875

's Hage
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[12 maart 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
12 maart 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Strookje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Wiesbaden: deze plaatsnaam is natuurlijk een schrijffout.
Onder dit briefje maakt Prins de volgende opmerking:
Zwart geeft het op.
Geen belangrijke of spectaculaire partij maar een proeve van verrassende
competentie. (Prins 1970, blz. 129.)
De door Switzar verloren partij was op 27 oktober 1874 begonnen. Zie Prins 1970
blz. 120-129.
Ontv.

35

E6 - D6

Antw

36

B3 - B4

Wiesbaden 12 Maart 75
Douwes Dekker
Wil UED zoo goed zyn de brieven te adresseeren:
Weenastraat, by
den heer Engelman

[12 maart 1875
Brief van Korteweg aan Multatuli]
12 maart 1875
Brief van D.J. Korteweg aan Multatuli. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan
zeven bladzijden beschreven. (M.M.)
Breda 12 Maart 75
Hooggeachte Heer!
Bijzonder aangenaam werd ik verrast door uwe letteren onder zoo veel drukte
geschreven. Vooral trof het mij dat de Delftsche student nog niet geheel uit uw
geheugen verdwenen was. Lang heb ik getwijfeld of ik u antwoorden zoude, daar
't weinige wat ik op 't hart heb, misschien de moeite niet waard is. Thans is er een
omstandigheid, die den doorslag geeft. Uit naam van vrienden en kennissen schrijf
ik heden aan Legras c.s. een smeekschrift om een opvoering van Vorstenschool in
Breda - ik zag ze Zaterdag te Rotterdam - Breda is een klein maar nog al levendig
stadje en voor een leege zaal bestaat er waarlijk geen vrees - zoudt u daarbij onze
voorspraak willen zijn?
Wat nu volgt betreft waarschijnlijkheidsrekening en ‘Millioenen-studiën’ leg het
dus op zij indien u andere bezigheden wachten.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

510
In de eerste plaats zend ik u een exemplaar van een geschriftje over
waarschijnlijkheidsrekening. Het is grootendeels ook zonder speciaalkennis van
wiskundig teekenschrift leesbaar, en de rest laat zich gissen. Zoo u Poisson kent
zoudt u kunnen denken aan plagiaat. Om die mogelijkheid af te weren een korte
verontschuldiging. Het is geschreven toen ik mij met waarsch. rek. begon bezig te
houden, en ontstond door een correspondentie met Laurent een fransch
wiskunstenaar aangevangen over een paar fouten in diens handboek. Deze bezorgde
de uitgaaf in het Journal des actuaires. Later zag ik, dat Poisson er bij had behooren
te worden geciteerd. Gelukkig heb ik thans een werkelijk algemeene oplossing op
't uitwerken en uitcijferen na gereed en hoop daarmede op de schouder van Poisson
geklouterd te zijn. Misschien frappeeren u, als mij, enkele cijfers. 'T is waar dat de
uitkomst met een weinig gezond verstand te voorzien was.
In de tweede plaats een kleinigheid naar aanleiding van Millioenen-studiën. U
begrijpt hoeveel genoegen de lektuur mij deed als afwisseling op minder opwekkende
waarschijnlijkheids-studie. Over het geheel genomen houd ik uwe beschouwingen
voor volmaakt logisch - én schaar ik mij zelfs wat enkele opmerkingen van Versluys
betreft - dat is een persoonlijkheid die mij achting inboezemt! - aan uwe zijde; meen
ik althans dat uw standpunt zeer goed te verdedigen is - in een opzicht meen ik
echter dat u een vooroordeel - vergeef mij de uitdrukking! - gehuldigd hebt, dat veel
juist door niet-spelers wordt aangekleefd. Ziedaar de zaak! Indien A1 f1. - en B f100.
- bezit, en beiden spreken af dat ze zullen blijven doorspelen tot een van beiden
niets meer bezit dan spreekt het van zelf dat B meer kans heeft dan A1 om
zegevierend het spel te eindigen. De kans van A1 om te winnen is echter niet nul
maar zij is juist 1/100. Indien dus nadat A1 is afgemaakt A2 zijne plaats inneemt op
dezelfde voorwaarden, daarna A3, enz dan zal, indien het spel, om het zoo eens uit
te drukken normaal verloopt A100 terug winnen wat zijne collega's verloren hebben,
aangenomen voor een oogenblik dat B zijne winst niet bij zijn kapitaal voegt maar
tot andere doeleinden besteedt.
Geeft men vervolgens aan de zaak grootere dimensies, dan blijft de hoofdzaak
hetzelfde. Neem aan een speelbank wordt opgezet met tien millioen kapitaal; men
speelt zonder extra kansen voor
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de bank, en spreekt af de behaalde winst bijv. wekelijksch te verdeelen. Neem
verder aan dat ieder speler met f1000. - verschijnt en speelt tot hij niets meer bezit
of de bank heeft doen springen dan heeft de eenling, zooals Garcia al is het geluk
hem in den aanvang mede, slechts een kleine voordeelige kans. Vóór het begin
o

van het spel is deze kans juist 1/10.000; waaruit echter tevens blijkt dat Garcia N
10.000 bij normaal verloop de bank zal doen springen. Nu heeft wel is waar de bank
langen tijd met goed? gevolg gewerkt, en in dien tijd 10,000,000 winst? gemaakt,
thans springt zij echter, en het blijkt dat de aandeelhouders juist even goed geen
bank hadden kunnen opzetten en hunne 10,000,000 in vrede hadden kunnen
verteeren. Ja zelfs is er verlies wat de renterekening betreft. Het maatschappelijk
renteverlies = rente hoeveelheid baar geld voor het spel in gebruik - wordt nam.
door bank en spelers broederlijk gedeeld.
Dat de bank minder dan de winst ieder jaar zou wegnemen en zoo zijn kapitaal
zou vergrooten, is eene exceptie die de rekening ingewikkelder maakt - meer niet.
Indien de bank geen extra winst maakte dan zou er tenslotte een of meer minder
hooggenommerde Garcia verschijnen, die voor al zijn voorgangers afrekening hield.
Ook uit het ongerijmde laat zich afleiden dat de bank zonder extra-kans geene
eigenlijke winst behaalt. Denken wij voor een oogenblik dat het mogelijk ware dat
een bank met f10.000.000. - kapitaal gemiddeld jaarlijks f10,000 zoude kunnen
winnen. Neem verder aan dat eene tweede bank evenzeer met f10,000,000. kapitaal werd opgezet, die zich de volgende finantieele operatie ten doel stelde:
commissionairs te zenden naar de eerste bank met order aldaar naast iedere inzet
van iedere speler een gelijk bedrag uit hare kas op te zetten. Het is dan duidelijk
dat deze tweede bank in winst en verlies der gezamentlijke spelers deelen zoude,
en daar de onderstelde winst van de eerste bank moest ontstaan uit het verlies der
spelers zoo zoude ook de tweede bank jaarlijks f10,000 gemiddeld verliezen. Men
zoude dus hebben twee banken met gelijk kapitaal die met gelijke kansen met elkaar
spelen en waarvan toch de ééne zeker zoude winnen hetgeen eene ongerijmdheid
is q.e.d.
Natuurlijk heeft mijne redeneering betrekking op de noot van
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pag. 207 en op pag. 265 ed. 73. Bij 't lezen der noot dacht ik eerst dat u zinspeelde
op buitengewone verteeringen van winnende spelers in inrichtingen annex aan de
bank. Toch kwam mij die uitleg wat onnoozel voor. Op pag. 265 blijkt dan ook dat
u wat anders bedoelt, dat ik voor onjuist houde, ten minste voor zooverre de bank
betreft. Wat de enkele speler, bezitter van f1000, betreft van zijn standpunt is het
zeker dwaasheid zich met de bank te willen meten, maar niet omdat de kans voor
hem nadeelig is (altijd als de bank geen extrakansen heeft) maar omdat niemand
voor wien f1000 een belangrijk verlies is, deze som met een kans van 1/10 000
tegen tien millioen zal willen wagen. U kent zeker de onderscheiding die sommige
fransche schrijvers naar aanleiding van deze opmerking tusschen espérance
mathématique en espérance morale hebben willen maken? Maar die ik meen dat
niet opgaat. Van Roessing v. Iterson vernam ik, dat hij u geschreven heeft, misschien
heeft hij u wel een en ander omtrent zijn tegenwoordige positie gemeld. Wij zijn
boezemvrienden gebleven en hebben elkander geen oogenblik uit het oog verloren.
Hij is thans in Luik in een betrekking bij de exploitatie-maatschappij, die goede
vooruitzichten geeft. Hij is verloofd en tot over de ooren verliefd; zeer zuinig geworden
en schrijft mij onlangs dat de keizer van Oostenrijk bij hem in 't krijt is gekomen.
Indien mijn brief u aanleiding tot een kort antwoord geeft - bij gelegenheid als de
druktens voorbij zijn - meldt mij dan eens hoe het met Max en Nonnie gaat.
Met de meeste hoogachting
D.J. Korteweg

[12 maart 1875
Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
12 maart 1875
Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 71. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel
M.M.)
Delft, 11 Maart. Bij de opvoering van De Vorstenschool alhier is aan Multatuli eene
ovatie gebracht. Aan het einde van het 5e tafereel verscheen de Senaat van het
Delftsche Studentenkorps op het tooneel en werd door den president, namens het
Studentenkorps in eene sierlijke toespraak warme hulde gebracht aan den schrijver
van het stuk, die met lauwerkransen overladen was.
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Namens het korps bood hij aan Multatuli een prachtig gouden horloge met dito
ketting aan. Voorts is, namens de studenten der Ind. instelling, aan Multatuli een
rijk met zilver gemonteerde inktkoker, met toepasselijke inscriptie, aangeboden.

[12 maart 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag]
12 maart 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag, no. 1539. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Wij vernemen dat Multatuli's Vorstenschool door de Rotterdamsche tooneelisten,
onder directie van de HH. Le Gras, Van Zuylen en Haspels, te Amsterdam zal
opgevoerd worden in de zaal Frascati, en wel op Woensdag 7, Donderdag 8 en
Vrijdag 9 April e.k. De 6e en 7e opvoeringen te Rotterdam zullen plaats hebben op
Zaterdag 13 en Dinsdag 17 Maart, de 2e opvoering te Leiden op Maandag 15 Maart,
die te Haarlem op Vrijdag 19 Maart, die te Dordrecht op Maandag 22 Maart.
Te Alkmaar zal de opvoering in de week na Paschen plaats hebben.
Te 's Gravenhage zullen de voorstellingen hoogst waarschijnlijk gegeven worden
in 't nieuwe gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.
Gisterenavond werd Vorstenschool te Delft opgevoerd. De schrijver voldeed na
het vierde bedrijf aan de aanhoudende uitnoodiging van het publiek om ten tooneele
te verschijnen. Met een langdurig applaus en een tal van kransen werd Multatuli
begroet. Daarop nam de president van den Senaat van het Delftsche studentenkorps
het woord, wenschte Multatuli geluk met het succes dat aan zijne Vorstenschool te
beurt viel en hoopte dat, had M. veel geleden en mocht ook een verder leven een
voortdurenden strijd zijn, dan toch de zonnige dagen van den laatsten tijd hem moed
en kracht zouden doen behouden om in zijn strijd te volharden. Namens zijne
medestudenten overhandigde hem de President een fraaien bloemenkrans, vergezeld
van een stoffelijk bewijs van hulde, waarvoor de schrijver in korte, kernachtige
woorden zijn dank betuigde. Na het vijfde bedrijf werd Multatuli weer ten tooneele
geroepen, en nu werd hem door den heer Le Gras, namens de studenten der
instelling voor Ind. onderwijs, een
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inktkoker overhandigd. De artisten, die de hoofdrollen vervulden ontvingen
bouquetten en kransen.

[Bijlage
Intekenlijst Delftsch Studentencorps]
Bijlage
Het M.M. bezit de lijst met namen van de studenten die hebben bijgedragen aan
het cadeau van het Delftsch Studentencorps. De lijst bevat de handtekeningen van
105 intekenaren die f207,50 bijeenbrachten en heeft de volgende aanhef:
De ondergeteekenden verbinden zich bij te dragen in de kosten van eene ovatie
en een cadeau den Heer D. Dekker aan te bieden ingeval Hij de voorstelling van
‘Vorstenschool’ in den Schouwburg alhier bij mocht wonen.

[12 maart 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
12 maart 1875
Advertentie inzake de eerstvolgende opvoering van Vorstenschool in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 71. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Deze advertentie werd herhaald in het nummer van 13 maart.
Nieuwe Schouwburg van Judels & Van Biene
onder het bestuur van
L E G R A S , V A N Z U Y L E N EN H A S P E L S ,
ZATERDAG 13 MAART, 6DE OPVOERING VAN
MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL
met medewerking van de Dames
MINA KRUSEMAN

en
ELIZE BAART.

(Zaterdag Witte Kaarten).
Op verzoek aanvang ten zeven ure, einde ten half elf ure.
Prijzen der plaatsen voor deze voorstelling:
Balkon en Stalles f2.50, Loge f1.75, Parket f 1.50, Parterre f1, Amphithéatre en
Galerij f0.50.
Na afloop van deze voorstelling vertrekt ten 11 ure een trein naar Schiedam, Delft
en 's-Gravenhage.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

515

[12 maart 1875
Advertentie in Het Vaderland]
12 maart 1875
Advertentie inzake de opvoering van Vorstenschool te Rotterdam op 13 maart,
in Het Vaderland, no. 60. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Deze advertentie bevat de mededeling:
Bij uitzondering zal deze Voorstelling te zeven uren aanvangen en te halfelf uren
eindigen, ten einde de bezoekers uit 's Gravenhage in de gelegenheid te stellen per
trein van 11 uren huiswaarts te keeren.

[12 maart 1875
Artikel in het Utrechtsch Dagblad]
12 maart 1875
Artikel inzake de voorstelling van 10 maart van Vorstenschool in het Utrechtsch
Dagblad, no. 71. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Uit Delft schrijft men ons, omtrent de ovatie Woensdagavond aan den auteur en
tevens aan de uitvoerders van Vorstenschool bewezen:
‘Toen mej. Kruseman eenige maanden geleden in hare lezing “Kunst en Kritiek”
op krachtige wijze hare verontwaardiging te kennen gaf, dat “de Vorstenschool,”
het drama van den genialen Multatuli, tot nog toe niet ten gehoore van het publiek
was gebracht, dachten wij weinig, dat het ons betrekkelijk spoedig daarna gegeven
zou worden, een kunstgenot te smaken, zooals ons gisteravond hier te beurt viel.
Stuk en uitvoering zijn reeds op zoo verschillende wijze besproken, dat we ons van
eene beschouwing onthouden en alleen in enkele hoofdtrekken de indrukken willen
mededeelen, die beiden op ons maakten. Het spel des heeren Haspels, even als
van de heeren van Zuijlen en le Gras, waarover men het vrijwel eens schijnt te zijn
in den lande, verschafte ons een waar genot. Mej. Baart, wier dankbare rol de
algemeene sympathie opwekte, vonden wij eene allerliefste Hanna, die ons den
wensch deed uiten dat zij hare krachten aan ons tooneel mocht blijven wijden. De
veel besproken rol der koningin overtrof verre onze verwachtingen. Vele
beoordeelingen hadden onze vrees opgewekt, dat deze rol, die, hoe vol schoone
denkbeelden overigens, op verre na niet zoo dankbaar was, als die van mejuffrouw
Baart, en zou lijden aan matheid, waardoor mejuffrouw Kruse-
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man niet dien indruk zou kunnen maken, als men na de beoordeelingen van het
Tooneelverbond ten gevolge van haar optreden verleden jaar, recht had te
verwachten. - Hoe aangenaam werden wij verrast, toen dadelijk in het eerste bedrijf
onze sympathie voor de edele vorstin werd opgewekt, niet alleen door de woorden
en denkbeelden, maar ook door de bezielde en toch zoo waardige wijze, waarop
deze werden geuit. Zou dit niet het glanspunt der rol zijn? meenden wij. Maar neen,
de volgende bedrijven deden onze belangstelling klimmen; de prieel-scène, het
bezoek bij Hanna en niet het minst het hoogst moeielijke tooneel in het laatste bedrijf,
boeiden tot het einde onze onverdeelde belangstelling, zoodat het daverend applaus,
de boeketten en de kransen, die der koningin als ook den anderen artisten door 't
studentenkorps werden geschonken, ons innig goed deden. De president van den
senaat van 't studentenkorps bood den auteur een lauwerkrans en tevens een
stoffelijk bewijs van hulde aan, terwijl namens de studenten der instelling voor Indisch
onderwijs, door den heer Legras hem een inktkoker werd overhandigd. Eere den
schrijver, die ons zulk een meesterstuk schonk en die dan ook in de sympathie en
de blijken van waardeering, door het studentenkorps hem geschonken, alhier ruime
voldoening zal hebben gevonden voor zijn werk, - maar eere ook mej. Kruseman,
wier moed en volharding alleen oorzaak geweest zijn, dat dit meesterstuk, hetwelk
ons zoolang wederrechtelijk werd onthouden, nu door ons is gehoord en genoten.’
Het N.v.d.D. verneemt, dat Vorstenschool door de Rotterdamsche tooneelisten,
onder direktie van de hh. Le Gras, van Zuylen en Haspels, te Amsterdam zal
opgevoerd worden in de zaal Frascati, en wel op Woensdag 7, Donderdag 8 en
Vrijdag 9 April e.k.; dat de 6. en 7. opvoeringen te Rotterdam zullen plaats hebben
op Zaterdag 13 en Dinsdag 17 Maart, de 2. opvoering te Leiden op Maandag 15
Maart, die te Haarlem op Vrijdag 19 Maart, die te Dordrecht op Maandag 22 Maart;
dat te Alkmaar de opvoering in de week na Paschen plaats zal hebben, en dat te
's Gravenhage de voorstellingen hoogst waarschijnlijk gegeven zullen worden in 't
nieuwe Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.
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[13 maart 1875
Artikel in De Nederlandsche Spectator]
13 maart 1875
Artikel van J. ten Brink in De Nederlandsche Spectator, no. 11. (M.M.)

Vorstenschool van Multatuli.
Saturdag den 6. Maart, woonde ik te Rotterdam de derde voorstelling bij van
Multatulies Vorstenschool.
Er was zoo velerlei persgerucht gemaakt, dat mijne stemming bij den aanvang
vrij koud was. Daarbij kwam, dat ik in 1872 Vorstenschool met een vrij verstrooid
hoofd had doorbladerd. Het derde bedrijf had mij getroffen - dat was alles. Ook had
ik het slot niet gelezen.
Misschien was dit alles zeer verkeerd.
Maar ik moet oprecht bekennen mijne onoplettendheid sproot uit bepaalde
oorzaken.
‘Multatuli is groot! Grooter dan alle Van Lennepen, Beetsen, Bilderdijken en Van
der Palms!’
Zoo klonk het in Vlaanderen in 1867.
Tevens vernam ik, dat sommige panegyristen in Noord-Nederland deze
jubelouverture van den wakkeren De Geyter op het ijverigst hadden beoefend.
De geestdrift van anderen is niet altijd aanstekelijk zegt Hildebrand - en in deze
stemming hadden de forsche verklaringen, de verpletterende aanvallen op personen
en zaken: het letterkundig sans-gêne van Multatuli mij somtijds voor eene pooze
ontsticht. Saturdag was men in den Nieuwen-Rotterdamschen Schouwburg aan
letteren en kunst verplicht nauwkeurig en onverdeeld te luisteren naar Multatulies
dramatischen arbeid.
Nu was de indruk geheel anders.
Aanstonds dacht ik aan den brief van Sydney Smith in September 1838, toen
deze aan Sir George Philips schreef over Dickens' roman: ‘Nicholas Nickleby’: ‘Nickleby is very good. I stood out against Mr. Dickens as long as I could, but he
has conquered me.’
Eene dergelijke stemming - zoo ik geene ergernis gaf een oogenblik naast Sydney
Smith op te treden - maakte zich van mij meester.
Het eerste bedrijf pakte dadelijk. De woorden van de Koningin over Van Weert,
een vrij knap staatsman zonder hart:
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‘Die man draagt als de Kerstboom juist zooveel
Als vader schooltijd en mama routine
Hem strikten in de takjes’....

troffen mij op verwonderlijke wijze. Zulke poëzie had mij van achter de voetlichten
onzer Nederlandsche schouwburgen nooit tegengeklonken. En steeds ging het
crescendo.
De vertooners deden door hun voortreffelijk spel - waarvan ik thans geene melding
maak, om bij Vorstenschool te blijven, - geen enkele der bedoelingen van den dichter
verloren gaan, inzonderheid het tweede bedrijf van het tooneel der lakeijen tot op
des Konings toorn tegen den hofschurk Hesselfeld schonk een onvergelijkelijk genot.
Het uilenlied alleen maakte niet den komischen indruk, welke noodzakelijk scheen.
Verrassend was het tooneeltje met de boerin in het derde bedrijf, als ze der
Koningin argeloos van de edelmoedigheid des Konings verhaalt: ‘Ik zeg u,
Koningsroom, jufvrouw, want, kijk, 't is een geschenk van onzen Koning.’
Zulk een vond lokt een glimlach eerst en dan een traan.
Dit was tevens het geval met de beide afdeelingen van het vierde bedrijf. Hanna,
de vrouw uit het volk, is een meesterlijke schepping van het begin tot het einde. De
naïve rust en edelmoedige kalmte, als ze trots het geheele verhaal van Puf toch
voor zijn kind blijft zorgen en haar broeders argwaan bestraft met de woorden:
‘Doorgronden... goed! Maar eerst gelooven Herman!’als ze haar broeder wil intoomen en zijn' woest optreden tegen de nog onbekende
koningin, als zij bij de verzekering van Albert:
‘Uw naam, m'n beste Hansje, is op de tong
Van iedereen!’

plotseling diep geschokt uitroept:
- ‘Goddank. dat moeder dood is!’

als ze eindelijk de eer der Koningin verdedigt met opoffering van eigen belang - dit
alles is zoo aangrijpend schoon, dat men niet
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vragen kan naar het min of meer waarschijnlijke van Hansjens zieleadel, maar
geniet, bewondert en juicht.
Vroeger had mij het vijfde bedrijf en de strafoefening aan Van Huisde wel wat
gezocht geschenen. Het: ‘Ga zitten’, en ‘de karpers’ maakten niet veel indruk thands nu de dramatische intentie van den auteur beter uitkwam bij de vertooning,
thands blonk het uitmuntend overleg en de fijne smaak van den dichter tenvolle uit.
En nu de Koningin!
Want de Koningin is hoofdpersoon.
Zij neemt overal op de indrukwekkendste wijze aan de handeling deel - maar zij
heeft meer te doen, zij heeft te staven, hoe eene ‘hooggeplaatste persoon hare
roeping zou kunnen opvatten.’
In alles wat Louize spreekt, ruischt eene hartverheffende lyrische poëzie vol
noblesse, en vol edelmoedige illuziën.
De dichter hoopt, dat men in hem den hervormer, den revolutionairen denker zal
waardeeren. Hij wil het zaad uitstrooijen dat voor de toekomst schitterende bloesems
zal dragen.... wie weet - Jean Jacques Rousseau was ook maar een dichter en hij
strooide de kiemen in den wind, die later vruchten droegen in 1789, 1792 en 1848.
Niet ieder dichter is zoo vruchtbaar werkzaam - de edelmoedige illuzie is zoo
dikwerf niet bestand tegen de feiten van het heden, tegen den geworden toestand
van volk, natie, menschheid. En ook die werkelijkheid is als het produkt van den tijd
en van miljoenen arbeidzame handen en hoofden te waardeeren. Maar er blijven
duistere, zwarte bladzijden in dat boek van het heden en de dichter werpt er een
schitterend licht over met de toorts van zijn genie.
Helaas! ons nederlandsch volk bezit zeer weinig oorspronkelijke drama's in deze
negentiende eeuw, en in dit gemis schuilt eene nationale zwakheid, die ons bedroeft.
En daarom warme dankbaarheid voor Multatuli, die met Vorstenschool een deel
onzer nationale eer heeft gered.
Dr. Jan ten Brink.
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[13 maart 1875
Artikel in de Zaanlandsche Courant]
13 maart 1875
Artikel van J.A. Bientjes in de Zaanlandsche Courant, no. 50. (Gemeentearchief
Zaanstad; fotokopie M.M.)

Vermakelijke bedillers van Multatuli's Vorstenschool.
Multatuli's drama is tegenwoordig het onderwerp van veler gesprek en van
verschillende beoordeelingen der pers.
Wel hooren wij niet meer het vonnis, dat indertijd door den (ouden) Arnhemmer
met grappig zelfvertrouwen werd geveld, dat nl. de Vorstenschool een stuk zou zijn
dat ver beneden zijn schrijver staat; maar we hooren dan toch stokstijf beweren dat
de Vorstenschool geen stuk is dat voor het tooneel geschikt is. Eenstemmige
verklaring dat er te veel in wordt geredeneerd en dat er te weinig actie in is!
Van waar dan toch die warme ontvangst bij een publiek dat zeker niet voor het
grootste deel uit willige claqueurs voor Multatuli bestaat? Van waar die ovatiën aan
den auteur? Er moet toch stellig een boeiende kracht in het stuk zitten, die de
hoorders zoo merkbaar over het beweerd gerekte en actielooze heen kan zetten.
Mij dunkt, een stuk waarin slechts al te breedsprakig over politiek en
partij-verhouding werd ‘gepreekt’, en waarin zoo jammerlijk gemis van actie te
betreuren viel, moest alle werking op zijn hoorders en toeschouwers derven, moest
zijn gehoor apatisch maken en niet in opgewekte toejuiching zijn dankbaarheid voor
het genotene doen lucht geven.
Mij dunkt dat de proef op de som van bijna alle Couranten-beschouwingen hier
niet sluit. Of zijn het dan die weinige goedgunstig erkende lichtzijden van het stuk,
die het tot nog toe bij de opvoering hebben gered?
- Geloove, wie 't kan!Het vermakelijkst van alle is evenwel de nu ten beste gegeven recensie van
Vorstenschool in de Schager-Courant.
Dit blad verzekert ons met groote naïeveteit dat het beter, veel beter ware geweest,
zoo in het stuk eenige politieke tendenz ware zichtbaar geweest.
Bij de lezing van Multatuli's Vorstenschool was het der Schager Courant, alsof zij
een strafrede, over de weelderigheid der hoven,
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in een gezin van een slaapzieken, eerzamen winkelier hoorde voordragen’.!
't Staat er, lezer!
Maar 't vervolg is toch ook ál te kostelijk om 't u niet te doen genieten.
‘Ons volksleven heeft zijn afzichtelijke gebreken (sic!), onze staat en onze
maatschappij lijden aan ziekten, op wier genezing men moeielijk hoop kan voeden.’
(Hu, welk een pessimisme!)
‘Er zijn dingen die vrij wat meer te betreuren zijn, dan dat een groot deel van ons
volk niet iederen dag vleesch krijgt, verbeteringen, die nog vrij wat noodiger zijn dan
de herzieningen van de opbrengst der gebouwde eigendommen.
En gij zwijgt van dat alles? Wat gaat dan (!) o Multatuli! ons uw Vorstenschool
aan?’
Il y a de quoi, zooals men ziet!.
Één ding hopen wij; het is dat de Schager Courant in het vervolg van dat alles
niet zwijgen zal. Het schijnt dat wij dan te leer zullen zijn bij een echte specialiteit
voor een Vorsten- en Volken- school! Ach! wat moet het afmattend voor een auteur
zijn te zien op welke wijze de beelden zijner fantaisie worden ver- neen misvormd
naar den geest, die er zich onwetend aan verheft.
En die Schager-Courant heeft wel eens iets gezegd, ook over Multatuli, waarvan
notie genomen werd. Hoe is 't mogelijk? ‘De groote fout van den tegenwoordigen
Multatuli is dat hij geheel vreemdeling is geworden in onze tegenwoordige
maatschappij. Ieder dichtstuk, welk onderwerp het ook gelde, eischt studie, diepe
studie, welke niet zoozeer de détails als het wezen der zaak betreffen.
Hoe zou nu iemand zonder eenige vertrouwdheid met volk, hof en regeering een
vorstenschool kunnen schrijven, die der natie en den Koning eenig nut kan geven?...
Zijn Vorstenschool zal met zijn Bruid VAN BOVEN (sic!) spoedig in het diepe vertrek
der vergetelheid rusten.’
Arme Vorstenschool!
In afwachting van de vervulling der profetie van de blijkbaar geïnspireerde
Schager-Courant, raden wij het publiek aan, het stuk te gaan zien, als het 7, 8, en
9 April in Frascati wordt opgevoerd.
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Men kan 't soms niet weten. De Schager Courant zou 't eens mis kunnen hebben.
J.A.B.

[13 maart 1875
Artikel in de Sneeker Courant]
13 maart 1875
Artikel in de Sneeker Courant, no. 21. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Het artikel is, gezien de B., mogelijk van Vitus Bruinsma.

Burgemeesterlijke censuur?
De kunst schijnt toch maar gedoemd te zijn in Nederland perse verschoppeling te
moeten blijven. Niet alleen het nederlandsche publiek behandelt den kunstenaar
nog maar al te dikwijls als een bedelaar, van wien men zich met een braspenning
mag afmaken, - maar ook de regeering werkt meê om het stiefkind op ‘water en
brood’ te houden.
‘Kunst is geen regeeringszaak’ werd voor eenige jaren met zekere pathos
geleeraard door een der ‘geachte’ voorgangers van ons volk - en al lokte dat gezegde
dan ook meermalen een krachtig protest uit van de zijde van hen, die wel degelijk
ook in het aankweeken van kunstzin een krachtig middel zien om een volk te
ontwikkelen en te beschaven, iets waarvoor eene regeering - ook in haar eigen
belang - niet onverschillig mag zijn, - toch bleef het bij ons bij 't oude en werd van
regeeringswege weinig of niets voor de kunst gedaan.
Dat de kunstzin van ons volk dan ook over 't algemeen nog op zoo'n lage trap
van ontwikkeling staat en de ware kunstenaar hier weinig aanmoediging vindt voor
zijn ernstig streven, behoeft niemand te bevreemden.
Dit laatste nu geldt vooral van den tooneelkunstenaar. Nog maar al te weinig is
het denkbeeld doorgedrongen, dat het tooneel kàn en moet zijn: een leerschool
voor het volk; dat het strekken kan en moet om hoofd en hart beide te ontwikkelen
en een kweekplaats moet worden ter bevordering van het schoone en goede. De
tooneelkunstenaar nu, die aldus zijne roeping opvat en wiens ernstig streven het
is, om door het ten tooneele brengen van degelijke stukken van bekwame auteurs,
den smaak van het pu-
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bliek te beschaven en te veredelen - zal weinig sympathie en steun vinden bij het
publiek, dat nog maar al te zeer verzot is op monsterachtige spectakelstukken; op
drama's, die soms in slachthuizen schijnen geboren te zijn, want ze rooken meestal
van bloed; of wel op operettes als: Pariser Leben, Madam Angot, en hoe deze
gedecolleteerde tooneel-nonsens verder moge gedoopt zijn.
Het Nederlandsch tooneel wordt op die wijze nog maar al te zeer bevolkt met
allerlei misgeboorten uit den vreemde en ons publiek slikt die slechte kost, die
bovendien nog meestal in slecht nederlandsch voor hen wordt opgedischt, met
graagte. En aan den nederlandschen acteur, die zijne roeping ernstig opvat en niet
verkiest meê te doen met de wansmaak van het publiek - blijft ten slotte toch slechts
de keuze over tusschen Madam Angot's of... bezwijken. Het eene toch wordt beloond
met stampvolle zalen en recettes; - het andere gestraft met ledige banken en...
hongerlijden. Is het wonder, dat hij eindigt met zijne roeping ontrouw te worden en
zich encanailleert met ‘Madame Angot's’ etc?..
Of onze tooneelkunstenaars zelf ook schuld hebben aan dezen treurigen toestand?
Wie zou 't durven ontkennen? Wie onzer weet het niet, dat er bijv. onder hen velen
gevonden worden, die even weinig idée van kunst hebben, als 't publiek waarvoor
zij optreden, en wier moraliteit gelijken tred houdt met de walglijke tooneelproducten,
waarvan zij zich de tolk maken?
Maar dezen zouden al heel spoedig van het tooneel worden verdrongen, als wij
ophielden hen te steunen en aan te moedigen; als wij ons niet tevreden stelden met
de slechte kost, die zij ons voorzetten en het streven van den waren kunstenaar
beter op prijs stelden.
Gaarne erken ik echter, dat in den laatsten tijd teekenen van vooruitgang te
bespeuren zijn en zich verblijdende verschijnselen vertoonen, die op een betere
toekomst voor ons tooneel doen hopen. Ik behoef hier slechts te herinneren aan de
oprichting van het tooneelverbond, dat, in 't leven geroepen door mannen, die hart
hebben voor de kunst en waarvan sommigen zelf vaak met vrucht voor het tooneel
werkzaam waren, reeds de grond legde voor een tooneelschool, waar de toekomstige
kunstenaar gelegenheid vindt zich veelzijdig te ontwikkelen en te bekwamen voor
zijn
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schoone, maar moeilijke loopbaan. Voorts mag er met voldoening op gewezen
worden, dat letterkundigen van naam in den laatsten tijd meer en meer hunne
krachten beginnen te wijden aan het tooneel en dat hunne pogingen om onze
tooneel-litteratuur met oorspronkelijke stukken te verrijken, ook meer en meer door
het publiek op prijs wordt gesteld. Vooral de wijze, waarop Multatuli's ‘Vorstenschool’
dezer dagen door het publiek werd ontvangen mag m.i. als een verblijdend
verschijnsel worden aangemerkt en met grond doen hopen op een betere toekomst.
Waar toch het publiek zóó ondubbelzinnig zijne sympathie betuigt aan den auteur
en diens scheppend genie, - waar het zulke doorslaande blijken geeft van
ingenomenheid met het ernstig streven van den kunstenaar om zoo'n meesterstuk
zóó flink weer te geven, als het gedaan werd door het tooneelgezelschap van den
nieuwen Rotterdamschen Schouwburg, gesterkt met de dames Kruseman en Baart,
dáár mag men immers niet twijfelen aan eene betere toekomst voor het tooneel en
den tooneel-kunstenaar?
En toch begon ik mijn artikel met eene jeremiade?
Ja, lezer! En ziet hier, wat mij daartoe aanleiding gaf:
De meesten uwer zullen zich zeker nog wel herinneren, hoe voor eenigen tijd met
zekere animositeit geschreven werd over het verbod van den heer J.T. Luyckx, toen
waarnemend burgemeester te 's Hertogenbosch en dezer dagen aldaar overleden,
- over diens verbod om de operette Pariser Leben aldaar op te voeren. Hij grondde
dat verbod op art. 188 der Gemeentewet, waarbij hem de bevoegdheid werd
*
toegekend tot zoodanige handeling. - Gelijk men weet werd niet alleen door den
heer van Lier, als ondernemer van de door den burgemeester geweigerde
voorstelling, hiertegen geprotesteerd, maar ook door ingezetenen van 's
Hertogenbosch een bezwaarschrift bij de Tweede Kamer ingediend, over deze,
huns inziens onrechtmatige handelingen van den heer Luykx.

*

Art. 188 der Gemeentewet luidt aldus: ‘De politie over de schouwburgen, herbergen tapperijen
en alle voor het publiek openstaande gebouwen en samenkomsten, openbare
vermakelijkheden en openbare huizen van ontucht, behoort aan den burgemeester.
Hij waakt tegen het doen van met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertooningen.’
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In hare zitting van Dinsdag jl. nu werd over deze zaak door de Kamer beraadslaagd
en ten slotte de conclusie van het verslag omtrent de regeeringsinlichtingen
desbetreffende, zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Die conclusie hield
eene dankbetuiging in aan de Regeering voor de door haar verstrekte inlichtingen.
De slotsom is deze: dat de waarnemende burgemeester te 's Hertogenbosch binnen
de grenzen der wet en der burgemeesterlijke macht gebleven is, toen hij de opvoering
van Pariser Leben verbood. M.a.w. elke burgemeester wordt bij meer genoemd art.
188 een onbeperkt recht toegekend van tooneelcensuur, zonder aan eenige controle
van hooger bestuur te zijn onderworpen.
Ik behoef er zeker niet op te wijzen tot welke treurige consequenties zoodanige
wets-interpretatie noodwendig moet lijden, en hoe daardoor èn de tooneelkunstenaar
èn het publiek, dat belangstelt in tooneelvoorstellingen, overgeleverd is aan de luim,
aan het vooroordeel, - om kort te gaan: aan de willekeur van het een of ander
burgemeestertje. Wat gisteren geschiedde met Pariser Leben - ik zal het zedelijk
gehalte van dat stuk volstrekt niet verdedigen, maar wijs er slechts op, tot welke
consequenties soortgelijke handelingen kunnen en moeten leiden - wat gisteren
geschiedde met Pariser Leben, kan morgen gebeuren met Vorstenschool of andere
degelijke stukken. De burgemeester vindt eenvoudig goed het stuk onzedelijk te
verklaren, of strijdig met de openbare orde, en... la mort sans phrase is uitgesproken
over de voorgenomen uitvoering.
Nu weet ik wel, dat niet alle burgemeesters op deze wijze misbruik - want zóó
blijf ik het noemen - zouden maken van eene bevoegdheid hen bij de wet toegekend,
maar de mogelijkheid daartoe bestaat toch; de kunstenaar en het kunstlievende
publiek zijn in dezen geheel afhankelijk van den burgemeester-alleenheerscher. Is
dat billijk en is dat niet in strijd met ons begrip van individueele en maatschappelijke
vrijheid?
Behoudens vele flink ontwikkelde en respectabele mannen, vindt men onder de
burgemeesters toch ook wel individuën, die weinig ontwikkeld en weinig
gerespecteerd zijn. Ieder, die ook maar eenigszins op de hoogte is van de wijze,
waarop sommige burgemeesters gefabriceerd en aan 't hoofd eener gemeente
geplaatst
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worden, zal 't ons moeten toestemmen, dat aan de kunst en den kunstenaar telkens
een slag in 't aangezicht gegeven wordt, zoo dikwijls zij zich zouden moeten
onderwerpen aan de censuur van dergelijke kunstrechters. Wie toch waarborgt hen,
wie waarborgt het publiek, dat die heeren censoren eenig begrip hebben over kunst
en dus bevoegd zijn om als kunstrechters op te treden? En waar verwierven zij zich
wel het diploma, dat hun het recht geeft, als zedemeester in 't hoogste ressort te
oordeelen? Zou ook in deze misschien het verstand moeten komen met het ambt;
of zag de Nederlandsche wetgever wellicht in elken toekomstigen burgemeester
reeds een Maecenas, wiens kunstrechtelijke uitspraak per se onfeilbaar moest zijn?
Ik weet het niet, maar wèl weet ik, dat het gebeurde te 's Hertogenbosch een
gevaarlijk incident stelt, waardoor de kunstenaar en het publiek voortaan geheel
zullen zijn overgeleverd aan de willekeur van een enkel individu. En dàt strijdt immers
met al onze begrippen van recht!
Men verkondige van regeeringswege de - vroeger ook door ons bestredene theorie: ‘kunst is geen regeeringszaak!’; - onze regeering weigere desnoods ook
maar een enkele penning op de begrooting uit te trekken ter bevordering en
ondersteuning der kunst, - maar men wake er dan toch voor, dat de
tooneelkunstenaar en het publiek voortaan worde overgeleverd aan de willekeur
van den eersten den besten dwarsdrijvenden burgemeester. Daartoe is het m.i.
dringend noodig, dat hooger beroep van de beslissing des burgemeesters op art.
188 der Gemeentewet worde toegelaten, en zou dus bedoeld artikel, noodzakelijk
in dien geest behooren te worden gewijzigd.
B.

[14 maart 1875
Onkruid onder de tarwe IX in Onze Tolk]
14 maart 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe IX in Onze Tolk, no. 24. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het artikel zet de polemiek tegen Vosmaer, en dus tegen Multatuli, voort.
(....) ‘Don Quichot of Sancho Panza; dat klinkt heel mooi, doch zegt weinig, omdat
de hier zoo uitsluitend gestelde keus tusschen beide uitersten volstrekt niet
noodzakelijk is; omdat men in de
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wereld noch het een noch het ander behoeft te zijn; en het juist M.'s fout is, dat hij,
in zijn altoos behaagzieke zucht, liever voor Don Quichot dan voor Sancho-Panza
te willen spelen, geheel uit het oog verloren heeft, dat hij geen van hun beiden tot
zijn voorbeeld had behoeven te kiezen. 't Zijn ook al weder de twee klippen op de
levenszee, waartusschen een breed vaarwater ligt, door een even gezond als
liefdevol verstand zonder eenig bezwaar te doorklieven. (....)

[15 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Cohen Stuart]
*15 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan A.B. Cohen Stuart. (Leven III, blz. 55-56.)
Rotterdam, 15 Maart 1875.
Geachte Heer Stuart!
Dank voor uwe aanmoedigende letteren! Ik zou u nu, even als de vorige keer,
wel weer willen terugroepen: ‘Strijd niet voor mij, de toekomst zal op alles antwoord
geven.’
De Vorstenschool heeft jaren lang geslapen, en noch Mevr. Kleine, noch Mevr.
de Vries, noch wie ook heeft zich om de rol van Louise bekreund, die
schoolvosachtig, zwaar, vermoeiend en ondankbaar is, hoog en edel, maar niet
geschikt voor het tooneel. Ik heb die rol verlangd te spelen om verschillende redenen.
Eerstens en bovenal omdat ik Multatuli de martelaarskroon ontnemen wilde, welke
hij zoo innig liefheeft, om er mee te koketteeren tegenover 't Publiek, dat hij ‘met
diepe innigheid veracht.’ Ten tweede, omdat ik het répertoire van ons tooneel zoo
‘fameus’ slecht vind, dat schier elke verandering, verbetering is. Ten derde, omdat
ik begreep dat mijn eerlijke vriend Publiek, eenmaal gewend aan mijn lezingen, mij
de lange betoogen vergeven zou, ter wille van een littérarisch meesterstuk, zoo als
wij er geen tweede hebben. En ten vierde, omdat mijn persoonlijkheid, in harmonie
met de waardige, groote figuur der ‘Koningin’, veel in de rol van Louise redden kon,
dat alles behalve vorstelijk is.
Wat de ‘geruchten’ betreft, waarover gij spreekt, ik weet niet welke geruchten gij
bedoelt, maar als 't die zijn welke ook mij ter oore kwamen, dan weet ik van waar
ze komen en waarom ze verzonnen zijn.
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Gij herinnert u misschien dat gij mij eens geschreven hebt over het ‘de mannen zijn
ellendelingen!’? Welnu, ik kan nu bewijzen dat gij gelijk hadt, toen gij partij trok voor
een boekennaam, maar dat ik gelijk heb, wanneer ik, Multatuli zeer hoog stellende,
Douwes Dekker een ‘ellendeling’ noem. Dat lage schepsel weet van boosaardigheid
geen raad en intrigeert op de gemeenste manieren om mij te gronde te richten.
Nooit kan Douwes Dekker mij vergeven dat ik Multatuli alleen bewonder, en den
man veracht, wiens werk ik zóó hoog stel. Nooit, dat ik zijn mooiste werken STUDIE
noem, omdat ik hem verwijt dat zijn geheel bestaan een leugen is, ‘een leugen van
een leven lang’. Nooit vooral dat ik hem zijn martelaarskroon ontnomen heb en hem
de eereplaats heb aangewezen, welke de hollandsche natie hem volgaarne gunt!
- Arme Douwes Dekker! moest Mina K. zoo veel doen voor Multatuli, en voor u ‘geen
hart, geen ziel, geen greintje liefde!’ 't Mannetje is razend op me en gaat eerdaags
trouwen, uit dépit. Mooi zoo, nu heb ik hem eindelijk gekregen waar ik hem hebben
wilde; het mankeerde er nog maar aan dat hij de vrouw verstooten zou, die hem
twaalf jaar lang getrouw gebleven is in al zijn strijd en ellende, en die zich aan hem
opgeofferd heeft, met al de liefde en wanhoop van iemand die de toekomst
wegschenkt.
En nu de vrouwenquestie. Gij meent toch zeker niet dat ik de vrouwenquestie
(sociale questie) een oogenblik uit 't oog verloren heb in 't kroonen van een genie
en in 't produceeren van een leerling als Elize Baart? - Mij dunkt, ik heb juist in den
laatsten tijd getoond wat een vrouw kán, als zij weet wat ze wil, en als zij wil wat
recht is. Later hoop ik in Indië te vervolgen wat ik hier begonnen ben, en in een
ruimer kring nuttig werkzaam te zijn voor anderen.
(....)
Mina Krüseman.

[maart 1875
Aanbiedingscirculaire Max Havelaar]
Midden maart 1875
Uitgeverscirculaire van G.L. Funke. (Bibliotheek van de Vereeniging tot bevordering
van de belangen des boekhandels, Amsterdam; fotokopie M.M.)
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AANBIEDING

van
n

den 4 zeer vermeerderden druk
van
MAX HAVELAAR,
door
MULTATULI.
Deze druk, de eerste die door den auteur zelven werd herzien, aangevuld en met
tal van aanteekeningen voorzien, zal circa 5 vel druks meer bevatten dan de laatste
bij den Heer SCHADD verschenen uitgave. Druk, papier en formaat zullen gelijk zijn
aan die uitgave.
In weerwil van den meerderen inhoud zal de prijs niet verhoogd, maar bepaald
worden op f2.40 ingenaaid.
Bij minstens Drie exemplaren tegelijk besteld lever ik dat werk tot 15 April e.k.
met 33 pCt. korting, dus voor f1.60 netto, zonder premiën. Exemplaren in linnen
met goud- en zwartdruk voor 32 verk. 40 cents per exemplaar hooger.
Des verkiezende zend ik evenveel exempl. in commissie als mij voor rekening
worden aangevraagd.
De uitgave zal in April of uiterlijk Mei plaats hebben.
Betaling 15 Januari 1876.
Uwe orders inwachtend noem ik mij gaarne
Amsterdam,
Maart 1875.
Uw dienstwillige,
G.L. FUNKE.

[16 maart 1875
Brief van Korteweg aan Multatuli]
16 maart 1875
Brief van D.J. Korteweg aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
Breda 16 Maart.
Ziehier nog een derde bewijs - 't eenvoudigst van allen - dat de bank zonder
extra-kansen geen zuivere winst behalen kan. Indien ze jaarlijks eene gemiddelde
winst behaalde dan zoude dit daaruit moeten voortkomen dat de gemiddelde som
der inzetten grooter is op de kleur die niet dan op de kleur die wel uitkomt. Daar er
nu
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echter geen reden denkbaar is waarom een gegeven speler gemiddeld hooger
zetten zoude op de kleur die uitkomen zal, zoo is dit een ongerijmdheid.
Laat overigens de bank van alle vyftig coups gemiddeld ééns den geheelen inzet
opstrijken dan moet hare winst ook juist 1/50 zijn van de som van alle inzetten,
immers er is weder geen reden denkbaar waarom de inzetten hooger zijn zouden
bij zulk een coup dan bij de 49 overigen. Er is dus geen twijfel of de bank verdient
gemiddeld niet meer dan zich uit refait en zéro voorspellen laat.
Ik weet overigens dat u mij de krasse tegenspraak niet kwalijk zult nemen. In de
meeste kwesties in wiskunde heeft men volmaakt gelijk of volmaakt ongelijk, en ik
zoude vergeefs trachten te verheelen dat ik meen dat u in deze kwestie volmaakt
ongelijk hebt. Ik schrijf dit daaraan toe dat u niet op het standpunt der bank zijt gaan
staan - anders had de waarheid u niet kunnen ontsnappen. Misschien staat dit in
verband met uwe beschouwing, die mij overigens zeer getroffen heeft, van de bank
als tusschenpersoon tusschen de spelers. Overigens heeft mij mijne ondervinding
bij mij zelf en anderen, geleerd, dat er twee vakken zijn in wiskunde, waarin een
vergissing niet te hoog aangerekend moet worden- - theoretische mechanica en
probabiliteitsleer. Misschien ligt dit daaraan dat men in die vakken, niet zoo langs
vaste schema's werken kan, maar genoodzaakt is telkens tot de voorstelling van
de vraag zelve terug te gaan. Dit is nu ook elders in wiskunde wel noodig, maar dan
heeft men, als in algebra een machtige controle in die eenmaal vastgestelde
schema's, terwijl men in meetkunde waar dit niet zóó het geval is, in eene figuur
alles voorstellen kan, en dat als het ware stelling, bewijs en gestelde in hun onderling
verband met blik overziet.
Met zeer groote hoogachting
D.J. Korteweg

[16 maart 1875
Advertentie in de Dordrechtsche Courant]
16 maart 1875
Advertentie inzake de Vorstenschool-opvoering te Dordrecht d.d. 22 maart, in de
Dordrechtsche Courant, no. 64. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Schouwburg-Vereeniging.
TOONEELGEZELSCHAP onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN EN HASPELS,
MAANDAG 22 MAART 1875,
Aanvang ten half acht ure,
EENIGE OPVOERING VAN
MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL,
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN

en
ELIZE BAART.

Prijzen der Plaatsen voor deze Voorstelling: Loge en Stalles f2.50, Parket f2. -,
Parterre f1. -, Gaanderij f0,50.
Het Bespreekbureau is op den speeldag geopend op de gewone uren. HH.
Aandeelhouders kunnen tot 1 ure over hunne plaatsen beschikken.

[maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Cohen Stuart]
*Midden maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan A.B. Cohen Stuart. (Leven III, blz. 56.)
dat ik waarheid sprak: of dit doelt op het door Mina Krüseman gepubliceerde, dan
wel op het ongepubliceerd gebleven deel van haar brief d.d. 15 maart, valt niet uit
te maken. Vgl. overigens blz. 565-566.
(....)
Uw wantrouwen bevalt me, Van Huisde zou een pluie de perles van blijk en schijn
over uw schrijven uitgestort hebben, om tot de conclusie te komen dat 't een bewijs
is van soliditeit. Als gij tijd hebt kom dan morgen of a.s. Zondag bij ons koffie drinken
en ik zal u laten lezen al wat noodig is om u te overtuigen dat ik waarheid sprak.
(....)
Mina Krüseman.

[17 maart 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
17 maart 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot bovenaan blz. 3 beschreven. (M.M.)
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Amsterdam, 17 Maart 1875
n

Waarde Dekker! Hierbij een drietal ex van den 5 druk. Aan de firma LeGras c.s.
zond ik reeds exempl.; aan haar hoeft Ge dus geen ex af te staan.
Dank voor de spoedige terugzending van 't voorwerk. Een paar fouten die er in
bleven, heb ik maandag verbeterd.
Ik zie half met leedwezen dat men U nog altijd van huis trekt. Maar ik mag U die
triomf niet misgunnen en daarom zwijg ik, al ben ik bitter verlegen om noten op
Havelaar, die Ge toch zeidet dat klaar lagen.
Blad 19-21 zou ik wel doen afdrukken als ik maar durfde. Gij hebt echter de
veranderde Kopij bij de proeven ontvangen en zoo licht komt daarin iets voor dat
de zetter niet overnam.
De f400. - voor Mina had ik U al gezonden, als ik mijn kassier niet in den laatsten
tijd wat erg uitgeperst had. Reken er echter op dat ik ze U voor Uw vertrek bezorg
en zoo Ge 't gaarne hebt, onmiddellijk. In dat geval dus maar een paar woorden.
m

Ik vernam van L. G dat de opvoering in Amst niet voor 7-9 April plaats heeft. Ge
zult alzoo dan reeds getrouwd zijn en kunt, als Ge U wat behelpen wilt, met U beiden
bij mij logéren. Komt in elk geval voor Ge logies bestelt bij mij zien of Ge 't er meê
doen kunt. Mijn zijkamer kunt Ge als receptiekamer voor Uw bezoekers in beslag
nemen. Dát is dus makkelijk genoeg; jammer maar dat de slaapkamer te wenschen
overlaat en meer geschikt was voor mijn grootouders dan voor ons.
Wees met Mimi hartelijk gegroet
van
tt
GLf

[17 maart 1875
Bericht in de Arnhemsche Courant]
17 maart 1875
Bericht in de Amsterdamsche Courant, no 65. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
* Leiden, 16 Maart. Gisteren avond is in den schouwburg alhier voor de tweede
maal Multatuli's Vorstenschool opgevoerd. De schrijver, zelf tegenwoordig zijnde,
sprak in de pauze na de derde akte het publiek, dat meerendeels uit studenten
bestond, toe. Na afloop der voorstelling werd hem door een groot aantal
belangstellenden eene serenade gebragt, en overhandigde de heer Kap-
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peyne v.d. Coppello hem, namens een aantal schenkers, een natuurlijke
laauwerkrans, die zoo spoedig mogelijk door een zilveren zou worden vervangen.

[18 maart 1875
Brief van Multatuli aan Switzar]
18 maart 1875
Brief van Multatuli aan J.L. Switzar. Velletje postpapier, waarvan éen zijde
beschreven. (M.M.)
Van deze brief geeft Prins 1970, blz. 130 een verkleind facsimile. Prins sluit de
tekst af met de navolgende opmerking: Van enigerlei ontmoeting of voortgezette
betrekking tussen Dekker en Switzar ontbreekt ieder spoor. (Prins 1970, blz. 131.)
Rotterdam 18 Maart 75
Waarde heer Switzar!
Mag ik een paar weken uitstellen voor ik de nieuwe party begin? Die drukte met
Vorstenschool houdt my zeer bezig. UED behoeft my niet te antwoorden, daar ik
over eenigen tyd te Amsterdam kom, en dan my het genoegen geven zal persoonlyk
kennis te maken. De relatie met UED is voor my van hooge waarde, en ik zou niet
gaarne zien dat het nu verzochte uitstel overging in afstel. Ik kan myn schaakparty
met U niet missen.
Dus: tot het genoegen U te zien, en intusschen hartelyk gegroet van UEDDWDr
& Vriend
Douwes Dekker

[18 maart 1875
Brief van Vosmaer aan Mina Krüseman]
*18 maart 1875
Brief van C. Vosmaer aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 56.)
Den Haag 18 Maart 75.
Waarde Juffrouw Kr.
Na de ontstane verhouding tusschen u en D.D. vervalt de mogelijkheid om aan
de mij vroeger door u gezonden f100 de aangewezen bestemming te geven.
Ik ben dus zoo vrij u die hierbij terug te zenden; ik had ze toch bewaard voor het
doel en noch niet aan D. gezonden.
Met achting
Uw toegenegen
C. Vosmaer.
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[19 maart 1875
Advertentie lezing in Delftsche Courant]
19 maart 1875
Aankondiging betreffende een lezing van Multatuli d.d. 19 maart te Delft in de
Delftsche Courant. (G.A. Delft; fotokopie M.M.)
VRIJE STUDIE
GEWONE VERGADERING ZONDER DAMES,

op Vrijdag 19 Maart 1875,
des avonds ten 7½ ure,
in het Bovenlokaal der Societeit ‘Eensgezindheid’
Spreker, de Heer:
E. DOUWES DEKKER (MULTATULI)
De Secretaris
J. de Koning

[19 maart 1875
Brief van Multatuli aan Korteweg]
19 maart 1875
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, beschreven op
blz. een en drie en onderaan blz. twee. (M.M.)
uw beide brieven: zie 6 en 12 maart.
Rotterdam 19 Maart 1875.
Waarde heer Korteweg! Als ik nu nóg langer draalde met het beantwoorden van
Uw beide brieven zoudt ge wel denken dat ik... gek & slecht was. Want het is gek
& slecht 'n waarheid af te wyzen. Reeds na Uwen eersten had ik lust U te bedanken
(ook voor Uw probabiliteits-beschouwingen ten opzichte der kiezery, die ik nog niet
voldoende bestudeerd heb), maar ik heb 't vreeselyk druk. Verbeelje, ik moet van
avend te Delft ‘spreken’ en weet nog niet hoe ik 't maken zal. Als ik 't er redelyk
afbreng (goed is onmogelyk) zal 't 'n kunststukje zyn.
Nu dan, drukte en 'n aaneenschakeling van afleidingen veroorzaakte dat ik niet
terstond antwoordde. Ik wou namelyk meer doen dan eenvoudig bedanken, en
vreesde, my te veel te verdiepen in zaken die me meer aantrekken dan me op dit
oogenblik schikt. Ik ben bang voor wiskunde als Mentor voor de nimfen op 't eiland
van Calypso.
Toch zal ik zoodra mogelyk U op dit eiland 'n bezoek brengen. Voorloopig dank,
&: ge hebt volkomen gelyk. Stom van me, dat ik
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dit niet inzag. God heeft de woensdagen geschapen om ons te doen beseffen dat
we Dinsdag in de war waren. Nu, myn redeneering in quaestie was zeker op 'n
Dinsdag geschreven! Merci voor 't helpen op den Woensdag.
Wees, met de heeren van de telegram, hartelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker.
Wat keus van plaats & tyd van opvoering der Vorstenschool aangaat, moet ik me
effaceeren. Ik moet vooral oppassen me niet te bemoeien met dingen die me niet
aangaan. Dit is de begrypelyke voorwaarde van blyvende goede verstandhouding.

[20 maart 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
20 maart 1875
Brief van Multatuli aan Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen en tot
het midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Rottm
Waarde funke!
Bezig met het beloofde arrangement &c van 't Voorbericht, merk ik dat in de beide
Exx. die ge my meebracht
1 vierde Druk
1 overgedrukt uit de IV bundel Ideen
n

niet staat overgenomen wat ik schreef en byvoegde in den 3 (?) druk. Nu moet ik
eerst uit om er een te koopen, ten einde die wijzigingen overtenemen. Ik heb moeite
om te zien. (Eerst ½ 6 in den morgen thuis van Delft!)'t Kontrarieert me nu erg dat allebei die drukken zoo inkompleet als 't ware de
wereld ingingen. Ik kan nu niet meer wys worden uit de veranderingen.Ik doe beter U m'n arrangement te zenden, met uitdrukkelyk verzoek tot grondslag
te nemen den 2 (?) druk. Ik bedoel die waarin voorkomt:
‘Onverschillig of ze op 'n troon zitten of aan den letterbak staan.’
&
De noot over het Tooneelverbond.
Ik ben doodmoe.
tt
DD
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Ik wil graag proef ontv. en zal terstond terugzenden. Ter voorkoming van uitlatingen
die me dan later hinderen, is 't noodig!

[20 maart 1875
Brief van Multatuli aan Waltman]
20 maart 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee
bladzijden geheel beschreven en nog drie regels onderaan op blz. 3. (M.M.)
Rotterdam 20 Maart 1875
Waarde heer Waltman! Mag ik aanst. dingsdag familjaar by U komen eten? De
ontvangst kan me niet te eenvoudig wezen. Bedenk dat ik aan 't allereenvoudigste
gewoon ben. Dus, als ik komen mag, maak asjeblieft geen omslag!
En nog iets. Zou het U en Uw vrouw schikken, zoo vroeg te eten dat ik tegen ½7
mag en kan vertrekken? De zaak is aldus: ik ben te Delft een visite schuldig, en
wenschte m'n bezoek by U, en dat andere bezoek te combineeren. Maar als we nu
laat eten, schynt het wat lomp zoo spoedig optestaan, vooral daar 't prettig is, 'n
oogenblik te zitten napraten. Ik moet zulke uitrekeningetjes maken, omdat ik 't zoo
erg druk heb. Al te! Verbeelje, ik heb dezen nacht te Delft, na m'n voordracht in Vrye
Studie, geen oog gesloten. De hagel kletterde tegen de glazen, en trommelde my
den slaap uit de oogen. Daarby kwam aanhoudend hoesten. 't Gevolg is nu dat m'n
oogen toevallen van slaap, en ik dolgraag 'n uurtje rusten wou. Maar ik kan niet,
omdat ik beloofd heb van 2-4 de ouwe ‘Bruid db’ te repeteeren. Dat stuk zal namelyk
weer gespeeld worden. En zóó'n drukte had ik nu al weken achtereen! Wees, in
afwachting van antwoord, heel vriendelyk gegroet van
tav
Douwes Dekker
Ge zult me zeker wel schryven met welken trein ge my wacht? Dat wil zeggen: als
m'n bezoek U gelegen komt. Neem myn voorstel niet aan als 't u of uw vrouw niet
schikt! Dan kom ik op 'n anderen dag.
My zou 't best schikken de trein die 2.25 van hier gaat, dan kan ik ruim drie uren
by U vertoeven, van 3 tot kwart over zes.
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[21 maart 1875
Verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
21 maart 1875
Verslag van Multatuli's voordracht voor ‘Vrije Studie’ te Delft, in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 80. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)
Delft, 19 Maart. In het Studenten-gezelschap Vrije Studie trad de heer E. Douwes
Dekker, Multatuli, heden avond als spreker op. Dat de zaal, waar de vergadering
gehouden werd, stampvol was, dat de spreker bij binnenkomen en heengaan met
daverende toejuichingen werd begroet, behoeft niet gezegd voor ieder die weet hoe
groote sympathie genoemd Gezelschap den heer Dekker toedraagt. In den aanhef
verklaarde deze tijd noch gelegenheid te hebben gehad om zich tot ‘redevoeren’
voor te bereiden, en verzocht hij de hoorders eene improvisatie voor lief te nemen.
En nu ontwikkelde de spreker eenige gedachten over de roeping en de eischen der
kunst. Volstrekt niet deelende de beschouwingen, welke in den laatsten tijd in
sommige verhandelingen over critiek waren verkondigd, rekende hij de critiek, ook
een kunst, tot de kunst en eischte van haar dat zij denzelfden invloed zou oefenen
als elke kunst. Die invloed moest zijn een beschavende, veredelende, en deze kon
de kunst oefenen, slechts op voorwaarde, dat zij de waarheid betrachtte. Deze
stellingen werden op velerlei wijze gestaafd en o.a. aangetoond hoe b.v. de
schilderkunst in de middeleeuwen, die zich tot een dienares der Kerk verlaagde,
ontrouw aan de waarheid werd. Vervolgens paste Multatuli die stellingen toe op
Vorstenschool. Hij wees een paar van de vele gebreken aan, die dit drama zijns
inziens aankleefden. Als grootste fout noemde hij de misteekende figuur van den
Koning: in de eerste bedrijven een persoon, die zóó laag staat, dat het onbegrijpelijk
was hoe hij zich zóó hoog kan verheffen als hij in het laatste bedrijf doet. Die fout
was ontstaan op de volgende wijze: toen de twee eerste en het vierde bedrijf voltooid
waren, had de schrijver deze in verscheiden plaatsen voorgedragen. Bij 't schrijven
had hij aan geen bepaald persoon gedacht - en met gloed en warmte kwam hij hier
er tegen op, dat 't tooneel zou mogen misbruikt worden voor schandalen; dat er 't
privaat leven mocht worden tentoongesteld in zekere stad - en hier volgde een van
luim petilleerende schets van een would-be aristocratisch en van een zoogenaamd
democratisch
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clubje - in zekere stad had men hem echter toegejuicht, omdat hij in den Koning
een zeker persoon zou hebben gepersifleerd: op dat oogenblik nam hij zich voor
als hij ooit Vorstenschool voltooide, het laatste bedrijf zóó te schrijven, dat dergelijk
misverstand, van een zijde als van de menschen uit dat stadje, onmogelijk werd.
Vandaar een Koning in het laatste bedrijf, die niet te lijmen is aan den Koning uit de
eerste bedrijven. Bij de opvoering was die fout evenwel zoo goed als verdwenen,
daar de schrijver het zeer zeldzame geluk had gehad, dat die rol was vervuld door
een acteur, die in staat was geweest aan de koningsfiguur in het tweede bedrijf
eenige intelligentie en noblesse te schenken. Vervolgens ging de heer Dekker over
tot de rol van Louise - terloops bleek dat hij al zeer weinig tevreden was over de
wijze waarop die rol werd vervuld - en verklaarde dat Louise wel de draagster van
zijne denkbeelden is, maar dat hij toch niet alle denkbeelden, haar in den mond
gelegd, deelt. Zoo ontkende hij 't bestaan van genie, als een oorspronkelijke, niet
verworven maar bij de geboorte reeds bezeten gaaf. Enkele van Louise's
denkbeelden werden nu door hem geciteerd als zoovele teksten, aan welke hij eene
korte toepassing verbond. Een citaat uit de politieke beschouwingen der Koningin
deed hem te velde trekken tegen het parlementarisme; een ander, waar Louise zegt
te willen ‘weten’, gaf hem een krachtige aansporing in den mond, om de waarheid
te zoeken. De droom van Louise eindelijk en haar beschouwing over mensch zijn
en over lijden als de weg tot heerlijkheid, waren aanknoopingspunten voor een zeer
warme, nobele opwekking om mensch te zijn en zichzelf te verloochenen. Wat de
Koningin wilde, moest de wil zijn van iedereen.
Ofschoon enkele paradoxen en boutades niet ontbraken, was de improvisatie
bedaarder, kalmer, dan men misschien van den grilligen Ideën-schrijver verwacht
zou hebben. In het begin was wellicht te bespeuren dat de physieke toestand van
den spreker - zooals hij ook zelf mededeelde - niet veel inspanning gedoogde, maar
gelijk hij-zelf dit vergat in den ijver om zijne gedachten te ontvouwen - hij sprak met
een kleine pauze van 8 uur tot kwart voor 11 -, was ook de hoorder bij 't welsprekend
en met enthousiasme voorgedragen slotwoord over aller menschen Golgotha, de
zwakheid des sprekers vergeten. In keurige bewoordingen
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dankte de voorzitter van Vrije Studie, de heer Loder, Multatuli, voor zijn optreden.

[21 maart 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman]
21 maart 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman. Dubbel velletje postpapier, beschreven op
blz. 1. (M.M.)
Zondag avend
Waarde Waltman!
Dank voor Uw aangenamen brief! Maar ik vraag U of 't U schikt dat ik eerst
Woensdag kom. Ik ontvang daar een schryven dat me den heelen dinsdag in beslag
neemt, en ik kan niet weigeren, om redenen te lang nu om te vertellen. Mag ik dan
Woensdag komen?
Hartelyk gegroet
t.a.v.
DD

[21 maart 1875
Onkruid onder de tarwe X in Onze Tolk]
21 maart 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe X in Onze Tolk, jrg. 6, no. 25. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.) Van Vloten zet zijn polemiek tegen Vosmaer voort, nu
speciaal inzake Multatuli's Minnebrieven en de daar geuite weerzin wat betreft
schrijven voor geld. Fragment.
(....) Zulk een voorstelling maakt zich de schrijver der ‘Minnebrieven’ van 't geld,
door schrijven aangebracht. Hij, die, door de ervaring geleerd, later wel degelijk in
zijn pen het afdoende middel heeft weten te vinden, zich - wel niet met vrouw en
beide kinderen; die konden hun eigen weg zoeken; maar in elk geval met bijhebbend
gezelschap - den kost te winnen. En waarom ook niet? In zijn ziekelijke overdrijving
doet hij hier niets anders dan broodschrijven of zijn pen voor geld verkoopen met
het stoffelijk voordeel te verwarren, dat een eerlijke en begaafde pen hem, die haar
weet te voeren, opbrengt. En dit niet alleen; maar hetgeen hij ten behoeve van zijn
nooddruftige vrouw en kinderen, als schande en oneer, afslaat, dat doet hij, in zijn
Don-Quichoterie, voor een paar luî, die hem voor de met zijn pen verdiende f400 komen - oplichten! - En dat, terwijl hij, als wij zagen, zich zelf afvraagt, of zijn eigen
gezin niet om geld verlegen was!! - Geen
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wonder, dat zoo iemand zich verbaast - gelijk hij in een anderen brief doet - dat men
in Holland ‘een echtgenoot en vader den kostwinner der zijnen noemt’. Hij denkt
daar heel anders over; hij geeft zijn Tine (blz. 120) den raad: ‘hoor eens, lieve, als
je volstrekt geen raad meer weet, tracht dan naar den Haag te komen - al is 't te
voet en bedelend. Ieder zal u wat geven, als gij zegt, dat het is, om dáár te sterven
met de kinderen. Ik ben er op gesteld, dat we dáár sterven. Maar samen, lieve Tine!
- Ik heb volstrekt geen moed, om te leven en te handelen. Moed, om te ondergaan
en te sterven, wel!’ Een fraaie moed, inderdaad, die laatste! - Intusschen, om dit in
't voorbijgaan op te merken, is Tine eenige jaren later wel, op haar eigen avontuur
en met hulp van goede vrienden, naar Italië, in plaats van naar den Haag,
gescharreld, en dáár - gestorven, doch niet ‘samen’ met Max, die intusschen te
Wiesbaden voor zich en een ander met zijn pen de kost won, waar hij eerst zoo
tegen had. Wat is er onderwijl van dien zoogenaamden stervens-moed geworden,
waarop hij Tine wees, toen 't er op aankwam voor haar en hare en zijne kinderen
den kost te verdienen? (....)

[21 maart 1875
Twee artikelen in Het Nederlandsch Tooneel]
21 maart 1875
Artikel van J.N. van Hall over de opvoering van Vorstenschool te Utrecht, in Het
Nederlandsch Tooneel, jrg. 4, blz. 170-176. (U.B. Amsterdam; overdruk M.M.)
Utrecht, 8 Maart 1875.

De eerste voorstellingen van Vorstenschool.
De eerste dagen van Maart 1875 behooren tot de merkwaardige data in de
geschiedenis van het Nederlandsch tooneel. De eerste voorstellingen van
Vorstenschool; die voorstellingen door een gezelschap van den tweeden rang in
de hierarchie der tooneelgezelschappen - terwijl de directie van den Amsterdamschen
Schouwburg de zaak niet aandurfde; die voorstellingen met Juffrouw Krüseman in
de hoofdrol: dit alles rechtvaardigde de zekere spanning, welke aan de avonden
van 1 en 2 Maart, de avonden der premières van Multatuli's drama, een
buitengewoon relief gaf.
Dat onze schouwburgen, bij iets anders dan een spektakelstuk, lang te voren
waren uitverkocht, dat in een stad als Utrecht twee-
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maal in ééne week voor een stampvolle zaal een dergelijk stuk kon worden
opgevoerd, is zeker merkwaardig genoeg. Men overschatte intusschen die
belangstelling niet. Er was veel over Vorstenschool gepraat; het moest nog al
ondeugend zijn; de couranten hadden van toespelingen gemompeld, die vooral het
2e bedrijf zeer pikant, ja min of meer gevaarlijk maakten. Burgemeesters, die het
stuk waarschijnlijk niet lazen - Burgemeesters hebben gewoonlijk wel wat anders
te doen! - hadden in nachten, waarin de roem van hun collega, den bekenden
waarnemenden burgervader uit 's Hertogenbosch, hun de slaap uit de oogen hield,
gezonnen op de redactie van een splinternieuw besluit,
Gezien, gehoord, gelet en overwogen,
En weer gelet, en weer gehoord, gelezen
En weer gelezen...,

waarbij de opvoering van Vorstenschool zou worden verboden; en wanneer onze
administratieve literatuur niet met een of meer juweeltjes van die strekking is verrijkt,
dan is het omdat men er hier en daar in geslaagd is om onder andere voorwendselen
het gevreesde drama van de planken te weren. In wat velen belangstelling noemden
mengde zich dus een goed deel nieuwsgierigheid in haar verschillende vormen:
van de onnoozele nieuwsgierigheid af, die overal bij moet zijn, tot de nijdige
nieuwsgierigheid, die er het hare van hebben wil.
En zoo verscheen dan Vorstenschool op de planken die, niet den Haag of Urk of
Leuterlunterlaksen, maar de Wereld beteekenen. Mijn oordeel over Multatuli's drama
kan aan de lezers van dit tijdschrift bekend zijn. Onder den indruk van een ernstige
en herhaalde lezing schreef ik in Februari 1873 o.a.:
‘In de inleiding spreekt de schrijver van het povere onachtzaam behandelde
kuiperijtje’ dat tot grondslag van zijn drama dient. Ik vermoed dat hij het met opzet
niet belangrijker gemaakt en niet met meer zorg bewerkt heeft, om wat volgens hem
hoofdzaak moet zijn des te sterker te doen uitkomen. Met dat al blijft het kuiperijtje
‘pover’ en het drama met zijn traditioneele 5 bedrijven, wat de intrige betreft niet
meer dan een dramatische schets. Dat is jammer!’
De opvoeringen, die ik bijwoonde, hebben mijn oordeel ook in dit opzicht bevestigd.
Ook nu trof mij het dunne van den lang

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

542
gesponnen draad en bovendien - wat bij de lezing minder hinderde - het ietwat
duistere in de verwikkeling van het komplotje-van Weert. Maar ondanks die fouten
- bij een ander zouden het vlekjes heeten - welk een heerlijk, zinrijk drama heeft
ons de dichter hier geschonken! Hoe verdringen zich de stoute gedachten, de
treffende beelden, hoe tooverachtig schoon en edel is de taal behandeld; hoe boeit
en verheft het, trots de ongewone afmetingen van enkele gedeelten!
Zulk een drama stelt hooge eischen aan zijn vertolkers, en er is ‘studie noodig,
diepe studie om ook maar eenigszins aan die eischen te voldoen’.
Juffrouw Krüseman had reeds sedert lang voor de opvoering van Vorstenschool
geijverd en haar verlangen te kennen gegeven om, als Louize, er de hoofdrol in te
vervullen. Kan zij zich de moeilijkheden, aan zulk een vertolking verbonden, niet
hebben ontveinsd, zeker zal hare ingenomenheid met het heerlijke drama, gevoegd
bij het vooruitzicht van onder des dichters leiding de rol te mogen studeeren, haar
moed hebben gegeven.
Multatuli was, gedurende de repetitiën te Rotterdam, vier weken lang van den
morgen tot den avond op de bres, wenken gevende, zijne bedoeling uiteenzettende,
het smeulende kunstenaarsvuur aanwakkerende. Heeft Juffr. Krüseman de wenken
van den auteur, die zich al de anderen zoo dankbaar en met zoo schitterend gevolg
ten nutte maakten, in den wind geslagen? Waren hare middelen ontoereikend om
die reuzenschepping te torschen?... De zinrijke ontboezemingen van de Koningin
behooren gedetailleerd en fijn genuanceerd voorgedragen te worden, warm
hartebloed moet ze doorstroomen, intellectueele kracht ze dragen. Daarvoor is
noodig een diep gevoel, maar ook een stem van grooten omvang, vatbaar voor de
fijnste toonschakeeringen. Is het nu eene miskenning, waarover Juffrouw Krüseman
het recht heeft zich gegriefd te voelen, wanneer ik beweer dat haar stem, hoe
welluidend au premier abord, de noodige omvang bleek te missen, dat daardoor de
treffendste en diepst gedachte passages eentonig klonken en zonder indruk bleven?
Onmogelijk. Juffrouw Krüseman zelve moet gevoeld hebben - te dieper naarmate
ze meer met Vorstenschool dweept - dat haar de kracht ontbreekt om aan Multatuli's
schepping volkomen recht te doen wederva-
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ren. Toch zou zij nog door een zuivere, waardige dictie, door een rustig detailleeren
van dien schat van Ideën, die haar rol zoo belangrijk maken - en hier zullen Multatuli's
wenken zeker niet hebben ontbroken - veel hebben kunnen vergoeden. In plaats
daarvan was haar voordracht gejaagd, haar toon vaak scherp sarkastisch of
luchthartig zelfgenoegzaam; en het gaat niet aan om, zoo als sommigen willen, dit
als een eigenaardige, oorspronkelijke opvatting van de rol te roemen. Het zwakst
was het laatste en moeilijkste bedrijf; de marteling welke hier de Koningin van Huisde
doet ondergaan, een episode waarvoor een ongelooflijke concentratie van kracht
wordt gevorderd, miste alle relief.
Daar tegenover staan ontegenzeggelijke verdiensten. Juffrouw Krüseman beweegt
zich gemakkelijk op het tooneel; haar houding, haar standen en gebaren zijn in den
regel smaakvol; haar uitspraak is beschaafd. Altegaar eigenschappen die bij den
huidigen toestand van ons tooneel allerminst gering geschat mogen worden. Onder
de gelukkige momenten van haar spel reken ik vooral enkele gedeelten van het 1e
bedrijf (bij de tweede voorstelling te Utrecht had dit nog gewonnen), en daarvan
voornamelijk het verhaal van den droom te Wilstädt. Met vuur en overtuiging - als
e

het ware op den man af! - werden in het 3 bedrijf de bekende regels over de Critiek
gesproken.
Wil juffrouw Krüseman voortgaan met haar talent aan het Nederlandsch tooneel
te wijden - en ik blijf dit ook na Vorstenschool wenschen - dan zal zij zich wegens
den geringen omvang van haar stem aan een bepaald genre, het conversatiestuk,
moeten houden. Een proverbe van Musset bijvoorbeeld, waarbij schalksche
ondeugendheid, natuurlijke distinctie en beschaafde taal goed te pas komen, zou
in haar zeker een uitnemend vertolkster vinden. Maar ook daarvoor, als voor alles,
is studie noodig.
Wat zulk een studie vermag, hebben de leden van de Rotterdamsche
Schouwburgvereeniging getoond.
Samson, de beroemde Fransche tooneelspeler en leeraar aan het Conservatoire,
*
liet zich volgens Kneppelhout over de studie van den tooneelspeler aldus uit: Het
begrip van zijn rol waait den tooneelspeler met het ophalen van het gordijn niet aan.
Il faut

*

Een praatje over Parijs. Gids. Juli 1866.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

544
qu'il l'ait étudié, sérieusement matériellement étudié. Repeteeren, daar zit de knoop!
en dan in le travail des acteurs en commun, totdat alle mogelijke inflexions,
intonations, nuances er muurvast inzitten, en dan zegt het publiek pas: - ils jouent
d'inspiration, quelle aisance!
En Laube. Het groote geheim van de merkwaardige resultaten, die hij met zijn uit
kleine troepjes vaak saamgeraapte gezelschappen verkreeg, schuilt mede in de
onverpoosde studiën onder 's meesters ervaren leiding gemaakt, waardoor uit
hoogstens verdienstelijke acteurs kunstenaars werden gevormd.
‘Quelle aisance!’ zou men ook hebben kunnen uitroepen bij het diep bestudeerde
spel van den heer D. Haspels als Koning. Met welk een tact gaf hij die figuur weer,
die bij de minste overdrijving belachelijk zou kunnen worden! Ondanks zijn dwaze
grillen en zijn uitbarstingen van toorn bleef hij de Vorst, de man van hooge geboorte;
even zwak als goedhartig, maar toch... de Koning. Het geheele tweede bedrijf,
tintelend van Shakesperiaansche verve en sarcasme, en vooral de episode met de
schouderweren wist hij te maken tot een tooneeltje, zoo fijn natuurlijk en zoo
volkomen artistiek als ik mij niet herinner ooit op een Nederlandsch tooneel te hebben
gezien.
Van nauwgezette detailstudie sprak ook het spel van den heer J. Haspels (van
Huisde). Ook hier - een enkele te sterke stemverheffing in het gesprek met Miralde
e

(3 bedrijf) uitgezonderd - verloochende zich de man van fijne vormen niet. Een
meesterstukje was zijn staatskunstgoochelarij met blijk en schijnt; voortreffelijk ook
e

zijn houding bij de marteling, die de Koningin hem in het 5 bedrijf doet ondergaan.
De heer van Zuylen had twee uiteenloopende rollen op zich genomen, die van
Spiridio en van Herman. De laatste, die het meest met zijn talent strookte, slaagde
het beste. Hanna's ruwen maar edelhartigen broeder, zijn uitbarstingen van
ongetemde woede en den overgang van drift in bittere droefheid, de bede om de
e

roos (5 bedrijf), gaf hij voortreffelijk weer. Bij den goed geluimden, geestigen Prins
Spiridio had ik den toon wat gedistingeerder en wat minder schel gewenscht - vooral
geldt deze opmerking de tweede voorstelling te Utrecht, toen bovendien het geheele
tooneel van het nachtelijk feestje aan zekere gejaagdheid leed en minder volkomen
sloot als de eerste keer.
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Een kunststukje leverde ons de heer LeGras door als von Schukenscheuer van een
ondergeschikte figuur, die bovendien geheel buiten zijn gewoon emplooi ligt, de
geestige type van een belachelijke, blonde hofkwibus te maken.
De heer van Nieuwland was als Puf niet kwaad, maar overdreef hier en daar.
Albert (de heer van Korlaar) was zwak. De poëet ging onder in het klerkje met
zijn zwartlakensch jasje. Als Puf zijn dronkemans-lasterpraatjes over Hanna debiteert,
waren het ballen van de vuisten en een paar stijve bewegingen met de armen de
eenige tolken van wat er in Alberts gemoed omging.
De overige leden van het gezelschap gaven, naar hun middelen, wat zij geven
konden.
Eindelijk nog een woord over Juffrouw Elize Baart, de twintigjarige debutante.
Juffrouw Baart heeft reden tot tevredenheid over de wijze waarop het publiek haar
heeft ontvangen, en het publiek deed wel met haar zijn aanmoediging niet te
onthouden. De dankbare rol van Hanna gaf zij weder met al het voor en tegen van
een eerstbeginnende, maar van een eerstbeginnende die wat belooft. Haar spel
was rustig en over 't algemeen gezond van opvatting; het stille spel, waar Albert
haar zijn vers voorleest, en zij, trachtend te begrijpen, de naald een wijl laat rusten,
maar alras weer voortwerkt omdat het haar toch ‘te hoog’ is, was inderdaad
verrassend van waarheid. Maar er valt nog veel te leeren. Zoo moet de stem die
nog te schraal klinkt en meestal te hoog intoneert, worden geoefend. Juffvr. Baart
oefene zich vooral in diep spreken, waardoor de stem grooteren omvang verkrijgt.
*
De les is niet van mij, maar van Goethe. Waar de jeugdige actrice zich voor heeft
te wachten, 't is voor ‘mooie’ standen; de theatrale pose bij het fijn gevoelde
Die wieg blijft hier
Ik zorg als vroeger voor je kind e

en de langgerekte smeekende houding bij het ‘Genade voor dien man’ in het 5 waarschijnlijk rederijkers-herinneringen - waren veel te ‘mooi’.
Juffvr. Baart herinnere zich dat de natuur niets voor niets geeft. En

*

Regeln für Schauspieler (1803).
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mocht zij 't vergeten, laat Louise haar dan de woorden herhalen die zij tot de
Koningin-moeder sprak:
Ginds en overal regeert de wetEn 'k noem die wet 'n weldaad, moeder! - dat
De mensch z'n brood zal eten in het zweet
Zijns aanschijns...

De voorstellingen van Vorstenschool hebben mij nieuwen moed gegeven op de
toekomst van ons tooneel.
Laten er maar dichters komen die wat te zeggen hebben, al heet men hun
*
scheppingen ook ‘ongeschikt voor het tooneel’ - ziet hoe de worsteling met zulke
scheppingen de spieren van onze tooneelspelers staalt, en van verdienstelijke
acteurs waarachtige kunstenaars maakt.
Laten er maar dichters komen die wat te zeggen hebben, al noemt men hun drama
**
ook ‘minder geslaagd’ - er is in Nederland nog een publiek dat meesterstukken,
waar het hart aan heeft meegewerkt, weet te verstaan en te waardeeren.
Terwijl Vorstenschool, dat ‘ongeschikt is voor het tooneel’, rondgaat door het
geheele land, en haar tocht een zegetocht is, waarvan onze tooneelgeschiedenis
nauwlijks een tweede voorbeeld weet aan te wijzen, keert Multatuli straks terug naar
Wiesbaden. Het kan niet anders of het dagelijksch samenzijn met de leden der
Rotterdamsche Schouwburgvereeniging, het gedurende vier weken zich dagelijks
bewegen op en bij ‘de planken’ moet op den tooneeldichter bevruchtend hebben
gewerkt. Wie weet of hij ons niet nog te eeniger tijd verrast met een nieuw
meesterstuk - nog ‘ongeschikter’ dan Vorstenschool!
J.N. van Hall.

21 maart 1875
Artikel van K. over de opvoeringen van Vorstenschool te Rotterdam, in het
Nederlandsch Tooneel, jrg. 4, blz. 177-179. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

*
**

Het Nieuws van den Dag van 3 Maart.
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 4 Maart.
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Rotterdam 10 Maart 1875.
Gelijk elders zoo zijn ook hier de eerste opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool
met een schitterend succes bekroond. De stemming van 't publiek was gedurende
en na elke opvoering de meest gunstige, zoowel voor het stuk zelf als, met een paar
uitzonderingen, voor de acteurs die het opvoerden.
Had het publiek op oude wijze elk der kunstenaars volgens den rei willen kroonen
dan was naar aller meening de auteur zeker het eerst aan de beurt geweest; elk
toch gevoelde dat men hier iets geheel eenigs genoten had, een heerlijk stuk, waarin
al de zielenadel die in een vrouw en koningin denkbaar is, zich uit in verzen, slag
op slag treffend, meeslepend, leerrijk, en in daden die een verpeste hofatmosfeer
in een oogwenk reinigen, een in beuzelarijen en nietigheden verzonken, maar edel
geaard vorst op de meest treffende wijze zijn plicht doen gevoelen en erkennen.
Een stuk waarin met wonderbaarlijk talent de grenzen tusschen hoog en laag van
zedelijk standpunt uit worden afgepaald zoodat de edele vorstin en de brave kinderen
des volks even natuurlijk ter rechter, als een Puf en van Huisde met de zijnen, wier
gemoed door zelfzucht versteend is, ter linker zijde dier grenslijn schijnen komen
te staan, de beide laatste met dit onderscheid dat de eene gestraft wordt door
dierlijke angst voor de mokerslagen van een smidshamer de ander door een
zedelijken angst, schaamte en oneer. Tot zoover het stuk.
Aan wie nu den tweeden prijs toe te kennen? Aan Mej. Krüseman? Er zijn er die
dat zouden wenschen en die werkelijk over haar spel en voordracht hoogst tevreden
waren. Doch zij waren te R. weinig in getal, immers de groote meerderheid erkende
dat haar spel en voordracht niet waren meegevallen. Natuurlijk, om er dat van te
maken wat Mej. K. er van gemaakt heeft, daartoe is reeds veel talent, inzicht,
ontwikkeling, kunst van voordracht noodig, maar 't hoogste scheen zij niet bereikt
te hebben, noch in omvang van stem, in gebarenspel, in afwisseling van toon immers haar stem was eentoonig, haar gelaat zonder uitdrukking, zij zelf veel te
veel declamatrice - noch in opvatting van 't karakter der vorstin, allerminst niet in
het derde bedrijf, noch daarin, dat zij ons haar eigen persoon deed vergeten en een
koningin voortooverde; slechts in 't laatste bedrijf gelukte dit haar enkele malen.
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De uitspraak der groote meerderheid zou dus waarschijnlijk alzoo luiden: Uw talent
is groot, gij verdient onze achting, vooral ook om de volharding waarvan gij blijk
gaaft om de opvoering der Vorstenschool tot stand te brengen. Is dat uw eenig doel
geweest, zooals men hier en daar gist, dan hebt gij uw loon reeds weg, doch wilt
gij als kunstenares blijven optreden, wil dan gelooven, dat onze ma-a-a-ren niet
bedoelen uw talent te loochenen of te smoren, maar het tot meerder volmaking te
prikkelen.
De tweede prijs zou dan veeleer aan den Heer D. Haspels worden toegekend,
die den koning gemaakt heeft, niet tot een karikatuur, zooals men bij de lectuur van
't stuk wellicht zou hebben kunnen vreezen, ook niet tot een copie van dezen of
genen, maar tot een schoone type van een mensch wiens goede aanleg, door
omgeving een tijdlang onderdrukt, zich ontbolstert, nadat hij door een natuurlijken
loop van omstandigheden het ideaal waarnaar hij streven moet, gezien en getast,
en tegelijk zijn eigene tekortkomingen begrepen en veroordeeld heeft. Alleen, en
het is reeds gezegd, hoede zich de Heer Haspels in de allerlaatste passus voor
overdrijving.
De derde prijs kwam naar aller oordeel Mejufvrouw E. Baart toe. Zij vergat zich
zelf en deed den toeschouwer vergeten dat hij iets anders zag dan het edelaardige
kind des volks, vatbaar voor alle goede indrukken met een natuurlijke weerzin tegen
het slechte en toch ook barmhartig medelijden met den dwalende, vol gloed en
meeslepende warmte waar haar 't hart tot spreken dwingt; keurig alle phasen van
verbazing en verwondering doorloopende, als zij voor 't eerst aan 't glansrijke hof
verschijnt - al geeft 't tooneel dien glans maar matig weer -; schuchter, maar toch
ook daar moedig als 't medelijden met den vernederden zondaar haar 't verder
zwijgen onmogelijk maakt.
De rol van Hanna moet een hoogst aangename zijn om te spelen voor een echt
vrouwelijk karakter.
Na Mej. Baart dient wel 't eerst genoemd de Heer J. Haspels die als van Huisde
vooral in het laatste bedrijf door zijn stil spel het effect teweeg bracht. Naast hem
komen de Heer Le Gras als von Schukenscheuer-Schiefschalheim en W. van Zuylen
als Prins Spiridio in aanmerking; konde de laatste iets gedistingeerders brengen in
zijn optreden met behoud van het fiksche, levendige,
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moedwillige zijner voordracht, dan zou hij zeker nog meer voldoen; ook als Herman
was hij misschien wat te aanhoudend in zichtbare woede.
Ook Puf was zeer goed voorgesteld, hoewel zelfs hij bij de koningin zich wel iets
netter kon vertoonen.
Zwak waren alleen de koningin-moeder, die trouwens geheel aan haar stille spel
is overgelaten, de hofdame en Albert, die een korte maar lastige rol heeft. De overige
medewerkers voldeden naar eisch zonder zich in iets te onderscheiden.
Herhaalde ovatien vielen den schrijver te beurt, die ze beantwoordde door vooral
den Heeren Le Gras, van Zuylen en Haspels de eer van 't welslagen der
voorstellingen te geven.
Zeker is zelden hier te lande aan eene opvoering zooveel oefening en studie, en
dat onder leiding van den auteur, voorafgegaan.
Het strekke ten spoorslag aan alle dramatische schrijvers ten onzent om zelf de
repetitien bij te wonen en te leiden, immers, het blijkt dat, waar zij iets uitstekends
ten beste geven, ook de acteur zich gaarne aan hun voorlichting en leiding overgeeft.
K.
Naschrift (20 Maart.)
Dat Mej. Krüseman ernstig streeft om haar spel te verbeteren bleek ons bij een
der laatste voorstellingen. Vooral de scène in het prieel had gewonnen; thans
waardigheid, een kalme keurig geaccentueerde voordracht, iets meer omvang van
stem; over 't geheel een gemoedelijker opvatting die dieper trof.
Mej. Baart was dezelfde als de eerste keer; wordt de pathetische uitbarsting ‘Daar
is een kracht’ enz. wel voldoende voorbereid door haar voorafgaand spel, of
ontbreken ook Mej. Baart nog de middelen om de stijgende gemoedsbeweging
krachtig weer te geven?
K.

[22 maart 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
22 maart 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
De laatste regels staan op blz. 4 verticaal in de rechtermarge en bovenaan op
blz. 1 evenzo.
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Rotterdam 22 Maart 1875
Waarde funke!
Ik kryg daar 'n briefje van Legras, waarin hy me meedeelt dat ge over my klaagt.
Dit is van Uw kant gezien, heel gegrond. Maar als ge wist wat ik te dragen en te
tobben heb, zoudt ge begrypen wát me vernietigt. Nu eens hier zynde, moet ik
blyven. Eerst om de trouwery (1 April) vervolgens om de voorstelling te Amsterdam
by tewonen. Nu, na 't hier gebeurde niet te Amsterdam my vertoonende, zou dit 'n
wapen tegen my zyn. En nóg weet ik niet, of ik niet na 1 April, alles in den steek
laat!
Gy ‘uitgever’ weet niet, of moogt en moet van Uw standpunt ignoreeren dat ik
geen schryver ben. De schryvery is byzaak in myn leven. Dit moet ik wel weten,
want ik ondervind het, helaas! Het verdriet dat ik dezer dagen onderga, is weer niet
te beschryven. 's nachts lig ik wakker, en meestal met gebalde vuisten. Dan overvalt
my de hoest ('n zenuwhoest, zeggen zy) en tegen den dag val ik even in slaap.
Ieder ander zou zich ziek melden. Ik ben ziek. - Myn deur staat geen oogenblik stil.
Ik wys de menschen af. Dat kán eens van de 10 keer. Maar niet kan ik de irritatie
verbannen die 't gevolg is van brieven & boodschappen. Ik word hier afgemarteld.Gy zegt zeker: ‘maar dan ZOU ik &c’ Welnu, ge vergist u. Er valt niet te zouwen.
Wat ik te doen heb, weet ikzelf. Dat is: op 't oogenblik niet bedlegerig worden, zoodra
mogelyk weggaan, adem scheppen en aan 't ...schryfwerk komen. Werken doe ik
altyd, tot in m'n slaap toe. Maar schryfwerk dan, omdat ik daarvan leven moet, wat
bitter genoeg is. Al m'n tydgenooten (die zelden werkten) leven zónder werken!M.K. vertelt nu dat ik haar 't hof gemaakt heb en door haar afgewezen ben. Uit
‘wraak’ vind ik nu haar spel niet mooi. Ze is 'n canaille! En... haar heel optreden
sedert 2 jaar is 'n speculatie geweest om zich te huwen aan myn renommée. Alles
nagaande is me dit zeer duidelyk. Vandaar haar eerste bezoek in 73. (herhaald in
74) en haar ophemelen van Multatuli. Ik ben overtuigd dat het schepsel niets dan
de mojigheidjes in den Havelaar van my gelezen heeft. Ze weet, ken, kan niets!
Haar heele zyn (tot haar brusquerie toe) is één leugen.
Hartelyk gegroet
tt
DD
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Ik kan niet behoorlyk zien van slapeloosheid & zenuwachtigheid.Dordt waar ik uitgenoodigd was, heb ik telegrafisch afgezegd. Toen ik te Delft
optrad wist ik ¼ uur te voren niet waarover ik spreken zou, laat staan: wát. Dat ‘men’
tevreden was, bewyst dat ‘men’ heel laag staat. Als geimproviseerd kunstje was
m'n voordracht aardig, maar innerlyke waarde hebben zulke dingen niet! bah! Dát
ik 't deed, was omdat ik sedert 2 jaar m'n woord kwyt was aan Vrye Studie. Ze lieten
my geen rust. Daarom zei ik in eens: ‘nu goed dan, ik zál!’ zonder te weten wat!

[22 maart 1875
Verslag in Het Vaderland]
22 maart 1875
Verslag van Multatuli's voordracht voor ‘Vrije Studie’ te Delft in Het Vaderland,
no. 86. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)

Multatuli in ‘Vrije Studie’.
Gisterenavond vervulde de heer E. Douwes Dekker de spreekbeurt in het Delftsche
studentengezelschap ‘Vrije Studie’. Honderden waren opgekomen om van deze
*
gelegenheid gebruik te maken, en de keurige improvisatie van den talentvollen
redenaar te hooren. Multatuli moest door een dichten drom van belangstellenden
zich een weg naar zijn lessenaar banen en werd, gelijk zich verwachten liet, met
daverende toejuichingen begroet. Blijkbaar getroffen door de hartelijke ontvangst
hem bereid, trad hij, nadat de secretaris de onvermijdelijke notulen van de vorige
vergadering gelezen had, op en begon met de welwillendheid van zijn publiek in te
roepen. Hij gevoelde inderdaad die noodig te hebben, daar zijn zwakke gezondheid
hem niet in staat gesteld had, zooveel studie van zijn onderwerp te maken, als
waarop ‘Vrije Studie’ recht had. Hij hield dan ook geen lezing in den gewonen zin
des woords, doch sprak eenige denkbeelden uit over de critiek in 't algemeen,
trachtte een antwoord te geven op de vraag, waartoe de kunst, en critiek als een
onderdeel van haar, dient, en eindigde met een toelichtende critiek op sommige ge-

*

Had de spreker niet de stelling verdedigd dat er geen genieën bestaan, we zouden ‘genialen’
hebben geschreven; doch al willen wij nu uit hoffelijkheid dit woord niet ten zijnen opzichte
gebruiken, wij blijven gelooven, dat Multatuli zelf het beste bewijs tegen de juistheid dier
stelling is.
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deelten van Vorstenschool te geven en aan te toonen, dat de gedachten, in dat
drama vervat, ook haar invloed op ons leven behoorden uit te oefenen.
Allereerst stelde hij in 't licht, dat men meestal een verkeerd begrip aan 't woord
critiek hechtte, en men deze kunst verwarde met het maken van vittende
aanmerkingen. Zij behoorde niets anders te zijn dan een poging om het een of ander
kunstwerk beter te doen begrijpen, het vatbaar te maken voor 't begrip van 't publiek.
Als onderdeel der kunst was zij aan dezelfde regels als de kunst in 't algemeen
onderworpen en moest haar doel zijn veredeling, vermeerdering van waarachtig
genot, m.a.w. van deugd. De vraag: waartoe dient de kunst, mocht niet beantwoord
worden met de uitspraak: ‘om er van te eten’, evenmin mocht de kunst een middel
tot misleiding der schare zijn, gelijk in de middeleeuwen en later 't geval was geweest.
Met 't oog op de schilderstukken van 't Richartz-Wallraf museum, die een historie
van den loop der verstandelijke ontwikkeling van de 12n tot de 19e eeuw te
aanschouwen geven, besprak de improvisator de verkeerde richting die de kunst
had ingeslagen, zelfs onder geleide van Rafael, Michel Angelo en Rubbens, in den
dienst der Kath. kerk. Het streven naar waarheid, dat de voorwaarde is van alle
plichtsvervulling, had zij destijds niet gekend. Zij werd door de kerk betaald voor 't
verkrachten van denkbeelden, om de menigte te biologeeren, en hierin lag allerminst
haar doel.
Ergerlijk waren in des sprekers oogen de portretten, die men destijds van Jezus
gemaakt had. Het onbeteekend gelaat aan dien held bij uitnemendheid gegeven,
kon hij onmogelijk bewonderen. En het werd voor de hoorders duidelijk dat Multatuli
allerminst dezen profeet door de kunst mishandeld of verongelijkt wilde zien, daar
hij de ondubbelzinnigste bewijzen gaf van hem als een zeldzame persoonlijkheid
zijn eerbiedige bewondering waardig te achten.
De vraag omtrent de kunst mag niet zijn, wat geeft zij te eten, te leeren, maar op
welke wijs en in welke mate veredelt zij den mensch, en hieruit volgt, dat niet slechts
schilderkunst en muziek tot haar gebied behooren, gelijk vele Parlementsleden en
sommige Ministers schijnen te denken, maar alles wat strekken kan om het
denkvermogen op mensch-eerende wijs bezig te houden,
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hem, die door haar geniet, in den waren zin des woords te beschaven.
Men zal zeker nimmer iemand openhartiger over de gebreken van zijn eigen
papieren kind hebben hooren spreken, dan de dramaticus Multatuli het gisterenavond
over zijn Vorstenschool deed. Ook dit boek had de fout van alle boeken ter wereld:
dat men er uit leeren kan hoe men niet moest schrijven. Zoo deelde de schrijver
mee dat hij in den 5en druk een passage had laten schrappen, die in den 4en nog
voorkwam. Zij bevatte een zuivere tautologie. De heer Douwes Dekker wees die
echter niet aan, maar wekte zijn auditorium op om haar zelf eens te gaan zoeken.
Een fout van veel ernstiger aard vond hij in de teekening van 't boerenvrouwtje, dat,
ofschoon zij als naïef wordt voorgesteld, de woorden op de lippen gelegd is (na
Groom's: ‘De koning schiet een wolf’) ‘En hij een bok’, alsof zij de intrige van Von
Schukenscheuer had begrepen.
Doch voor een schuldbelijdenis omtrent het karakter van den Koning mogen wij
hem vooral dankbaar zijn. Het was een misgreep, George die in de eerste bedrijven
als botterik, als iemand zonder eenige diepte wordt voorgesteld, aan 't eind zich te
zien verheffen tot een man van hart en geweten. Het goede in George was niet door
omstandigheden voor een tijd lang onderdrukt, hij was niet een verdwaalde die later
gered kon worden, hij was te dom om te kunnen worden wat hij ten slotte blijkt te
zijn. Hier is werkelijk een fout in de teekening. Deze had haar oorsprong in 't volgende
feit. Het 1e, 2e en 4e bedrijf waren gereed en reeds hier en daar gelezen, toen
Multatuli tot de overtuiging kwam, dat men in zekere zoogenaamd ‘democratische’
kringen zijn koning beschouwde als een beeld van den een of anderen levenden
Vorst, dien hij in zijn dramatische schets wilde tuchtigen. Niets is in des heeren
Dekkers oog verachtelijker dan het huiselijk leven van wien der levenden ook tot
de stof van een kunstwerk te kiezen, dat leven behoort ommuurd te zijn. Nu stonden
hem slechts twee wegen open: George verder als karikatuur te teekenen - doch
elke karikatuur heeft iets leugenachtigs - of een dramatische fout te maken en het
oppervlakkige al te lichtvaardig oordeelende publiek allen grond tot dergelijke
vermoedens te ontnemen. Hij besloot tot het laatste. Dit is de wordingsgeschiedenis
van den

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

554
misteekenden Georg. Gelukkig, zoo erkende de redenaar, had de acteur, die de rol
van Georg op zich had genomen, hem gered, door van den beginne af iets in 's
Konings houding en spreken te leggen dat hem adelde, zoodat de fout bijna
onmerkbaar werd. Hij vermaande echter jeugdige of toekomstige dichters niet op
zulk een gelukkig toeval te rekenen, want zijn koningin, die hij meende dat
onberispelijk was, had een tegenovergesteld lot getroffen.
Ten slotte besprak Multatuli eenige passage's uit Vorstenschool om de waarheid
der idées, daarin vervat, in 't licht te stellen en zijn publiek op te wekken, ze zich als
levensbeginselen eigen te maken. Verschillende oude en nieuwe gedachten sprak
hij op zijn eigenaardige wijs uit. De dwaasheid om van genieën te spreken, de ware
en de valsche excentriciteit, de voosheid van het parlementaire stelsel, zooals dat
thans wordt opgevat, de kleingeestige kibbelarijen van kleine zoogenaamde politici,
die de ware staatkunde vermoord hebben, en nog een aantal andere zaken werden
met gloed en in pikanten vorm behandeld.
Voorzeker zullen er onder de hoorders geweest zijn, die soms van gedachten
met den spreker verschilden. Doch Multatuli zelf acht zich niet onfeilbaar. ‘Ik geloof’,
zeide hij, ‘dat onze-lieve-heer den Vrijdag geschapen heeft om ons in staat te stellen
de dwalingen van Donderdag te herroepen.’ Het is hem bekend, dat ieder mensch
in zekere mate ‘krankzinnig’ is; dat de waarheid betrekkelijk en eenzijdigheid de
meest menschelijke eigenschap is. Niemand die met meer vuur de rechten der
critiek zal verdedigen, ook ten opzichte van zijn eigen meeningen, dan deze ridderlijke
strijder voor waarheid en recht.
In éen opzicht zullen allen hem hebben toegejuicht - ofschoon wars van alle
catechiseermeesters-deftigheid, heeft hij niet kunnen nalaten zijn hoorders het
streven naar waarheid, als den weg tot genot of deugd, met al den ernst zijner ziel
aan te bevelen. En al kan hij met Jezus niet bevelen ‘hebt elkander lief’, omdat de
liefde zich niet laat gebieden - de waarheid dat de liefde tot den evenmensch de
bron der werkzaamheid, de voorwaarde tot een nuttig en gelukkig leven is, vond
een welsprekende verdediging in zijn kernachtige, puntige, dikwijls zeer geestige
taal.
Met een hartelijk woord van dankbetuiging uit den mond van
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den secretaris van ‘Vrije Studie’ - die inderdaad uit naam van de gansche vergadering
sprak - werd de bijeenkomst gesloten.

[22 maart 1875
Artikel in Het Nieuws van den Dag]
22 maart 1875
Artikel in Het Nieuws van den Dag, no. 1574. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Het artikel zal van de hand van H. de Veer zijn.

Een ketterij op het gebied der dramatische kunst.
In het jongste nommer van het Nederlandsch tooneel, orgaan van het Nederlandsch
tooneelverbond, heeft de hoofdredacteur, de Heer Mr. J.N. van Hall, zelf de taak
vervuld om verslag te geven van de eerste voorstellingen van Vorstenschool.
Wij hadden niet anders verwacht. Met hem achten wij de opvoering van Multatuli's
werk een allerbelangrijkste gebeurtenis in de tooneelwereld.
Toch ligt 't voor de hand, dat, nu door anderen alles reeds gezegd is, wat er te
zeggen viel, de Heer Van Hall den lezers van het tijdschrift, waarvan hij
hoofdredacteur is, niets nieuws kon vertellen. De quaestie, of mejuffrouw Kruseman
aanleg en geschiktheid bezit voor het tooneel, dreigt waarlijk meer dan vervelend
te worden. Voor- en tegenstanders hebben hunne meening in 't breede uiteengezet.
Het gezag van den Heer Van Hall als criticus is nog niet genoeg gevestigd om
anderen of ons te bekeeren. Zelfs hebben wij reden te meenen, dat de
hoofdredacteur van het Nederlandsch tooneel door weifeling en onbeslistheid juist
in deze materie zijn invloed grootelijks afbreuk heeft gedaan.
Doch 't is niet daarover, dat wij heden willen spreken. Er is een vraagstuk van vrij
wat grooter belang door den Heer van Hall ter sprake gebracht, zonder dat 't ook
maar een oogenblik in hem schijnt te zijn opgekomen, dat hij, meenende ons de les
te lezen, een stelling verkondigde, welke, indien zij opging, ons tooneel, aan 't welk
hij zoo'n warm hart toedraagt, voor goed zou vermoorden. Wij zeggen: meenende
ons de les te lezen; want de berisping, welke aan zijne stelling ten grondslag ligt,
geldt het oordeel, uitgesproken in ons nommer van 3 Maart, dat de Vorstenschool
‘ongeschikt zou zijn voor het tooneel’. Men leze, wat de
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Heer van Hall aan die meening tegenoverstelt. ‘De voorstellingen van Vorstenschool’,
zoo schrijft hij, ‘hebben mij nieuwen moed gegeven op de toekomst van ons tooneel.
Laten er maar dichters komen, die wat te zeggen hebben, al heet men hun
scheppingen ook “ongeschikt voor het tooneel”. (Het Nieuws van den Dag van 3
Maart) - ziet hoe de worsteling met zulke scheppingen de spieren van onze
tooneelspelers staalt, en van verdienstelijke acteurs, waarachtige kunstenaars
maakt’... ja, hij is met den aanhef van deze phrase zoo ingenomen, dat hij haar met
het oog op onze zuster, de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nog eens herhaalt:
‘Laat er maar dichters komen die wat te zeggen hebben, al noemt men hun drama
ook “minder geslaagd”, (N.R.C. van 4 Maart.) - er is in Nederland nog een publiek,
dat meesterstukken, waar het harte aan heeft meegewerkt, weet te verstaan en te
waardeeren.’
Wij protesteeren tegen deze manier om een ernstig vraagstuk van de dramatische
kunst weg te moffelen in een verdraaide voorstelling van een paar uitspraken der
pers. Noch de Nieuwe Rotterdamsche Courant, noch wij hebben ons te verwijten,
dat wij een meesterstuk, waaraan het hart heeft meegewerkt, hebben miskend. 't
Kwam niet in ons op Multatuli den krans van den Lyricus van 't hoofd te rukken, toen
wij beweerden dat hij als Dramaticus zijn sporen nog verdienen moet. Integendeel.
Aan warme ingenomenheid met zijn talent en erkenning van het diep gevoel, dat
ook in Vorstenschool trilt, heeft 't dezerzijds nooit ontbroken. Indien 't noodig is, zijn
wij bereid wat wij dienaangaande zeiden te herhalen en aan te vullen. Doch de
hoofdredacteur van het Nederlandsch tooneel behoorde te weten, dat dit in casu
de vraag niet is. Hij had zich in elk geval moeten wachten voor de verkondiging
eener meening of den schijn van deze, welke in het belang van ons nationaal tooneel
als door en door valsch moet gebrandmerkt worden.
Of hoe zou 't anders dan de dood voor onze dramatische kunst kunnen zijn wat
hier als de vrucht van de jongste ervaring en met autoriteit gepredikt wordt! Denkt
eens, dat het publiek (en 't zou er het recht toe hebben deze les aldus te vertolken):
Laat de dichters, die wat op het hart hebben, zich niet angstig afvragen in welken
vorm zij hunnen kunstwerken te gieten hebben, of het Epos, de Lyriek, het Drama
of wel de Didactiek de aangewezen
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richting is, waarin zij zich moeten bewegen. Laat hen in deze niet angstvallig zijn.
't Komt er slechts op aan of zij iets te zeggen hebben en of ze een hart hebben - de
rest gaat van zelf. Als de poetische gedachte zich niet van nature voegt naar de
eischen van het tooneel, dan zullen de acteurs daarbij zelfs profiteeren; juist door
de worsteling met zulke scheppingen worden de spieren gestaald en als de critiek
zegt, dat het stuk minder geschikt of minder geslaagd is, dan beroepen wij ons op
het publiek. 't Publiek heeft ook een hart, en weet overal het hart te ontdekken, zelfs
onder een gescheurd en gelapt dramatisch kleed.
Wij vragen iederen onpartijdige, in verband met deze vertolking, of de manier van
den Heer Van Hall de rechte is om een vraagstuk op het gebied der Kunst uit te
maken, of wij niet het recht hadden van den Heer Van Hall bewijzen voor zijn
meening, dat Vorstenschool een goed drama is, te verwachten, in stede van zulke
dooddoeners.
Doch wat spreken wij van ons recht. De leer, hier verkondigd, is op zichzelf zoo
door en door ongezond en onwaarachtig, dat het gevaar, waarmee zij den
kunstsmaak van ons volk bedreigt, alle vrienden der goede zaak naar de wapenen
moet doen grijpen. Liever geen nationaal tooneel, dan een, waarbij de spieren van
onze acteurs en de goedhartigheid van ons publiek den doorslag geven, waarbij
het drama als rekstok gebruikt wordt, en mannen als Mr. Van Hall gunstige critieken
schrijven, zoodra ze maar de overtuiging hebben gekregen, dat de auteur een hart
heeft.
Wij hebben van onzen kant, ofschoon maar met een paar trekken, het vraagstuk
anders opgezet. Wij meenden en meenen nog, dat Vorstenschool, ofschoon een
mozaïk van kostelijke steenen, geen gebouw is; dat er te weinig handeling, te weinig
gang, te weinig eenheid van gedachte... in één woord, dat er te weinig hoogere
dramatische kunst in gevonden wordt. Wij voegen nu gaarne aan deze meening,
omtrent het werk van Multatuli in 't bijzonder, eene algemeene opmerking toe, welke
wij in het belang van de Kunst in Nederland weer lijnrecht tegenover die van den
Heer Van Hall plaatsen, namelijk: dat 't niet genoeg is wat te zeggen te hebben, dat
de dichter vooraf behoort te weten, hoe en waar hij 't zeggen moet. Voorts dat de
acteurs niet gespierd, maar in den
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grond bedorven worden door de worsteling met ongeschikte dramatische producten,
tenzij zij reeds zoo hoog staan, dat zij op hun beurt den dichter een lesje kunnen
geven. Doch dan zijn zij reeds kunstenaars geworden en wel aan de hand van
tooneelspel-dichters, die hun vak door en door verstonden. Eindelijk spreken wij als
onze bepaalde meening uit, dat het hart wel aan een meesterstuk moet hebben
meegewerkt, maar dat een drama bovendien den beitel en den hamer noodig heeft,
zonder welke 't nooit een drama worden zal.
Wij willen gaarne met ieder, die 't verlangt, deze stellingen nader bespreken. Of
zijn dat geen stellingen, die voor een dispuut geschikt mogen geacht worden? Zijn
't soms axiomata?
Ja, 't zijn axiomata, onbetwistbare waarheden, die door geen man van gezag op
het gebied der dramatische kunst ooit zijn weersproken of betwist....
Doch hoe is 't dan mogelijk, dat de hoofdredacteur van het Nederlandsch Tooneel
den schijn op zich laadt een ketterij te verkondigen, die deze eenvoudige waarheden
vierkant in 't aangezicht tart?
Wij vonden dit verschijnsel op zich zelf belangrijk genoeg, om het onder de
aandacht onzer lezers te brengen, en 't hun ter bespreking en overweging aan te
bevelen.

[23 maart 1875
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman]
*23 maart 1875
Brief van Multatuli aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 57.)
De tekst is opgenomen in de brief van Mina Krüseman aan Elize Baart, d.d. 24
maart.
Mejuffrouw!
Ik neem de vryheid UwEd. te verzoeken my het bedrag te willen opgeven van de
gelden die UwEd. successivelijk de goedheid had my voor te schieten, ten einde
my in staat te stellen die zaak te verevenen.
Ik heb de eer met verschuldigde gevoelens te zyn.
Douwes Dekker.
Rotterdam 23 Maart 1875
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[23 maart 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
23 maart 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
waarvan twee bladzijden beschreven; de slotzin staat midden op de overigens
blanke derde bladzij. (M.M.)
Amsterdam, 23 Maart 1875
Waarde Dekker! Al wat Ge mij schrijft, neem ik gaarne aan; ik heb al lang begrepen
dat Uw toestand zóó en niet anders moest zijn. Doch bedenk eens wát ik U heb
gevraagd! Immers niet veel meer dan dat Ge mij zoudt toestaan de bij U liggende
proeven, met de daarbij behoorende door U gecorrigeerde Kopij, terug te ontvangen,
opdat ik ze zelf kon lezen en niet alles behoefde stil te staan. Wees er zeker van
dat ik ze met de uiterste nauwkeurigheid zal nazien.
Zoo Ge dus slechts de moeite neemt van die proeven etc. een pakket te maken
en mij dat te zenden, dan ben ik voorloopig tevreden. Kunt Ge er de aanteekeningen
op Havelaar nog niet bijvoegen, welnu, ik zal nog langer geduld oefenen, al is 't
bitter jammer dat juist in dezen voor 't debiet zoo wèl-aangenamen tijd zulk een
boek volstrekt niet te krijgen is.
Als Mina Kr. zich niet gêneert om zulke zotheden uit te kramen als zij thans doet,
behoeft Ge U toch waarlijk niets om haar te bekommeren. Dat zij boos is omdat
haar vrienden nu meestal Uw zijde kiezen, is begrijpelijk, maar door zulke domme
wraak, maakt ze zich eenvoudig belachelijk.
Mag ik U nog herinneren dat ik ook nog bij gelegenheid antwoord wacht op een
en ander uit mijn laatsten? o.a. of Mimi alleen dan wel Gij beiden onze gasten zoudt
zijn, e.d.
Hartelijk groetend
tt
GLf
Het ‘Vaderland’ heeft U stellig geen dienst gedaan met uw huwelijksplan zoo te
proclameren!
Denk svpl om de proeven toe te zenden!
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[23 maart 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
23 maart 1875
Advertentie inzake de luxe-editie van Max Havelaar, derde druk, in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 82. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
MAX HAVELAAR
door
MULTATULI.
o

3de druk. PRACHTUITGAVE in roy. 8 . op zwaar Hollandsch papier........ f 5
Van deze uitgave zijn slechts 100 exempl. gedrukt, die nimmer in den handel zijn
geweest.
Ik bezit eenige exemplaren, die aan de eerstaanvragenden worden afgeleverd.
J.L. BEIJERS,

te Utrecht.

[23 maart 1875
Bericht in de Dordrechtse Courant]
23 maart 1875
Bericht in de Dordrechtsche Courant, no. 70. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Dordrecht, 22 Maart.
Heden avond, bij gelegenheid van de opvoering van Multatuli's Vorstenschool,
was den genialen schrijver van dat drama eene verrassing bereid. Eenige heeren
hadden zich vereenigd om den heer Douwes Dekker een stoffelijk blijk van hunne
hulde aan te bieden, en hem uitgenoodigd de voorstelling alhier met zijne
tegenwoordigheid te komen vereeren en na afloop daarvan aan een souper deel te
nemen dat zij hem wenschten aan te bieden. De heer Douwes Dekker heeft echter,
om redenen van gezondheid, voor die uitnoodiging beleefd bedankt en zijn spijt
betuigd, dat hij zelfs niet kon overkomen om de voorstelling bij te wonen.

[24 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Elize Baart]
*24 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Elize Baart. (Leven III, blz. 57-58.)
uw telegram: het telegram bevatte het koeranten-nieuwtje dat, naar men zei, de
Vorstenschool weldra opgevoerd zou worden met mevr. ten Hagen als Louise.
(noot van M.K.)
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Rotterdam 24 Maart 1875.
Beste Elize! 't Is goed dat je weg bent, want van daag zou je suf geworden zijn
onder de émoties. Zoodra ik uw telegram ontvangen had, heb ik dien naar onze
charmante directeurtjes gezonden met de eenvoudige vraag:
‘Hebt de goedheid mij terstond hierop te antwoorden.’
en 't postcriptum:
‘Wat een ZOEN vermag!’
Natuurlijk rekende ik op een uitbarsting en verwachtte iets als een conspirative
beweging onder leiding van Mul! Daarom had ik den knecht gezegd te wachten op
antwoord en den heeren te zeggen dat er haast bij was. Een uur later kwam de man
terug met de boodschap dat de heeren het antwoord wel zenden zouden. En eenige
uren later ontving ik een briefje van?... Mul!!!!!
minder slecht dan dom, oordeel zelve:

Mejuffrouw!
‘Ik neem de vrijheid UwEd. te verzoeken mij het bedrag te willen opgeven
van de gelden die UwEd. successivelijk de goedheid had mij voor te
schieten, ten einde mij in staat te stellen die zaak te verevenen.
Ik heb de eer met verschuldigde gevoelens te zijn’
Douwes Dekker.
‘Rotterdam 23 Maart 1875’
Die datum zal wel weer een leugen zijn! Ziehier mijn antwoord per keerende:
‘Mina Krüseman laat nooit een vijand betalen voor een vriend.
P.S. Mij schijnt alles wat niet hoog is, allerlaagst.
Multatuli.’
En nu? Wat verder? Ik heb gekookt van nieuwsgierigheid den ganschen dag,
maar niets meer gehoord. Met mev. ten Hagen moet Miesje zeker de planken op!
Nous verrons; men wordt brutaler, tant mieux, dan zal men zelf de ontmaskering
op zich nemen.
Mina.
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[24 maart 1875
Brief van Le Gras c.s. aan Mina Krüseman]
*24 maart 1875
Brief van Le Gras c.s. aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 58.)
Om een voorbeeld te noemen: in hoe verre deze couranten-berichten waar of
niet waar geweest zijn, weet ik niet, maar ik weet wèl dat de Vorstenschool noch in
den Haag noch in Arnhem vertoond is.
(noot van M.K.)
Rotterdam 24 Maart 75.
Mejuffrouw!
Verschoon ons dat wij U niet even spoedig geantwoord hebben als gij ons
gevraagd hebt. Uw briefje kwam terwijl wij druk aan 't werk waren. Ter zake.
't Is niet onze gewoonte ons aan courantengeschrijf te storen. Gij zult zelf
meermalen ondervonden hebben dat de nieuwsbladen meermalen omtrent u tijdingen
verspreid hadden die gij zelf in de eerste plaats moest weten... maar niet wist. H.H.
Redacteurs schijnen dus met de zienersgave behebt te zijn. Dit is ook volkomen
van toepassing op ons. Om een voorbeeld te noemen, voor en aleer wij 't besluit
van B. en W van 's Hage omtrent de opvoering van V.S. wisten, vermeldde de N.A.
die beslissing reeds. Het Handelsbl. berichtte dat de Burgemeester van Arnhem de
opvoering van V.S. in zijn gemeente zou verbieden of liever verboden had voor en
aleer wij daartoe de noodige aanvrage gedaan hadden.
Zoo zal 't ook wezen met het spelen van V.S. door mev. ten Hagen. Er is niets
ter wereld dat haar beletten kan de rol van Louize te ambiëeren, niets dat haar
beletten kan van dat verlangen kennis te geven aan wien ook. Bij ons is hiervan tot
heden toe niets officieels bekend.
Zoo als ik u reeds gezegd heb, zal V.S. in deze maand niet meer worden
opgevoerd. De e.v. opvoering zal te Amsterdam plaats hebben 7, 8 en 9 April;
waarschijnlijk nog meermalen ofschoon daarvan nog niets bepaald is. Indien het
vóór 7 April in Rott. of elders mocht gespeeld worden, zullen wij u daarvan tijdig in
kennis stellen.
Hoogachtend.
Uw Dw. Dienaren
Le Gras, van Zuylen & Haspels.
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[24 maart 1875
Bericht in de Dordrechtsche Courant]
24 maart 1875
Bericht in de Dordrechtsche Courant, no. 71. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Heden morgen hebben zich twee heeren der deelnemers aan het blijk van hulde,
dat men den genialen Multatuli gisteren dacht aan te bieden, naar Rotterdam
begeven, om ZEd. het prachtwerk aan te bieden, getiteld: Lacroix, Les arts au Moyen
age et à l'époque de la Renaissance, l'art Militaire et Religieux en Moeurs et
Coutumes gedurende dezelfde tijdperken. De heer Dekker, die steeds lijdende is,
betreurde dat het hem niet mogelijk was geweest aan de uitnoodiging, eerst
aangenomen, gevolg te geven. Veel oprechte hartelijkheid en heuschheid straalde
in zijn ontvangst aan beide heeren door; - dat hem het blijk van waardering der
Dordrechtsche kunstvrienden bijzonder aangenaam was behoeft geen betoog.

[24 maart 1875
Ingezonden Stuk in de Dordrechtsche Courant]
24 maart 1875
Ingezonden stuk in de Dordrechtsche Courant, no. 71. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Mijnheer de Redacteur,
Sta mij toe u eene kleine rectificatie te geven op uw berigt aangaande Multatuli,
in uwe courant van gisteren.
Multatuli had de uitnoodiging om over te komen aangenomen, doch kon of wilde,
om bijzondere redenen, niet vroeger arriveren dan met den trein, die te half tien ure
hier aankomt. Van spijt, door hem uitgedrukt, dat hij de opvoering van Vorstenschool
niet kon bijwonen, was geen sprake. Integendeel, ik heb reden te gelooven dat hij
die liever niet bijwoonde.
Eerst gisteren ontving ik een telegram, meldende dat zijne gezondheid hem belette
zijne gedane belofte te vervullen, waardoor de hem toegedachte ovatie moest
vervallen.
Met plaatsing van het bovenstaande zult u mij zeer verpligten.
UEd. Dw. Dienaar,
D. van Wageningen.
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[24 maart 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
24 maart 1875
Advertentie inzake een opvoering van De Bruid daarboven, in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, nr. 83. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Nieuwe Schouwburg van Judels & Van Biene onder het bestuur
van
LE GRAS, VAN ZUYLEN en HASPELS,
(....)
Verwacht DONDERDAG 1 APRIL 1875, ten benefice van den
Heer J.M. HASPELS: DE BRUID DAARBOVEN.
Tooneelspel in 5 bedrijven door
MULTATULI.

[25 maart 1875
Artikel in de Nederlandsche Kunstbode]
25 maart 1875
Artikel in de Nederlandsche Kunstbode, no. 6. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Het artikel, ongesigneerd, is van de hoofdredacteur Dr. J. van Vloten.

Een achttiendeeuwsch maatschappelijk leerdicht in tooneelvorm.
‘Vorstenschool’ is dezer dagen ook te Haarlem opgevoerd; ‘Vorstenschool of’ - gelijk
de dichter het zoo juist uitdrukt - ‘vluchtige schets van 'n paar verschillende wijzen,
waarop hooggeplaatste personen hun roeping zouden kunnen opvatten’. Hoe kan
dan echter, bij zulk een juiste beschouwing der zaak, diezelfde dichter tevens
verlangen, gelijk hij doet, zijn werk ‘te (zien) lezen, gebruiken, en beoordeelen als
een drama?’ Het een is lijnrecht met het ander in strijd; een dichterlijke schets met
de uitdrukkelijke bedoeling geschreven, de ware regeerkunst te leeren en tegen de
onware te waarschuwen, kan, al is ze in tooneelvorm te boek gesteld moeilijk op
den naam van drama aanspraak maken. Zij laat zich alleen als leerdicht beoordeelen,
doch veroordeelt als drama zich zelf reeds. En zoo is het ook met deze
‘Vorstenschool’. Een drama is deze, met een stuk of wat koddige en ernstige
tooneeltjens
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doorvlochten maatschappelijke zedepreek uit de vorige eeuw niet; - want dit laatste
moet men bij de kennisneming vooral niet uit het oog verliezen. Op luttel
uitdrukkingen en versregels na, die kennelijk van latere staatsgebruiken getuigen,
dagteekent de geheele maatschappelijke zienswijs en zedeleer van 't werk uit den
tijd vóór en omstreeks de fransche omwenteling der vorige eeuw, in betrekking
vooral tot de duitsche vorstenhoofjens dier dagen, en de daar heerschende
gewoonten. Dergelijke schouderweermatige koningen mogen ook in onzen tijd, met
zijne staatswettelijke begrippen, hier en daar nog voorkomen kunnen; hofjonkers
als de hier optredende mogen ook aan de hofkringen onzer dagen niet vreemd zijn;
de staats- en volksbespiegelingen der hier als schoolmatres werkzame koningin,
en hare - bij al 't waar gevoel, dat zich op sommige plaatsen toont - even opgewonden
als onbekookte praatjens zijn aan de gevoelzieke ontboezemingen der naar
Rouseau's lessen gevormde staatshervormers ontleend, die zooveel bloedig kwaads
hebben aangericht. Een meerderheid door de minderheid verdrukt en uitgezogen;
menschen slechter dan 't vee gevoed; - waarbij de dichter geheel voorbijziet, dat
wel niemand op dezelfde voorwaarden als dat slacht- en weivee, die trek- en
lastdieren zou gevoed willen worden, hoe slecht hij het anders hebben mocht; - en
dergelijke meer zijn werkelijk toch te verouderd, om ze ons nu nog als proeven van
staatswijsheid voor te houden. Een koningin, die met den meesten ernst
aanteekening houdt van 't geen een dronken lap haar omtrent zijn huiselijke
aangelegenheden, en den al of niet aan de wet beantwoordenden geboortetijd van
zijn kinderen diets maakt, en die langs dezen weg tot genezing van 't
maatschappelijke kwaad wil komen, is een te onbestaanbaar wezen geworden, om
voor een hedendaagsch model te dienen. Wat zij werkelijk goeds en edels zegt en
doet, nemen wij daarom niet minder gaarne aan, doch beperken ons dan ook dáártoe
in haar lof. Wij juichen haar toe in haar verwerping en kastijding aller huichelarij en
staatsgeknoei, in haar edelaardige ingenomenheid met waarheid en burgerdeugd,
doch kunnen haar verder als staatsleerares en maatschappelijke hervormster geen
brevet toekennen, en moeten dus, ook als leerdicht beschouwd, de school, waarin
zij als hoofdpersoon optreedt, voor onze dagen mislukt achten.
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Intusschen blijft dit oogpunt toch het eenige, waarvan wij bij onze beschouwing
kunnen uitgaan. Alleen daaruit kunnen wij ons al de eigenaardige gebreken verklaren,
waaraan dit zoogenaamde ‘drama’, als drama, mank gaat. Het is een school
inderdaad, waarin de leerdichter, die haar voor ons opende, in elk der voornaamste
handelende personen, zelf voor ons optreedt; zich dan eens - en het meest - als
koningin, dan als werkman, dan als naaister, dan als boerevrouw, dan als bureelklerk
aan ons vertoont, om ons, in zijn eigen taal, zijne niet altoos houtsnijdende
bespiegelingen over menschen en dingen meê te deelen. Moesten die personen in
hun eigen bestaan en karakter voor ons optreden, zij zouden zich op geheel andere,
met hun aanleg en wezen meer overeenkomstige wijs uiten. Nu hoort men uit den
mond van ieder den schrijver der Ideën spreken, die zich telkens slechts in
verschillend gewaad gestoken heeft. Zijn dweepen met beginsellooze ekcentriciteit,
zijn vertoonzieke gevoelzucht, en derg., komen er herhaaldelijk - zij 't ook minder
hinderlijk dan elders, - in aan den dag. Daar ik, in de laatste nommers van den Tolk,
over al deze multatuliaansche eigenschappen vrij uitvoerig gehandeld heb, kan ik
er hier verder over zwijgen; genoeg, dat er daardoor aan geen levensvolle
verscheidenheid van karakters - gelijk de tooneelpoëzy die vereischt - kan te denken
vallen. Dramatisch zijn in dit gedicht slechts enkele bijkomstige tooneelen en
voorstellingen: dat allervermakelijkste van 't aanpassen der schouderweren, de
hofjonkerpartij bij den koning, Van Huisde's schijn-en-blijk-bespiegeling, het optreden
van Schukenscheuer bij 't roomhuis, voor een deel ook het tooneel in de woning
van Herman met Puf en Hessenfeld. Aan 't meesterlijke spel van sommige der
spelers hadden die tooneelen daarbij niet weinig te danken. De dichter heeft thans
zelf te Delft erkend, dat Haspels zijn plotseling van een dwaas in een weldenkend
staatshoofd verkeerden koning althans iets minder onverklaarbaar gemaakt heeft;
Le Gras heeft de onbeduidende bijrol van Schukenscheuer tot een komische hoofdrol
weten te verheffen; Puf heeft zich uitnemend van de hem opgelegde taak gekweten,
enz. Wat echter het tooneelverband van 't geheel betreft, niet slechts dat de persoon
die de spil is, waar alles om draait, de telkens te berde gebrachte Heer van Weerd,
door zijn onafgebroken afwezigheid uitblinkt; maar
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ook heeft de dichter, tot tweemaal toe, dat verband niet anders dan door 't
luistervinkspelen zijner hoofdpersonen weten te redden. En dan welk een
deerniswaarde en geestdoodende taak heeft hij aan anderen opgelegd, aan de
*
koninginmoeder, bijv., de hofdame, en in 't laatste bedrijf aan Herman, zijn zuster,
en haar vrijer, alle drie!! - En dat alles wil ons de dichter toch niet alleen als een
drama, maar deze en gene zijner vereerders zelfs als een modeldrama opdringen!
Waar zijn toch hunne gedachten? Noemen wij het stuk, naar 's dichters eigen nadere
omschrijving, een leerdicht in tooneelvorm, ziedaar de eenige basterddichtsoort
waartoe 't te brengen is.
En nu nog een woord over de opvoering. Over 't uitstekende spel van enkelen
spraken wij reeds. Het deed ons op nieuw de verbrokkeling in driederlei
tooneelgezelschap betreuren van wat vereend zooveel kunstrijks te aanschouwen
zou kunnen geven. Doch daarin dienen wij, voor 't oogenblik althans nog, te berusten.
Zou door bemiddeling van derden geen toenadering mogelijk zijn, die ons één
krachtig werkzaam personeel kon schenken? Allen, wien de vaderlandsche
tooneelkunst ter harte gaat, moesten de handen ineenslaan, om dat t' avond of
morgen te bewerkstelligen! - Wie wij, buiten de opgenoemde personen, thans te
zien kregen, laten zich gemakkelijk met weinig woorden kenschetsen. De heldin
van 't stuk, juffr. Kruseman, voldeed door haar kloeken lichaamsbouw en hare fiere
gestalte, doch schoot in buiging en klank van stem, houding en gebaren bijna altoos
te kort. Het best kwam zij uit in de woning van Herman en het tooneel met Van
Huisde. Wie hare welbekende kusschuwe ontboezemingen hoorde of las, heeft
voorts zeker moeilijk een klei-

*

Allernaïefst klinkt, omtrent deze beiden de beschrijving van den dichter in de ‘opmerking’ bij
den 2den druk, dat tegenover hare zwijgende rollen, die der andere zeer gemakkelijk, de hare
daarentegen ‘uit een oogpunt van kunst zeer gewichtig zijn.’ Alsof daarmede haar voortdurende
lijdelijke houding ware goedgemaakt! Op die wijs zou ook een preek of verhandeling met tal
van zwijgende, de verschillende op hen gemaakte indrukken, in hun gelaatstrekken
weerspiegelende toehoorders, een drama mogen heeten; en de dichter had dan waarlijk niet
noodig gehad, die zes bladzijden uit Louize's voordracht te schrappen, die de kunst van haar
zwijgende toehoorderessen slechts verhoogd zouden hebben.
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nen glimlach kunnen bedwingen bij de hartelijke omhelzing in alle eer en deugd,
haar, naar tooneelgebruik, bij de tedere begroeting van haar George aan 't slot,
weggelegd. Hoe heeft zij er echter toe kunnen komen zich, in den aanvang van 't
stuk, zoo afzichtelijk te blanketten, dat ze meer op een wassebeeldenpop of een
(‘kom, rechtuit, dat is het woord’) bordeelnimf, dan op een eerzame koningin geleek?
Althans in een zoo beperkte ruimte, als de Haarlemsche schouwburgzaal, maakte
*
het een allerongelukkigsten indruk. Juffr. Baart is wat al te veel haar leerling en
loopt groot gevaar haar onzelfstandige weêrschijn te worden, wanneer zij zich verder
uitsluitend aan hare leiding blijft toevertrouwen. De heer Van Zuylen voldeed als
Herman veel beter dan als Spiridio; hij kan het niet helpen, dat hem de dichter, in
eerstgemelde rol, zoo wanhebbelijk tieren laat, als in die wansmakelijke versregels:
‘ik wil den hond’, enz. tot ‘hem spuwen in 't gezicht’. Hessenfeld deed zich veel
natuurlijker als livreiknecht dan als hofjonker voor, en Albert dient een boêl af en
aan te leeren vóór hij een dragelijk schouwspeler wordt. De beide hoflakeyen die
de haard opstookten, en de luchters opstaken, kweten zich, even als hun bijhebbend
gezelschap, goed van hun taak; doch hoe zich een hofkleêrmaker als Landsheil,
inplaats van in een kleedij die zijn snijderstafel eer aan zou doen, in de schamele
ploertenplunje van een tafelbediende of lijkdrager kon steken, laat zich moeilijk
raden.

[25 maart 1875
Artikel in het Rederijkers Weekblad]
25 maart 1875
Artikel in het Rederijkers Weekblad, jrg. 12, no. 12. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.)

Nog eens Vorstenschool.
Veel, en niet ten onrechte, werd er reeds alom over Vorstenschool gesproken en
geschreven met verschillende opmerkingsgaven en indrukken. Het deed ons daarom
steeds leed dat wij de gelegenheid nog altijd moesten missen het hier, te ARNHEM,
te zien

*

Niet zonder vrucht zou zij waarschijnlijk de opmerkingen van den Heer Kalff daaromtrent
kunnen raadplegen.
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opvoeren, om daardoor ook ons oordeel te kunnen vellen over dewaarde als
TOONEEL-PRODUCT. Van bevoegde zijden kwamen verschillende
gedachtenwisselingen tot ons, en de auteur zelf heeft ons medegedeeld dat de
Arnhemsche critiek zijn papieren kind niet gunstig is geweest. Of echter de harde
uitspraak der Arnhemsche courant: ‘dat het stuk den schrijver onwaardig zou zijn’
verdiend is, mogen wij betwijfelen en achten daarom het daartegen uitgesproken
protest alleszins gegrond.
Die verschillende en velerlei belangstelling had dan ook reeds lang onze begeerte
geprikkeld, om er kennis mede te maken. Wij bleven wachten op de aankondiging
dat het ook hier zou worden opgevoerd, maar de herhaalde teleurstelling deswege
deed ons besluiten de uitgave ter hand te nemen en met aandacht te lezen. De
vrucht dier lectuur en de bemerkingen, die zich daarbij bij ons hebben voorgedaan,
wil ik bescheiden mengen in den rei der reeds bekende oordeelvellingen. Ieder
beziet van zijn standpunt de zaken door een ander glas, en door wrijving van
gedachten komt men immers tot de waarheid?
Elke steen, hoe klein ook, die tot de voltooiing van een blijvend gebouw wordt
aangedragen, heeft immers, als hij goed wordt gelegd en dienst kan doen, ook zijne
waarde?
Welnu, deze waarheid geeft mij den moed om de reeds gevoerde critiek met deze
kleine bijdrage te vermeerderen; en mocht men mij, (even als de auteur Louize op
bladz. 70 laat zeggen) ook willen toevoegen: ‘Wie afkeurt toone dat zijn oordeel rijp
is’, ik antwoord vrijmoedig:
‘WIENS OORDEEL RIJP IS, ZORGE DAT ER NIET KAN WORDEN AFGEKEURD.’
En nu... heeft de lectuur van Vorstenschool ons voldaan? Ten deele ja, - maar over
het algemeen niet. Wellicht was onze verwachting, door den grooten roep, wat te
hoog gespannen; misschien ligt de fout aan ons eigen kortzichtig begrip.
Vorstenschool verraadt ontegenzeglijk de meesterhand; bevat onmiskenbaar
eene reeks van geniale gedachten - treffende waarheden en aangrijpende
terechtwijzingen voor degenen, aan wier adres ze zijn gericht; maar vorm en kleed
waarin zij zijn gehuld bederven veel.
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Hoeveel meer indruk toch had die taal kunnen maken bij geleidelijken, vloeienden,
meer aesthetischen overgang. Wáár toch zal men in het dagelijksch leven zóó
stootend - zóó vreemd - zóó afgetrokken - zóó verheven, ja soms zoo onnatuurlijk
spreken, als de auteur hier zijne figuren soms laat doen?
Waar is, zelfs bij de hedendaagsche emancipatiezucht, eene vrouw te vinden als
Louize, die zooveel algemeene kennis, zooveel helder begrip - ik zou haast zeggen
- zooveel alwetendheid bezit omtrent allerlei toestanden, die in den regel zelfs der
hoogst ontwikkelde vreemd blijven? Of strijdt het niet tegen de réaliteit om eene
vrouw, van nature voor stille huiselijkheid en aanhankelijkheid geboren, De Klimop,
zooals ten Kate zegt: ‘die er aan de takken van den ceder leunt’ om, zeg ik, zulk
een teeder wezen dergelijke ellenlange, hoogdravende redevoeringen in den mond
te leggen als Louize, om van de rest niet te gewagen, b.v. op bl. 65 tot en met 71,
heeft uit te spreken? - Haar zooveel ongeëvenaarde kennis toe te dichten, en
handelingen te doen verrichten, die alleen de man, en dan nog wel geen alledaagsch
onbeduidend man, met succes zou kunnen volbrengen? Immers, politiek,
aardrijkskunde, rechtswetenschap, aristocratie, godsdienst, krijgswetenschap,
ridderschap, alles, ALLES te zamen kent de eminente vrouw daar op haar duimpje
- alles moet zij regeeren, zij ontmaskeren - ZIJ... de zwakke sekse! Is dit nu
MENSCHKUNDIG, een juiste greep? Wij zeggen: ‘neen, dat is te excentriek om natuurlijk
te zijn.’ Men zegge nu niet: ‘er zijn toch van die mannelijke karakters onder de
vrouwen, zulke bazinnen, die meenen alles te kunnen en ook alles willen regeeren
en bestieren;’ - ik geef het toe in zekeren zin, maar - behalve dat het meestal
waarheid blijkt wat Cats reeds leerde: ‘'t Geet in de weuning glad verdraeid, Waar
't hoantjen zwiegt en 't kipke kraeit’; - zoo is ook de overige natuur van LOUIZE
daarmede geheel in tegenspraak; zij, zooals zij ons soms meewarig en gevoelvol
wordt geschilderd, zij kan geen CESAR of HANNIBAL zijn.
Dit nu is vooral onze grootste grief, want hoe men schildert - hoe men leert - of
zelfs phantaseert, - men dient der werkelijkheid getrouw en natuurlijk te blijven.
Daarom trof ons dan ook, als scherpe tegenstelling, het tooneel van Hanna. Dat
bezit treffende momenten en ook de opvatting der ‘poezië’ van Albert is schoon.
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Dáárin hervonden wij Multatuli van top tot teen - dáárin ademt weder de dichter,
zoo rijk in gaven, gloed en kracht en DAAROM is dan ook het werk den schrijver o.i.
NIET onwaardig.
Naar deze lectuur dus te oordeelen, die ons wel door stoute uitdrukkingen en
wespensteken somwijlen geschokt, maar niet blijvend geboeid heeft, kunnen wij
ons begrijpen dat het stuk op het TOONEEL niet aan de verwachting heeft beantwoord.
Voor de rol van Louize (die blijkens het aangevoerde, naar onze meening, eer
een man dan eene vrouw zoude passen) is eene actrice noodig met uitstekende
gaven, groote talenten en veelzijdige ondervinding; en men valle dus Mejufvrouw
Kruseman niet al te hard, dat zij haar niet in haren vollen omvang heeft kunnen
begrijpen en naar eisch vertolken. Wel blijft het waar dat zij, die zich zooveel
literarische kennis toekent, daardoor juist de klip, waarop zij stranden zou, in tijds
had behooren te ontdekken en zich niet lichtvaardig wagen aan eene taak, die zulke
groote krachten vorderde; maar aan den anderen kant is het ook niet minder waar,
dat wij, zwakke, ijdele menschen onze krachten al licht overschatten en ons, ter
goeder trouw niet zelden talenten toekennen, die het groote publiek maar niet kan
ontdekken.
Zal de Vorstenschool op den duur zijn weg vinden? Wij meenen het te mogen
betwijfelen. Niet nog zóó zeer om den vorm, als wel om de strekking. Wat bizarrerie
kan er tegenwoordig nog wel door; maar de wonde, door de wesp gestoken, geneest
wel weder, doch het beest blijft gehaat, - en nu is in Vorstenschool de strekking te
duidelijk, dan dat het Nederlandsch publiek daar op den duur vrede mede zal kunnen
vinden. Waar verbittering, wrevel en afkeer gewekt, waar ontevredenheid wordt
aangekweekt, daar mag in den eersten tijd eenige belangstelling volgen, op den
duur echter begint men te begrijpen, dat men toch niet tegen den grooten
wereldstroom oproeien kan en het dus nog maar het verstandigste is tevreden voort
te leven en de regeling over te laten aan degenen, die daartoe zijn geroepen.
Hervormer te willen zijn is eene prachtige roeping, maar geene gemakkelijke taak;
want om hervormer te blijven moet men over gaven, krachten en middelen te
beschikken hebben, zooals slechts karig zijn uitgedeeld; en hoe geniaal men nu
ook moge zijn in het toebrengen van gevoelige geeselsla-
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gen, éénmaal schiet de kracht van den arm te kort tegen de menigte, die men te
kastijden heeft.
Wij stellen er prijs op, hoogen prijs, Multatuli voor onze letterkunde te behouden;
wij waardeeren zijn talent - zijne kennis - zijn moed; - maar wij zeggen er ook bij:
‘Multatuli kan nog wel wat beters, wat grootschers en edelers leveren, dan een
Vorstenschool’. Dat onze literatuur eerlang met zulk een parel van zijne hand moge
worden beschonken, der natie tot nut en genot, en hem tot eene onvergankelijke
eerezuil, is de oprechte wensch waarmede ik dit geschrevene besluit.
Arnhem, Maart 1875.
DÉSIJDERIUS.

[25 maart 1875
Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
25 maart 1875
Bericht over de huldiging van Multatuli te Delft, in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, nr. 84. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Delft, 24 Maart. Wij vernemen dat het Studentenkorps alhier zijn Senaat een désaveu
heeft gegeven, omdat deze bij de manifestatie aan den heer Douwes Dekker ter
gelegenheid van de opvoering van Vorstenschool, het had doen voorkomen, alsof
dit huldebetoon in naam van het Studentenkorps geschiedde, terwijl slechts enkelen
van zijne leden daaraan hadden deelgenomen.
De dies van het korps, ofschoon met geen gunstig weder bedeeld, is zeer ordelijk
gevierd met rijpartij, collation en voorstelling in den schouwburg door het Fransche
operetten-gezelschap uit Amsterdam.

[26 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Elize Baart]
*26 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Elize Baart. (Leven III, blz. 58-59.)
Aan Mej. Elize Baart.
Brussel 26 Maart 1875.
(....)
Wie Hanna zou zijn? - Wel natuurlijk Miesje! Dáárom draait de geheele intrigue
- Mul is bezig een gevaarlijk spel te spelen en de Directie er in te laten loopen.
(....)
Mina.
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[26 maart 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag]
26 maart 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag, no. 1551. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Het Delftsche studentenkorps moet het in zijn Senaat hebben afgekeurd dat deze
bij de manifestatie jegens den Heer Douwes Dekker, ter gelegenheid van de
opvoering van Vorstenschool, het had doen voorkomen alsof dit huldebetoon in
naam van het studentenkorps geschiedde, terwijl slechts enkele leden daaraan
hadden deelgenomen. 't Is waarschijnlijk eene quaestie van vorm.

[27 maart 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
27 maart 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
prote: gekwalificeerd corrector op een drukkerij (fr.)
Rotterdam Saterdag 75
Waarde funke! Uitlegging & verklaring van m'n zwygen en onmacht zou 'n werk
zyn waartoe ik niet in staat ben. Bovendien gy hebt recht op werk, en niets te maken
met de redenen die my verlammen. Onder die redenen hoort ook dat ik ziek ben,
misschien zeer zeer ziek.Hierop volgt de herhaling van Uw aanbod: ‘de pakketjes aan U te zenden.’ Uw
aanbod dienaangaande ligt sedert eergister voor my, en is alweer van Uwen kant
welwillend en doelmatig. Maar van myn kant niet! Gister was ik weer den ganschen
dag - enfin, ik kan geen uitlegging geven. Uw voor de hand liggend ‘ik zou’ dit of
dat, is niet toetepassen, geloof me. Ik durf U de pakketjes proeven niet te zenden.
Met den besten wil kunt ge niet zorgen voor de correctie. Telkens zie ik, zonder
loisir te hebben tot (tyd heeft men altyd, dát is de zaak niét! Wie zegt geen tyd te
hebben, liegt of drukt zich slecht uit)Enfin, ik zie, by toeval 'n afgedrukt stuk inziende, telkens fouten die me hinderen.
e

(Zoo-even in 5 druk blz. 70 schynen voor schynend.) Ook in 't voorbericht zyn
dingen weggelaten die ik zeker weet geschreven te hebben. Dit maakt my angstig.
Bovendien gy kunt niet weten wat ik graag veranderen wou, en ikzelf kan dat niet
weten voor ik er aan toe ben. Ge kunt onmogelyk de manier
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begrypen waarop ik werk, en wát me 't begrip geeft van onderwerp of vorm.
Ik ga nu, Saterdag morgen aan de noten van Havelaar. En - ik ben ziek. Toch
span ik liever my tot het byna onmogelyke in dan dat ik de proeven terug zend. Ik
zou geen gerust oogenblik hebben, en ben nu al angstig genoeg voor de vellen die
ik niet gezien heb, vooral betreffende de nummers der noten.
Wat ik u wél verzoek, is achtteslaan op 't wél uitvoeren myner correctie. Ik span
me altyd in om duidelyk uittedrukken wat ik bedoel, en zie vaak dat men slordiger
corrigeert, dan zet. De primitieve proeven zyn gewoonlyk (betrekkelyk, en nu eens
zonder prote werkend) goed. Maar nieuwe fouten in 'n correctie zyn zeer frequent.
Enfin, dit is 'n opmerking van algemeenen aard. Over t geheel mag ik niet klagen.Ik zal vandaag doen wat ik kan,
Hartelyk gegroet
tt
DD
trouwen geschiedt 1 april. Ik ben misselyk van die zaak, maar 't moet er nu door.

[27 maart 1875
Ingezonden Stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
27 maart 1875
Ingezonden stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 86. (K.B.
's-Gravenhage; knipsel M.M.)
Delft, 26 Maart 1875.
Mijnheer de redacteur!
In uw nommer van 25 Maart is onder de berichten uit Delft eene grove onjuistheid
ingeslopen, welke wij gaarne gerectificeerd zouden zien.
Van ‘een desavoué, door het studentenkorps aan den Senaat gegeven’ is geene
quaestie geweest, en dat wel om de eenvoudige reden, dat de aanleiding daartoe,
door uwen correspondent genoemd, eveneens geheel verdicht is.
De Senaat heeft het in het minst niet doen voorkomen, alsof de ovatie en het
geschenk aan den heer E. Douwes Dekker het gevolg waren van een votum van
het korps, daar het niet de Senaat was, die tegenover hem optrad, maar eene
Commissie, welke het
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initiatief genomen had, om aan hen onder de studenten, die een bewijs van hulde
wilden brengen aan Multatuli, daartoe de gelegenheid te geven. Wat verder de
daarop volgende woorden der correspondentie aangaat: ons dunkt, dat, èn bij de
opvoering van Vorstenschool in Delft, èn bij Multatuli's optreden in het
Studentengezelschap Vrije Studie, eveneens in uw blad vermeld, voldoende gebleken
is door de ontvangst, de eivolle zaal en verder door de bekende sympathie van het
grootste deel der Delftsche jongelui voor hem, evenals de gevoelens welke hij te
onzen opzichte koestert, dat ook de hatelijke woorden ‘slechts enkelen’ geheel
onjuist zijn; terwijl verder het feit, dat van een 170-tal studenten ruim honderd
bijdroegen aan het huldebetoon aan den heer E. Douwes Dekker, deze bewering
eveneens logenstraft.
Ued. beleefd verzoekende deze regelen te plaatsen en Ued. bij voorbaat onzen
dank betuigende, hebben wij de eer te zijn
van Ued. de Dw. Dr.
Namens den Senaat van het D.S.C.
D.H. HAVELAAR, Pres.
L.R. BRANTS, Secret.
[Het eerste bericht uit Delft, betreffende de aan Multatuli aangeboden geschenken,
dat aanleiding gegeven heeft tot het nader bericht, waarop bovenstaand schrijven
doelt, was door ons ontleend aan de Delftsche Courant.
RED.]

[27 maart 1875
Artikel in de Sneeker Courant]
27 maart 1875
Artikel betreffende Multatuli's voordracht te Delft d.d. 19 maart, in de Sneeker
Courant, no. 25. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Multatuli heeft in het studentengezelschap ‘Vrije studie’ te Delft een voordracht
gehouden over kritiek en kritiseerde daarbij ook zijn drama ‘Vorstenschool.’ De
grootste fout noemde hij de misteekende figuur van den koning.
Die fout had zijn oorsprong gevonden in het volgende feit. Het 1ste, 2de, en 4de
bedrijf waren reeds gereed en hier en daar gelezen, toen Multatuli tot de overtuiging
kwam, dat men in zekere zoogenaamde democratische kringen zijn schets
beschouwde als
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't beeld van een of ander levend vorst. Hij nam zich toen voor, als hij ooit
‘Vorstenschool’ voltooide, het laatste bedrijf zóó te schrijven, dat dergelijk
misverstand, waartegen hij ten sterkste opkwam, onmogelijk werd. Vandaar een
Koning in het laatste bedrijf, die niet te lijmen is aan den Koning uit de eerste
bedrijven. Bij de opvoering was die fout evenwel zoo goed als verdwenen, daar de
schrijver het zeer zeldzame geluk had gehad, dat die rol was vervuld door een
acteur, die in staat was geweest aan de Koningsfiguur in het tweede bedrijf eenige
intelligentie en noblesse te schenken, zoodat de fout bijna niet merkbaar was.
Hij vermaande echter jeugdige of toekomstige dichters niet op zulk een gelukkig
toeval te rekenen, want zijne Koningin, die hij meende dat onberispelijk was, had
een tegenovergesteld lot getroffen.

[27 maart 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
27 maart 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 86. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
GEBOUW DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN

(Oppert).
MAANDAG 5 APRIL 1875;
VOORDRACHT
door den Heer E. DOUWES DEKKER
(Multatuli).
Entree f1,50.
Aanvang ten acht ure.
Toegangkaarten zijn te verkrijgen bij de HH. Boekhandelaars P.M. BAZENDIJK,
Zeevischmarkt, VAN HENGEL & EELTJES, J. VAN DER HOEVEN, Hoogstraat, en 's avonds
aan het Lokaal.

[28 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan fam. E.]
*28 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan de heer en mevrouw E. (Leven III, blz. 59.)
Brussel 28 Maart 1875.
(....)
Nu is die ellendige Mul bezig te trouwen om 't het Publiek naar den zin te maken
en dan Mevr. Douwes-Dekker op de planken te
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brengen als Hanna, naast Mevr. ten Hagen van wie zij geen écrasatie te wachten
heeft! De intrigue is netjes gesponnen, maar toch alweer niet slim genoeg, want ik
heb haar terstond doorzien, en aan 't licht gebracht. Die schelm van een Mul doet
al wat hij kan om mij uit de voeten te krijgen, daar ik mijn kontrakt gemaakt heb voor
Elize Baart en mij te zamen en er dus hoegenaamd geen kans op inschuiven is van
zijn maîtresse zoo lang wij staan.
(....)
Mina.

[maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw Bosch]
*Waarschijnlijk 28 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw Bosch. (Leven III, blz. 59-60).
een zoen: bij de eerste verschijning van D.D. op een repetitie van V. was Mevr.
ten Hagen hem om den hals gevlogen, omdat ze ‘nog nooit een zoen gehad had
van een man van genie!’ Andere gezoenden, trekt u dit eens aan!!!
(noot van M.K.)
Brussel Maart 75.
Beste Mevrouw!
sten

Tot mijn spijt kan ik den 1
April niet in Amsterdam wezen om Mevr. Kleine te
zien, jammer! maar ik moet hier blijven tot den speeltijd. En ik heb 't zoo druk, O!
O! O! O! 't is ongelooflijk wat een mensch te strijden heeft, als hij in de tooneelwereld
eerlijk wil blijven en toch niet onder wil gaan. Nu moet ik weer plaats maken voor
Mevr. ten Hagen, volgens het Vaderland. ‘Wat een zoen vermag!’ heb ik dadelijk
aan mijn directeurtjes geschreven, die beweren van geen Vorstenschool met Mevr.
ten Hagen iets vernomen te hebben. Van Mevr. Douwes Dekker als Hanna spreekt
niemand, maar ik begrijp de intrigue wel en amuseer me alweer met 't uitpluizen
van de zaak die niemand avoueeren durft.
Mina.

[28 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad]
28 maart 1875
Bericht in het Utrechtsch Dagblad, no. 86. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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- De eerste opvoeringen van Multatuli's Vorstenschool zijn te Amsterdam bepaald
7, 8 en 9 April a.s.
De Presse Belge, van Brussel, deelt mede, dat de heer V. Driessens door zijn
gezelschap Multatuli's ‘Vorstenschool’ laat instudeeren. Hoeveel reeds over
Multatuli's Vorstenschool geschreven werd, nog steeds groeit de litteratuur over dit
onderwerp aan. Te Leiden verscheen bij den uitgever Brill een geschrift: ‘Eenige
bedenkingen tegen Multatuli's Vorstenschool’, door Mr. A.J. de Geus; te Rotterdam,
bij den uitgever Van der Hoeven, eene beschouwing van den Heer J.J. Schürmann
over dit onderwerp. Ook Mevrouw Elise van Calcar zal, naar men meldt, de
Vorstenschool behandelen.
Het volgende, dat woordelijk in de Wag. Courant van 25 dezer voorkomt, verdient
aan de vergetelheid ontrukt te worden.
‘Sulphator vraagt ons, waarom wij van Multatuli's “Vorstenschool” geen melding
maken terwijl het tooneelstuk overal besproken wordt. Wij kunnen hier kortweg op
antwoorden: De titel is wel gekozen. Zij leert een Vorst, dat een modderaar met slijk
weet te werpen. Dat het “Hozanna” noch (nog) binnen een jaar, gevolgd door “kruist
hem”, en dat die Hozanna roependen, door een modderaar toe te juichen, alle
schaamtegevoel wegwerpen. “Waarom of het door bekwame Nederlanders ten
tooneele gevoerd wordt?” Wij weten noch begrijpen het niet.
Red.’

[28 maart 1875
Recensie Vorstenschool in Dordrechtsche Courant]
28 maart 1875
Recensie van de opvoering van Vorstenschool te Dordrecht d.d. 22 maart, in de
Dordrechtsche Courant, nr. 75. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Kunstnieuws.
De opvoering van Vorstenschool en de belangstellende waardeering waarmede dat
stuk overal ontvangen wordt, is een évenement in ons letterkundig leven; nog meer:
een verblijdend verschijnsel in de intellectueele ontwikkeling onzer natie.
Vorstenschool een belangrijke gebeurtenis in ons tooneelleven te noemen zou
kortzichtigheid zijn en miskenning van alle eischen, die men een goed tooneelwerk
mag stellen. In deze restrictie op de

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

579
uitspraak van sommige vereerders van Multatuli en kampioenen van ons tooneel
ligt volstrekt niet opgesloten geringschatting van den gevierden schrijver. Ik houd
er zelfs voor, dat den oorspronkelijk denkenden en cant-hatenden schrijver der
Ideën, niets pijnlijker moet aandoen, dan zich lof te zien toezwaaien voor
uitmuntendheid op een gebied, waar hij nog zoekt, en - ondanks zijn sporadische
meestergrepen - leerling is, terwijl de groote gaven van den meester op ander gebied
nog niet genoeg gewaardeerd worden.
De mogelijkheid der opvoering van Vorstenschool en het succes aan het stuk ten
deel gevallen beschouw ik liever, als een bewijs van waardeering aan den schrijver,
dan als een triomf van den dramaticus. Het eerste is een bewijs, dat Multatuli gelezen
en overdacht wordt, en... dat zegt veel voor de toekomst onzer natie. Het opkomend
geslacht staat ontegenzeggelijk onder zijn invloed en men kan zonder overdrijving
zeggen, dat die invloed het peil onzer geestelijke ontwikkeling doet rijzen. De kern
onzer natie zal haar eischen op elk gebied hooger gaan stellen, voor middelmatigheid
koud blijven en geestelijke naaktheid op haar juiste prijs schatten. Veel opvoeringen
echter, als die van Vorstenschool zouden ons tooneel meer kwaad dan goed doen:
broeikaswarmte is niet aan te bevelen voor een gezonde ontwikkeling van ons
tooneelleven. Het parterre mag niet een privatieve jachtgrond, of ontspanningsoord
voor geletterden en philosophisch ontwikkelden worden. Eén seizoen met uitsluitend
opvoeringen van dramatische studiën waar de charpente alles te wenschen overlaat,
hoe uitstekend haar letterkundig gehalte ook moge zijn, zou ons tooneel geheel
doen verloopen.
Multatuli heeft ontegenzeggelijk een gaaf en een blik voor dramatische kunst,
zooals men zelden aantreft, doch bezit hij tevens de zelfverloochening, die hem tot
onzen grootsten dramaticus zou kunnen maken? Kan hij zijn dartelenden,
verfijnenden geest aan banden leggen en, met het oog op 't zamenstel der hersens
van ‘publiek’, zich het genot ontzeggen van telkens naar hartelust zijn geest te laten
caracoleeren?
Vorstenschool niet alleen, maar de eigenaardige geest van den geheelen mensch
Multatuli heeft een treffende overeenkomst met de ur-denkers in koningin Elisabeths
tijdvak. Van Huisde's
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‘schijnen en blijken’ is als door Shakespeare geschreven. De ‘etterend neus en
ooren uitspattende ziel’ zou in Marlowe's of Webster's werken vokomen op haar
plaats zijn; niet minder in die van onzen Jan Vos, of de romantische Nederlandsche
‘Stürmer und Dränger' van vóór een paar eeuwen.
De kronkelingen in de hersens van ‘publiek’ schijnen in Shakespeare's tijd talrijker
te zijn geweest, dan heden het geval is. De woorden-ziftende en dubbelzinnige
grafdelvers in den Hamlet werden naar de natuur geteekend, en de hoofdpersoon
van dat stuk voegt zijn vriend Horatio dan ook terecht toe: ‘Wij moeten onze woorden
wikken en wegen. Bij den Hemel, Horatio! Sedert een jaar of drie is het mij in 't oog
gevallen hoe spitsvondig de tijd is geworden, zoodat zelfs de tonen van den boer
den hiel van den hoveling zoo nauw raken, dat ze hem verwonden.’ Geen wonder
dus, dat Shakespeare zich diepzinnigheden kon veroorloven, die de tooneelschrijver
van onzen tijd, zoo 't hem te doen is doel te treffen, ter zijde moet laten.
Hoe diepzinnig Shakespeare ook zijn kon, nooit was hij duister, of gezocht in de
intrigue van een stuk, iets dat men van Multatuli en Vorstenschool niet zeggen kan.
Schrijft men voor het tooneel, dan diene men practisch te zijn en met het oog op
het publiek te schrijven. Een geopend oog voor de praktijk te hebben kan den
tooneelschrijver, den kunstenaar nimmer burgerlijk of ploertig staan. De
‘myriad-minded’ Shakespeare schaamde zich zelfs niet ouden stukken van andere
schrijvers nieuwen adem inteblazen en de onsterfelijkheid te verzekeren. Het was
hem te doen het publiek te trekken. De groote dichter was zelfs zoo burgerlijk van...
op nummer één te passen en telkens voor het geld, dat hij over won een lapje grond
bij zijn boerderij te voegen. Zulke veelzijdig ontwikkelde geesten, of praktische
geniën treft men niet meer aan. Taine, meen ik, wijt dit aan 't verzwakte zenuwgestel
van 't menschelijk geslacht in 't algemeen. Iemand, beweert hij, die in onzen tijd alle
indrukken ontving, die Shakespeare's hersens verduurd hebben, zou vóór zijn
dertigste jaar dood of krankzinnig zijn, en niet als rustig rentenier en grondbezitter
eindigen.
Het spreekt van zelf, dat de tooneeldichter niet behoeft aftedalen tot het peil van
zijn publiek, integendeel, zijn roeping is te verheffen, doch tegelijkertijd kan hij
rekening houden met het hersen-
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gestel der massa. Dat Multatuli wel degelijk de gaaf bezit van objectief te zijn en
zich te verplaatsen in anderer toestand of ontwikkeling, bewijst iedere bladzijde van
zijn burgerlijk heldendicht Wouter Pieterse. Daarom twijfelen wij geen oogenblik, of
Multatuli is de eenige man in ons vaderland in staat, om ons een oorspronkelijk
tooneelwerk te schenken van een gehalte, zooals onze dramatische literatuur nog
niet bezit.
Het publiek, dat de voorstellingen van Vorstenschool heeft bijgewoond, kan men
verdeelen in drie categoriën: 1. de vereerders van Multatuli en van Vorstenschool
als letterkundig product; 2. de beminnaars van het tooneel; 3. de kudde, die gedreven
wordt. Onder de eersten zal een deel verblind geweest zijn, een deel gegriefd en
teleurgesteld door den moord aan Louise gepleegd. Van de tweede afdeeling zullen
sommigen hebben willen bewonderen, anderen zich verveeld hebben. De blinde
kudde zal zich meer of minder door de manifestatiën hebben laten medeslepen,
doch langzamerhand tot de gulle bekentenis komen, dat ze 't niet gaarne een tweede
maal zouden willen zien. Ofschoon ik mij liefst niet tot de laatste categorie reken,
stem ik toch gaarne toe, dat ik niet licht een tweede opvoering van Vorstenschool
zal bijwonen, tenzij een andere actrice zich aan de rol waagde. Ik hoop het stuk nog
dikwijls te lezen, wanneer ik neiging heb mij te verdiepen in een der meest
oorspronkelijke en geniale vruchten van onze litteratuur.
Is bij de opvoering de hoofdrol, die van Louise, tot haar recht gekomen? Voorzeker
neen.
Mejufvrouw Krüseman moge al op haar plaats zijn in een comédie de moeurs,
als dame van de wereld, in rollen waar luchthartigheid en ironie gevorderd worden,
misschien zelfs in satirieke rollen; zij is niet ernstig genoeg om waardige, diep
gevoelende karakters te vertolken. Zij mist twee groote gaven, die onmisbaar zijn
voor de tooneelspeelster: 1. zelfverloochening; 2. warm, diep gevoel. Bezat zij 't
laatste, dan zou een derde gemis, volheid en warmte van stem van zelf vervallen.
Vooral voor den tooneelkunstenaar is zelfverloochening een hoofdvereischte. Mej.
Krüseman bemoeide zich meer met het publiek, dan met haar medespelers. 't Was
dikwijls alsof de koningin-moeder ergens in 't parterre terecht was gekomen, en
Louise haar luide toeriep wat zij te zeggen had.
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In plaats van zichzelf te verheffen tot Louise, maakte zij van de nobele koningin
Mina Krüseman, en, zij houde ons deze oprechtheid ten goede, wel niemand zal
met die ruil ingenomen zijn geweest. Met Multatuli's Louise kan men dweepen, met
mej. Krüsemans Louise zelfs niet op hebben: zij was voor ons een onbegrijpelijk
onbestaanbaar wezen, met zeer theatrale hebbelijkheden. Het laatste bedrijf, dat
meer op gewoon gebied ligt, en zoo rein menschelijk is, zou door gevoelvol en warm
spel veel meer indruk hebben gemaakt. Alleen haar verhaal van den droom
herinnerde aan uitstekend spel. Haar gestalte en beschaafde uitspraak en manieren
zijn ongetwijfeld een aangename afwisseling op ons tooneel en zeer zeker moeten
wij de moed en volharding waarmede mej. K. steeds dit ondermaansche betreedt
op prijs stellen. Wij kunnen niet gelooven, dat zij de eigenzinnigheid en domheid
heeft gehad van de wenken des schrijvers bij de repetitiën in den wind te slaan. Dit
zou haar als mensch en als kunstenares beneden het peil van 't middelmatige
brengen. Ik geloof wel dat mejufvrouw Krüseman de kiem in zich draagt, die bij
onverhoopte ontwikkeling haar voor immer de koninginnekroon der artiste zou
ontrooven. In haar voordracht der regelen over Kritiek en Kunst in de Vorstenschool
kwam er plotseling meer warmte in haar spel, natuurlijk door dat haar eigen ik-heid
sprak: Een énorme fout in een tooneelkunstenares! De ware artiste is vol toewijding
en demoed wanneer zij de vrome handen slaat aan werk als dat van Multatuli, en
denkt niet aan eigen grieven of zelfvergoding.
Of Mina Krüseman nog eens de diadeem der kunstenares zal dragen? Wij hopen
het van harte, haar leven zou er te voller en warmer om zijn.
Het spel van Mej. Baart was eenvoudig en vrij gepast en belooft wel iets voor de
toekomst. Wat meer teederheid en warmte, wat minder onnatuurlijke
opgewondenheid zou haar een nog grooter succes hebben bezorgd.
Sommige meesterlijke tooneeltjes werden meesterlijk vertolkt, ook door hen die
vrij kleine rollen vervulden. De heer Legras heeft ‘auf Ehre’ een onsterfelijke
Schukenscheuer gecreëerd: ‘'t was bepaald fameus!’ Van Zuylen speelde vooral
als Herman natuurlijk en met veel gevoel, nog beter dan als Spiridio. 's Hee-
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ren Haspels schijn-en-blijk theorie was voortreffelijk. Het tooneel met de
schouderbedeksels en de les in de hoogere regeerkunst was een juweeltje op
komiesch gebied. De heer D. Haspels heeft aan een moeielijke en wel wat gebrekkige
rol leven en waarheid weten te geven. De koningin moeder en de hofdame kunnen
wij niet prijzen, haar grootste verdienste was 't relief dat zij gaven aan 't spel en de
persoon van Mej. Krüseman.
Nog veel zou men over de voorstelling van Vorstenschool kunnen zeggen, en
zich in allerlei bespiegelingen verdiepen, doch voor heden genoeg.
A.C.L.

[28 maart 1875
Onkruid onder de tarwe XI in Onze Tolk]
28 maart 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe XI in Onze Tolk, zesde jrg., no. 26.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het artikel vervolgt de polemiek tegen Vosmaer inzake Minnebrieven, en bestrijdt
Multatuli's opmerking: ‘het hoofdingrediënt van schrijven en spreken is verwaandheid.’
Het eindigt als volgt:
(....)
Er komen in die Minnebrieven, naar aanleiding van dat schrijven en dien
hoogmoed, nog meer wonderspreuken voor. De schrijver betuigt er, opzettelijk niet
te willen lezen, om zijn hoogmoed niet te verliezen. ‘Als ik’ (zegt hij bl. 98) ‘veel
boeken om mij heen zie, laat ik mij verlokken, daarin het oog te slaan. Ik lees voort,
vind gedurig iets dat ik niet weet, word vruchteloos tegenstrevend overtuigd van
onkunde, en weg is de verwaandheid, die ik noodig heb om te schrijven. Neem dit
niet op als een sarkasme, als ironie, als scherts, als voorgewende nederigheid; ik
geef 't u als eenvoudig waar, en ik ben zoo vrij, de menschen die 't tegenspreken
te houden voor verwaander dan mij zelf.’ - Maar waarom zou men dat ook willen
tegenspreken? ieder, die in 't minst tot de nadere kennis van M's karakter - gelijk
zich dat in zijn geschriften voor ons uit - is doorgedrongen, zal zich gaarne van de
volle waarheid dezer mededeeling overtuigd houden. Doch wat bewijst dit? Alleen,
dat de schrijver juist het tegendeel deed van wat hij had moeten doen, en wat een
ander, minder met hoogmoed en eigenwaan dweepend mensch, zeker gedaan zou
hebben: van
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deze welkome gelegenheid gebruik te maken, om, van die onkunde overtuigd
geworden, al zijn best te doen, haar, door voortgezette lectuur en studie, in kennis
te verkeeren, in steê van met opzet onkundig te blijven, ten einde zijn
schrijvershoogmoed en eigenwaan niet prijs te geven. Intusschen wordt ons daardoor
weer allebei verklaard, wat wij in M's geschriften aantreffen; zijn onbesuisd, kant
noch wal rakend doordraven bijv. over zooveel punten van wetenschap en studie,
van geschiedenis en praktijk, waarbij alleen zijn - thans moedwillig gebleken onkunde aan den dag komt van 't geen hij noodig zou gehad hebben, om er met
vrucht en voordeel voor zich zelf en anderen over te kunnen spreken, en waarover
hij zeker wijzer gedaan had eenvoudig te zwijgen. Zelfs een genie dient eenige
kennis te hebben van de dingen, waarover het zich op meesterachtigen toon uit.
Bl. 22 Maart '75.
v. Vl.

[28 maart 1875
Bericht in Onze Tolk]
28 maart 1875
Bericht in Onze Tolk, zesde jrg., no. 26, in de rubriek Letterkundig nieuws. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Zonderling treft Dr. van Vloten's oordeel over Multatuli's liefde in Onze Tolk van de
vorige week samen met den ondertrouw van E. Douwes Dekker met Mej. Schepel,
die dezer dagen te Rotterdam plaats had.

[29 maart 1875
Brief van Margadant aan Mina Krüseman]
*29 maart 1875
Brief van C.W. Margadant aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 60-61.)
Rotterdam 29 Maart 1875.
Mejufvrouw! Aan het hôtel Weimer vernam ik dat UE. sedert eenige dagen waart
vertrokken en ontving ik uw tegenwoordig adres.
't Zou mij aangenaam geweest zij UE. persoonlijk te hebben ontmoet, ten einde
eene zaak in orde te brengen waarvan ik de regeling op mij genomen heb. - Mij op aan mij gerigt verzoek - mede bezig houdende met de vereffening van eenige
zaken, den Heer Douwes-Dekker betreffende, blijkt het dat ook UE. voor
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een niet onaanzienlijk bedrag creditrice zijt. Ten einde nu ook met UEd. het aan u
verschuldigde bedrag te kunnen verrekenen, verzoek ik u mij te willen opgeven het
juiste bedrag door u aan den Heer Douwes-Dekker verstrekt, opdat ik dit kunne
confronteren. Ik zal u dit daarna remitteren op de wijze als door u wordt gewenscht.
Wil mij met eenig spoedig antwoord verpligten ten einde met de vereffening te
kunnen voortgaan.
UEd. verzoekende de betuiging mijner gevoelens van hoogachting te willen
aannemen heb ik de eer te zijn
UEd. Dnv. Dnr.
Chr. Margadant.
Adres 91 Witte de Wittestraat of Paleis van Justitie.

[29 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Margadant]
29 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Chr. Margadant. Dubbel velletje postpapier tot
bovenaan blz. drie beschreven. (M.M.)
Geachte Heer Margadant!
De Heer Douwes Dekker heeft mij een paar dagen geleden een briefje geschreven
van gelijken inhoud omtrent als het uwe, en daarop heb ik hem eenvoudig dit
geantwoord.
‘Mina Krüseman laat nooit een vijand betalen voor een vriend.’ Mag ik u het zelfde
antwoord geven?
Toen ik 't geluk had den Heer D.D. nu en dan van dienst te kunnen zijn, behoorde
hij nog tot mijn vrienden; thans is hij mijn grootste vijand, aan wien ik natuurlijk het
recht niet toeken om mij te betalen voor hetgeen ik uit vriendschap deed.
Geloof mij hoogachtend
Brussel, 29 Maart 1875.
Mina Krüseman.

[30 maart 1875
Brief van Multatuli aan Margadant]
30 maart 1875
Brief van Multatuli aan C.W. Margadant. Dubbel velletje postpapier, beschreven
op blz. éen. (M.M.)
Waarde heer Margadant!
Ge denkt er immers aan, morgen middag by my te komen theedrinken? 't Is
eigenlyk een malle invitatie, want wat hebt ge er
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aan, met 5, 6 personen op 'n jongelui's kamer te zitten? Maar daar 't nu eenmaal
met de familie Le Gras afgesproken is, moet die prachtige receptie maar dóórgaan.
't Zal me benieuwen wat Juffr. K. antwoordt. Misschien niemendal. Dat staat
principelyk, en kleedt 'n mensch. Indien ze beweert niet te weten, hoe groot het
bedrag is, dan zal ik 't weten, en precies!
Na vriendelyke groete
t.a.v.
Douwes Dekker
V.h. 30 Maart 75.

[30 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan Le Gras c.s.]
*30 maart 1875
Brief van Mina Krüseman aan de heren Le Gras c.s. (Leven III, blz. 61-62.)
Brussel 30 Maart 1875.
Geachte Directeuren!
Ik heb door visites als anderszins nog geen tijd gehad uw diplomatisch schrijven
te beantwoorden; nu héb ik tijd en nu ga ik mij eens amuseeren met 't uitleggen van
couranten-correspondenten-droomen! - Of neen, dit is eigenlijk niet noodig, à bon
entendeur demi mot suffit.
Doet mij s.v.p. het genoegen ons kontrakt eens na te lezen vóór dat gij tot
officieelheden overgaat ten opzichte van mijn rol en van die van Jufv. Baart.
Gij kunt geen van driëen belang hebben bij het verbreken van de condities (een
grapje dat u op fl. 3000 te staan kan komen) en Mevr. ten Hagen kán geen
onwederstaanbare liefde voor de rol van Louise opgevat hebben, die zij jaren lang
gerust heeft laten slapen. Wat den Heer Douwes-Dekker aangaat (die een belang
à part heeft, lijnrecht in strijd met dat van alle kontraktanten) die man van genie is
den

een slecht advokaat, als de questie heel eenvoudig is. Den 15 Mei is ons kontrakt
om, dan kunnen Mev. ten Hagen, Mev. Douwes-Dekker, of wie ook, onze rollen op
zich nemen en vervullen tot haren dood toe... jusque là is de rol van Louise mijn
eigendom en die van Hanna dat van Elize Baart. Multatuli beweert het volgende:
‘Het contract deugt niet! Niets belet die heeren het stuk zonder
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u te spelen. Zij verbinden zich slechts voor ééne voorstelling. Al 't volgende
hangt af van hun oordeel over geradenheid. Zoodra ze dus geraden
vinden 't niet te spelen of het te spelen met 'n andere Louise kunt ge er
niets aan doen. Waarom zullen ze zich f200 extra-uitgaven getroosten,
als ze berekenen bij gewone prijzen 'n redelijk bezet zaaltje te hebben?
Je begrijpt dat die Mev. de Vries(?) hun dit wel in 't oor zal blazen. Volgens
contract kunnen zij, na eens met je geprobeerd te hebben, doen wat ze
willen en jij kunt toezien! Je hebt zoowel je eigen belang, als 't mijne uit
het oog verloren...’
den

Dit schreef de Heer D.D. mij den 17 Januari, en nu schrijven
couranten-correspondenten dat zelfde thema op een andere wijs! O toeval!
Ik herhaal dat de Heer D.D. een slecht advokaat is in een eenvoudige eerlijke
zaak en ik gevoel mij krachtig genoeg om ook dien vijand toe te roepen:
‘Wij wachten u in 't strijdperk waar wij pal zullen staan, of man tegen man zullen
worstelen tot de zegepraal aan ons zal zijn!’ Na de Vos, na de Veer, na Kolff en na
Rijsewijk, vreest Mina Krüseman ook Multatuli niet. Ik heb hem tot dusverre gespaard
(ofschoon ik zeer goed weet hoe hij op alle manieren tegen mij intrigeert) maar moet
het zijn, welnu dan zal ik de eerste wezen om hem de doornenkroon weer
toe-te-werpen die ik zelv' hem van 't hoofd genomen heb.
Hebben de heeren correspondenten gelogen, verscheurt dit épistel dan maar en
vergeet het, hebben zij echter waarheid gesproken, weest dan zoo goed den Heer
D.D. er mede in kennis te stellen en hem uit mijn naam te raden voorzichtig te wezen
met een vijandin die niets vergeet en niets vergeeft.
Gelooft mij met de meeste hoogachting
Mina Krüseman.

[1 april 1875
Huwelijk van Multatuli en Mimi]
1 april 1875
Huwelijk van Multatuli en Mimi, blijkens de onderstaande huwelijksakte.
(Gemeente-archief Rotterdam; fotokopie M.M.)
In het origineel zijn in het begin vier, in het midden drie regels en aan het eind
éen regel gedrukt, en is de rest geschreven, mogelijk door de ambtenaar van de
burgerlijke stand Viruly. Aangezien Multatuli en Mimi
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zich bij hun vertrek uit Den Haag in 1870 niet hadden doen uitschrijven, vermeldt
de akte: wonende alhier, onlangs te 's Gravenhage. Voor de Doodakte der vorige
Echtgenote zie V.W. XVI, blz. 712 en hieronder.
Op heden den Eersten April achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen, tot
het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen
alhier hebben plaats gehad op den eenentwintigsten en achten twintigsten der vorige
maandEduard Dekker zich noemende en schrijvende Eduard Douwes Dekker oud vijf
en vijftig Jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam, wonende alhier, onlangs te
's Gravenhage weduwenaar van Everdina Humberta van Wijnbergen - meerderjarige
zoon van Engel Douwes Dekker en Sietske Eeltjes Klijn beide overleden en Maria
frederika Cornelia Hamminck Schepel, oud vijfendertig Jaren zonder beroep, geboren
te Venlo wonende alhier, onlangs te 's Gravenhage meerderjarige Dochter van
Christiaan Pieter Hamminck Schepel en Maria Volck beide overleden
En is door hen hierbij overgelegd
ten Eerste: Hunne geboorte akten
ten tweede: de Doodakte der vorige Echtgenote van den Bruidegom
ten Derde: Een bewijs van gedane afkondigingen te 's Gravenhage.
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot
echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan
den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord
is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
in tegenwoordigheid van Christiaan van Helden oud vijfendertig Jaren boekhandelaar,
wonende alhier, Alexander Leonard Baron van Plettenberg, oud dertig Jaren
Journalist wonende te Delft Frederik Hendrik Arend Pool oud negenentwintig Jaren
officier van administratie bij de Marine wonende te Schiedam en Meester Carel
Vosmaer oud negenen veertig Jaren zonder beroep wonende te 's Gravenhage-
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En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, is onderteekend
door ons, met de partijen en de getuigen.
Douwes Dekker
C vHelden
Pool.M.F.C. Hamminck Schepel
A.L. Br. v. Plettenberg
C. Vosmaer
Viruly

[Huwelijksbijlagen]
Vijf bijlagen.
Huwelijksbijlagen bij het huwelijk van E. Douwes Dekker en M. Hamminck Schepel,
bestaande uit een akte uit het Register van Huwelijks Aangiften, geboorte-aktes,
overlijdensakte van Tine + vertaling en een bewijs van gedane afkondigingen te
Den Haag. (Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, fotokopieën M.M.)
De tekst van de overlijdensakte van Tine is afgedrukt in V.W. XVI, blz. 712,
waaraan bij dít afschrift is toegevoegd: Gezien voor legaliteit van de handteekening
van den ambtenaar van de burgerlijken stand Venetie den 11 Maart 1875. Teixeiral
(?) en een notitie over legesbetaling.
Alleen de vertaling uit 1875 wordt hieronder afgedrukt.
Bijlage 1
No. 196 van het Register van Huwelijks Aangiften.
2 Klasse
aanteekenen
woensdag
2 Maart 1820

Eduard Dekker zich noemende en schrijvende

13 Sept.
1874 Venetie

Eduard Douwes Dekker, weduwnaar van
Everdina Humberta van Wijnbergen

Weenastraat

Oud 55 Jaren, van beroep zonder, geboren te
Amsterdam, wonende alhier
onlangs te 's Gravenhage

14/2225

meerderjarige Zoon van Engel Douwes Dekker
en Sietske Eeltjes Klijn, beiden overleden
&

14 Dec. 1839

Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel

5/1015
Korte

Oud 35 Jaren, van beroep zonder, geboren te
Venlo

Hoogstraat

wonende alhier, onlangs te 's Gravenhage
meerderjarige Dochter van Christiaan Pieter
Hamminck Schepel en Maria Volck, beiden
overleden.
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Afgekondigd den 21 & 28 Maart 1875.
No. 247 van het Register van Huwelijken.
Gehuwd den 1 april 1875
certificant
trouwen Donderdag 1½ uur.
Bijlage 2
Extract uit Registers van den Burgerlijken Stand der Stad Venloo, Hertogdom
Limburg.
Het jaar duizend acht honderd negen en dertig, den veertienden der maand
December, is geboren te Venloo, Maria Frederika Cornelia, wettige dochter van den
Heer Johannes Christiaan Pieter Hamminck Schepel, Eerste Luitenant bij de vierde
Afdeeling Infanterie, en van Mevrouw Maria Volck, zijne huisvrouw, beiden geboortig
van 's Gravenhage.
Voor eensluidend Extract Uitgereikt te Venloo den 20 April 1800 drie en Veertig
De Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken stand, Ridder der Orde van den
Nederlandschen Leeuw, - De Lom de Berg
Gezien door Ons, President der arrondissements Regtbank te Roermond,
Hertogdom Limburg, voor legalisatie der ommestaande handteekening van den
heer Mr. de Lom de Berg, destijds ambtenaar van den burgerlijken stand der
gemeente Venlo.
Roermond den 13 Maart 1875
(onleesbaar) griffier
Bijlage 3
De Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's
Gravenhage, verklaart, dat alhier op Zondagen den eenentwintigsten en
achtentwintigsten Maart dezes jaars hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn
afgeloopen, de afkondigingen van het voorgenomen Huwelijk van Eduard Dekker,
zich noemende en schrijvende Eduard Douwes Dekker, oud vijfenvijftig jaren, zonder
beroep, wonende te Rotterdam, onlangs alhier, Weduwnaar van Everdina Humberta
van Wijnbergen, Zoon van Engel Douwes Dekker en Sietske Eeltjes Klijn, beiden
overleden;En Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel, oud vijfender-
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tig jaren, zonder beroep, dochter van Christiaan Pieter Hamminck Schepel en Maria
Volck, beiden overleden.'s Gravenhage, den 31 Maart 1875
De Wethouder voornoemd,
F.M. van der Duijn (?)

Bijlage 4
Burgerlijke Stand
Arrondissement
Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Provincie
Noord-Holland
Rr f.157v
UITTREKSEL
Uit het Geboorte Register van den Burgerlijken Stand
Eduard Dekker
zoon van
Engel Douwes Dekker
en
Sietske Eeltjes Klijn
Geboren Twee Maart 1800 Twintig
Geëxtraheerd door mij (onleesbaar)

Het bovenstaande Uittreksel verklaren
wij ondergeteekende Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand dezer Gemeente, voor
zooveel het geëxtraheerde betreft,
overeenkomstig aan het voormelde
Register te zijn.

Amsterdam, den 10 Maart 1800 Vijf-en-Zeventig
Driessen
Gezien voor Legalisatie der handteekening van den Heer Driessen, Ambtenaar
van Burgerlijken Stand dezer Gemeente, door ons Voorzitter der
Arrondissements-Regtbank te Amsterdam.
Amsterdam, 11 Maart 1875
C Dedel.

Bijlage 5
Gemeentebestuur van Venetië
Bureau van den Burgerlijken Stand
Acte van Overlijden
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De Ondergetekende ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Venetië
verklaart: dat uit de Registers ‘Doodacten’ van het jaar 1874 op No. 1590, Serie I,
Deel III blijkt dat Everdina Humberta van Wijnbergen oud drie en vijftig jaar
echtgenoote van Eduard Douwes Dekker Privaat Agent, geboren, gedomicilieerd
en wonende te (Venetië) Antwerpen hier tijdelijk verblijf houdende, dochter van
wijlen Lodewijk, naam der moeder onbekend overleden is in deze stad Afdeeling
Dorsoduro onder de parochie San Trovaso No. 1059 den dertienden September
achttienhonderd vier en zeventig om half een uur Voormiddags. Het ingesloten
woord weglaten. Naschrift goedgekeurd.
Deze Acte van Overlijden werd afgegeven op aanvraag van den Heer Eduard
Douwes Dekker.
Venetië 10 Maart 1875
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Handteekening onleesbaar.
Gezien voor legislatie van de handteekening van den Ambtenaar van den burgerlijken
stand,
Venetië 11 Maart 1875
Teixeira (?)
K Consul
L.S.
Voorstaande getrouw en woordelijk uit het Italiaansch in het Nederduits vertaald
door mij, Ondergeteekende
F.C. Noot
Translateur
Rotterdam 23 Maart 1875
In de rechtermarge staat het akte nummer 1590 vermeld alsmede de naam van
Everdina Humberta Van Wijnbergen

In de akte was de naam Wijngaarden vermeld, maar is in de marge verbeterd in
Wijnbergen: Goedgekeurd dit renvoij en de doorhaling van een woord. F.C. Noot.
Vóór de plaatsnaam Antwerpen staat in een rechthoek, hier tussen haakjes,
Venetië, waarmee het ingesloten woord wordt bedoeld.
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[1 april 1875
Twee brieven van Multatuli aan Margadant]
1 april
Twee brieven van Multatuli aan C.W. Margadant. Twee dubbele velletjes
postpapier, waarvan éen beschreven op blz. een en de ander tot en met het midden
van blz. drie (M.M.)
moyen de parvenir: middel om te slagen (fr.)
WEDGestr.Heer
C.W. Margadant
Alhier.
WEDGestr Heer!
Onder terug-aanbieding van het billet van Mej. Kruseman d.d. Brussel, 29 Maart
74, heb ik de eer UWEDG meetedeelen dat ik blyf persisteeren by 't beleefd verzoek,
Uwe tussenkomst tot het bereiken van 't beoogde doel wel te willen aanwenden.
Het zy me dus vergund, UWEDG andermaal voortestellen die dame te bewegen de
gelden te accepteeren, die ik de vrijheid nam, aan UWEDG, ter kwyting myner schuld
aan HED. ter hand te stellen.
Na beleefde groeten heb ik de eer met hoogachting te zyn,
UWEDG Dw Dienaar
Douwes Dekker
Rotterdam 1 April 1875.
Waarde Margadant!
La nuit porte conseil! Dit briefje is niet bestemd ter mededeeling. Ziehier, waarom?
Haar streven is: opzien, reklame, schandaal. Wanneer ik over haar zeg wat er zou
te zeggen zyn (een lange lyst van bedrog) zou ze daaruit aanleiding nemen om te
antwoorden, onverschillig wat, want ze stoort zich niet aan waarheid, noch zelfs aan
waarschynlykheid of mogelykheid. Dan zou ik moeten dupliceeren, en 't scandaleus
pleidooi dat ze zoekt, ware aan den gang! We zouden dan 'n onafzienbare reeks
van heen-en-weer-schryvery beginnen, waarby zy niet dan winnen kan, daar 't haar
van den beginne slechts te doen was om haar naam aan den mynen te huwen.
Eerst stak ze my, zonder eenigen grond, in de hoogte (ik ben overtuigd dat ze my,
als auteur, niet kent!) en nu zou ze reklame
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maken met onze zoogenaamde vyandschap. Opzien baren is haar eenig doel, haar
moyen de parvenir. Ik heb haar meermalen hooren zeggen dat dit haar by lezingen,
volle zalen bezorgde! Ware ik niet aan myzelf verplicht, my te onthouden van een
stryd die háár verheft, maar my niet schikken zou, dan ware niets gemakkelyker
dan haar te ontmaskeren. Maar dit zal wel vanzelf gaan, want by al haar intrigeeren,
is ze dom ook. Ze verklapt haar eigen streken. Na ryp beraad besloot ik alzoo U
slechts bygaand kleurloos briefje te schryven, des verkiezende ter overlegging. Ik
geef ook U in overweging, alles wat zy schryft, met stil zwygen voorbytegaan, en
e

geen notitie te nemen van haar tooneelfrases in de 3 persoon. Het waardigste is,
dunkt me, alleen aantedringen op 't accepteeren van dat geld, niets dan dàt!
Na vriendelyke groete
t.a.v.
Douwes Dekker
Ja, het overleggen van m'n briefje (of afschrift daarvan) zal nuttig zyn, denk ik. Juist
de kleurloosheid is sprekend. Het is niet zonder doel dat ik geen som noem. Ook
U geef ik in overweging, in Uw eerstvolgend schryven 't bedrag in 't midden te laten.
Laat haar nog eerst eens weigeren. Ziehier waarvoor. Zoodra ge een som noemt,
zal ze dáárop chicaneeren, en zeggen dat het meer of minder is, alleen om weer 'n
punt van uitgang voor gekibbel te hebben. Want dát is haar zoeken! Men kan haar
niet beter straffen dan door geen vat te geven op polemiek.

[1 april 1875
Brief van Margadant aan Mina Krüseman]
*1 april 1875
Brief van C.W. Margadant aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 63-64.)
Rotterdam, 1 April 1875.
Mejufvrouw! Voor uw antwoord, mij zoo spoedig toegezonden, zeg ik u dank. De
inhoud daarvan moest mij natuurlijk verbazen, daar ik meende dat uwe verhouding
tegenover den Heer Dekker van vriendschappelijken aard was, en dezen nadere
opheldering verzoekende, ontvang ik een schrijven, waarvan ik inliggend copie u
mededeel. In de mérites dezer quaestie voegt 't mij niet te treden. Ik nam enkel op
mij enkele zaken te regelen, en zoo ook
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ontving ik een som gelds, door den heer Dekker aan u verschuldigd en die bij mij
ten uwen behoeve disponibel ligt. Ik heb derhalve nogmaals de eer u dringend te
verzoeken mij van dat geld te déchargeren en mij daartoe het volgens u juiste bedrag
te willen opgeven, ten einde het u ten spoedigste te kunnen remitteren.
Dat geld kan natuurlijk niet langer in mijn bezit blijven, daar het niet mij maar u
toebehoort.
Het zal mij derhalve aangenaam zijn van UE. te mogen vernemen op welke wijze
UE. verlangt dat het opgegeven bedrag u worde overgemaakt.
Wil de gevoelens van bijzondere hoogachting aannemen waarmede ik de eer
heb te zijn
UE. Dw. Dienaar
Margadant.
Ingesloten.
Copie.
WelEd. Gestr. Heer!
Onder terugaanbieding van het billet van Mej. Krüseman, dd. Brussel 29 Maart
ll. heb ik de eer UEd. Gestr. mee te deelen dat ik blijf persisteren bij 't beleefd verzoek
uwe tusschenkomst tot het bereiken van 't beoogd doel wel te willen aanwenden.
Het zij me dus vergund UEd.G. andermaal voor te stellen die dame te bewegen
de gelden te accepteren die ik de vrijheid nam aan UEd.G. ter kwijting mijner schuld
aan HEd. ter hand te stellen.
Na beleefde groete heb ik de eer met hoogachting te zijn
UwEDG. Dw. Dienaar
(get.) Douwes-Dekker.
Rotterdam, 1 April 1875.

[1 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant]
1 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant, no. 77. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
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SCHOUWBURG ‘FRASCATI’, NES.

Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging,
onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN & HASPELS.
Buitengewone Voorstellingen,
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN

en
ELIZE BAART.

Woensdag 7, Donderdag 8 en Vrijdag 9 April 1875:
MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL
Drama in 5 bedrijven. De Mise-en-Scène geregeld door den Régisseur A.T. LE
GRAS.
Aanvang ten half acht ure. - Bureau geopend ten zes ure.
Prijzen der plaatsen: Eerste Rang f2.50. Tweede Rang (Gallerij) f1.Plaatsen voor de drie Voorstellingen kunnen, à 10 Cents, besproken worden aan
het Bureau van Frascati, Zaturdag 3, Zondag 4, Maandag 5 en Dingsdag 6 April,
en verder op de speeldagen van 10 tot 3 ure.

[2 april 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
2 april 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en geheel beschreven. (M.M.)
Rott 2 april
Myn god, wat 'n ramp met Uw Nieuws! Ik begryp dat de hoofdzaak wel te-recht
komt door assurantie, maar 't stagneeren! En de onrust!
Ik durf u haast niet te vragen om bygaande annonce in 't Hblad te doen zetten.
Uw hoofd zal omloopen. Toch moet ik wel. Wat my betreft, die ééne zaak is nu
afgeloopen: de trouwery!
e

Heden groot diner van de financ . Commissie schouwburg. Morgen
Lauwerkrans-aanbieding van Leiden, met de gevolgen daarvan. Maandag voordracht
in 't Nut om Mina Kruseman haar geld in te winnen. Andere verbanden durfde ik
niet op me nemen. Ik hyg naar rust en ben ziek, al lig ik niet te bed.
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Is 't waar dat de ‘bruid db.’ uitverkocht is? Die moet exact gecorrigeerd worden. De
laatste druk is als 20 jaar verouderd! (Gy, gy!)
Hartelyk gegroet ook van Mieske.
tt
DD
Ik weet nog niets van m'n komst of wyze van logeeren te Amsterdam. Hartelyk dank
voor uw aanbod, maar ik vrees dat de kinderen my te druk zullen wezen. Ik ben
zeer zwak van hoofd, en moet m'n gemoed met kunst- & vliegwerk by elkaar houden.
M'n leven is één doorgaande moeitevolle taak!Ik denk dat het maar 't best zal wezen, de weinige dagen die ik te Amsterdam zal
doorbrengen, in 'n logement te gaan. Het ‘logeeren’ irriteert me zoo, en 'smorgens
kan ik niet spreken. Dan schyn ik lomp. En als ik me forceer, breekt het me op.

[2 april 1875
Mina Krüseman te Antwerpen]
*2 april 1875
Mina Krüseman draagt te Antwerpen haar Kunst en kritiek voor, met het
onderstaande als ‘voorwoordje’. (Leven III, blz. 66.)
Dit voorwoordje heb ik hem (D.D.) natuurlijk terstond gezonden. (Idem, voetnoot)
Vgl. ook blz. 739.
Mijn eerste optreden in Antwerpen gaat gepaard met vele moeielijkheden, waarvan
zeker de grootste is dat ik beloofd heb te zullen spreken over Multatuli's
Vorstenschool.
Wie ooit met algeheele toewijding gestreden heeft voor het meesterstuk van een
doodvijand, zal begrijpen hoe zwaar de taak is welke ik mij zelve opgelegd heb en
die ik volbrengen zal, zoo niet mét den schrijver, dan zónder hem, ja zelfs, nu 't zóó
wezen moet, tégen hem.
De Vorstenschool is een litterarisch meesterstuk, zoo als wij er in onze taal op 't
oogenblik geen tweede bezitten en, welke fouten er ook als dramatisch product in
wezen mogen, de taal is zoo schoon en de strekking is zoo nuttig, dat men den
genialen schrijver gerust een enkel tooneelzondetje vergeven mag, ter wille van 't
vele schoone dat hij ons te genieten geeft en dat in alle opzichten populariteit
verdient.
De grootste vijand van dit meesterstuk is dan ook niet het Publiek, dat avond aan
avond én den auteur én de tooneelspelers met
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eerbewijzen overlaadt, noch de pers, die machteloos is tegenover zoo veel
toejuiching, neen, het is de schrijver zelf, die als Douwes Dekker vergeet, wat hij
aan Multatuli verschuldigd is.
De man schimpt zelf op zijn werk en op de tooneelisten die het vertolken, op mij
vooral, zeker omdat ik er 't meest voor gestreden heb en de ondankbaarste rol op
mij genomen heb... neen, daarom niet, maar omdat...
Neen, ik zal niet zeggen, waarom, want
‘La vie privée doit être murée’

heeft Multatuli eenige dagen geleden te Delft gezegd, alwaar hij een lezing hield
over zich zelven.
‘La vie privée doit être murée.’

Misschien zou deze fraze, gebezigd door een ander, nog te verontschuldigen zijn
geweest, maar uitgesproken door den geniaalsten man van Nederland, door hem
die zich een voorganger noemt, een leider, ja zelfs een Christus...?
(....)
Ik ben maar een vrouw, maar ik zou mij schamen als er één dag in mijn verleden
was, waarop ik de smeekbede van Multatuli toe moest passen:
‘La vie privée doit être murée.’

Neen, la vie privée van een groot man moet groot zijn als zijn werk. De man die
openlijk strijdt voor waarheid, heeft het recht niet zijn eigen leven tot een leugen te
maken en zich dan weg te schuilen achter de fraze: ‘La vie privée doit être murée.’
Welnu, qu'elle soit murée. Ik zal aan zijn verlangen voldoen en Douwes Dekker
met stilzwijgen voorbijgaan om straks nog even stil te staan bij 't meesterstuk van
Multatuli.

[april 1875
Artikel in De Gids]
Begin april 1875
Artikel over Vorstenschool in De Gids 1875, deel II, blz. 129-135. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Het slot handelt over enkele minder belangrijke toneelstukken.
ne quid nimis: in niets te veel (lat.)
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Maandelijksche praatjes
IV
25 Maart.
Het evenement dezer maand is voor ieder, die het tooneel en de letteren liefheeft,
ongetwijfeld de opvoering van Multatuli's Vorstenschool geweest.
Tot dusverre was over dat drama nog maar weinig geschreven, misschien wel,
omdat men van meening was, dat men een drama of een werk, dat de pretentie
heeft drama te zijn, niet alleen lezen, maar ook zien moet, om het naar eisch te
kunnen beoordeelen. Zooveel is zeker, dat, nu Vorstenschool opgevoerd is, bijna
iedereen het besproken heeft of nog dagelijks bespreekt.
Dat een drama naar de vertooning en niet naar de lektuur moet worden
beoordeeld, is onbetwistbaar waar, indien men aan het woord ‘drama’ de beteekenis
hecht van ‘tooneelspel’.
Een spel toch, dat niet wordt gespeeld, is geen spel.
Zelfs zou men dan nog verder kunnen gaan door te zeggen, dat iedere schepping
in dramatischen vorm, hoe schoon de taal overigens ook zij, mislukt mag heeten,
als zij niet kan worden opgevoerd of bij de opvoering niet slaagt.
Gaarne verklaar ik dit gevoelen te deelen.
De dramatische vorm behoort naar mijne meening op een tooneel te huis. Daar
alleen komt hij tot zijn recht. Aan het tooneel slechts kan hij worden getoetst.
De idee alleen maakt een gedicht niet tot een drama. Dit heeft geheel andere
eischen. De personen, die voor ons optreden, moeten handelen en naar de natuur
geteekend zijn; wat zij zeggen, moet als 't ware aktie worden voor onze oogen, en
een aktie: levendig, intrigeerend, treffend; in alles wat zij zeggen en doen dient
vooral waarheid te liggen.
Een toeschouwer is een geheel ander mensch dan een lezer. Terwijl deze meer
blijft hangen aan de strekking, aan de gedachte, aan den letterkundigen vorm,
verlangt gene, dat er iets gebeure, dat de gedachte werkelijkheid worde op het
tooneel, kortom, hij wil de toepassing en het resultaat zien van de theorie.
De auteurs schijnen dat onderscheid niet altijd te willen of te
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kunnen vatten. Vandaar dat zoo menig geschreven drama, hetwelk aan den hoek
van den haard uitmuntend voldoet, veel van zijn aantrekkelijkheid verliest, als het
wordt opgevoerd, terwijl, omgekeerd, een werk, dat bij lezing onbeduidend schijnt,
op het tooneel dikwijls onderhoudend, soms voortreffelijk blijkt te zijn. Ter bevestiging
van 'tgeen ik zeg, kan ik geen betere getuigenis vinden, dan in de houding van
Multatuli tegenover zijn eigen drama Vorstenschool, voor en nadat het is opgevoerd.
Vóór de opvoering had hij er de gunstigste opinie van en liet hij zich zelfs tot naïeve
zelfverheffing verleiden in den uitroep: ‘mijn werk gaat niet voorbij’ enz.; - nu, na de
opvoering, is de oprechte bekentenis van feilen gevolgd, waaronder er eene, die
het geheele tooneelspel als zoodanig te niet doet.
De auteur moet, volgens de verslagen van het door hem te Delft gesprokene,
hebben verteld hoe Vorstenschool eigenlijk aan zijn tegenwoordige gedaante is
gekomen, en na dat even pikant als rond verhaal, zal niemand meer verbaasd
kunnen zijn, dat het als drama, waarin eenheid van gedachte, fiksche gang, korte
dialoog en heldere uiteenzetting en motiveering hoofdvereischten zijn, niet goed is
geworden.
e

e

e

Multatuli had eerst het 1 , 2 en 4 bedrijf van zijn Vorstenschool afgewerkt en
daarin den koning als karikatuur geteekend, welke teekening hij waarschijnlijk tot
aan het slot zou hebben volgehouden, indien niet een toevallige omstandigheid in
zijn plan verandering gebracht had en hij koning George had gerehabiliteerd.
Die gulle belijdenis doet den schrijver alle eer aan, maar zij veroordeelt tegelijk
het drama, waaraan dus niet één leidende gedachte ten grondslag heeft gelegen,
waarvan niet kan worden gezegd dat het aus einem Guss is.
Naar mijn inzien, maar misschien zie ik mis, heeft alleen zucht naar persifleeren,
de drang naar het schilderen met te scherpe kleuren, Multatuli, toen hij Vorstenschool
schiep, zoo leelijke parten gespeeld. Ware dit niet het geval geweest, dan zou hij
ons een koning hebben voorgesteld, die in den beginne tot op zekere hoogte
onbeteekenend was, maar hij zou niet, gelijk nu, een onmogelijke figuur van hem
hebben gemaakt.
De George van het tweede bedrijf - ik mag dit, zonder van napraten beschuldigd
te worden, herhalen, omdat ik het de eerste maal

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

601
geschreven heb op denzelfden avond, waarop Multatuli elders nagenoeg een gelijk
oordeel over zijn koning uitsprak - de George van het tweede bedrijf is zoo
geridikuliseerd, dat hij er nooit weêr van kan opkomen. De auteur doet daarom een
vergeefsche poging, als hij hem tracht te rehabiliteeren. Een man die zich zoo mal
aanstelt, als George in de scène der schouderweren voor ons optreedt, kan nooit
een verstandig vorst meer worden. Voor hem is Vorstenschool te vergeefs
geschreven. Het doet me pleizier dat Multatuli dit zelf heeft ingezien.
Maar juist, omdat het drama die fout aankleeft, en ook omdat de redeneeringen
van de koningin dikwijls te gerekt en te didaktisch zijn, de motieven niet altijd duidelijk
blijken, de intrigue te diep ligt om bij aanschouwing gevolgd te worden, en de
afluistermethode de versleten band is, die de tooneelen aan elkaêr houdt, geloof
ik, dat het beter is Vorstenschool niet verder te bespreken als tooneelstuk, maar
eenvoudig te beschouwen als een ‘Idee’, gelijk Multatuli ‘uit aandrang tot scheppen’,
zooals hij 't zelf noemt, er meer heeft voortgebracht en uitgewerkt.
En die idee is schoon, ofschoon niet nieuw. Zij is, wat meer zegt, een ideaal, dat,
zal 't ook nooit geheel worden verwezenlijkt, toch allen, die in eenig opzicht invloed
kunnen uitoefenen, moet bezig houden, omdat iedere stap, dien men ter bereiking
er van doet, der lijdende menschheid ten goede komt. Deze vrij te maken van den
druk des levens en haar te verheffen, - ziedaar wat Multatuli zijn Louise in 't hart
heeft gelegd, wat zij in dichterlijke taal als haar doel beschrijft.
De idee van Vorstenschool is derhalve edel, volkomen humanitair, en de auteur,
in schijn vorst George onderwijzende, die nooit bij de lessen tegenwoordig is, heeft
in zijn leerdicht een les gegeven aan allen, die hoog gezeten, 't zij door kuiperij en
nietigheid, 't zij door talent, niet doen wat zij kunnen, om den lagere in ontwikkeling
en materieele positie voort te helpen en op te beuren, als hij stilstaat of struikelt.
En die les is alles behalve zacht. Geducht o.a. is de geeseling, welke hij toedient
aan hen, die in plaats van hun uitstekende betrekking te gebruiken om te helpen,
haar misbruiken om te verdrukken, om eigen zonden te werpen op de schouders
van anderen en om onschuldigen als schuldigen voor te stellen, wanneer 't in hun
kraam te pas komt.
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Dat er inderdaad zulke individus gevonden worden, niet alleen aan het hof, gelijk
Multatuli wel zal weten, maar in alle klassen der maatschappij, rechtvaardigt de
kreatie van Vorstenschool, al rechtvaardigt zij niet de overdrijving, waaraan de auteur
zich bij de schildering van menigen toestand, gelijk bij de teekening van menig
karakter of figuur, heeft schuldig gemaakt.
Die overdrijving heeft meermalen aan 't effect van zijn idee geschaad, dat
krachtiger zou werken, als de idee meer natuurlijk en dus meer naar waarheid ware
ingekleed.
De persiflage van den koning en zijne hofheeren daargelaten, stuiten wij ieder
oogenblik op omschrijvingen en passages, die òf niet eenvoudig genoeg zijn om
indruk te maken, òf niet beantwoorden aan de idee.
Reeds in het begin treffen wij zulk een tegenspraak in gedachte en voorstelling
aan. Multatuli laat daar, in 't eerste bedrijf, Louise voor ons optreden als de koningin,
die een moeder wil worden van haar volk. Zij gaat niet af op inlichtingen van
hofdames of andere gedienstige geesten, maar met eigen ooren wil zij hooren, uit
eigen aanschouwing wil zij de nooden des volks leeren kennen.
Voortreffelijke mise en scène! Maar wien kiest Multatuli nu uit om haar in het
paleis de ellende van het volk te verhalen? Geen braaf werkman, die ondanks zijn
goed-oppassen en aanhoudenden arbeid niet kan voorzien in de behoeften van zijn
gezin, maar een verloopen dronkaard met rooden neus, en op de ontmoeting met
dat bedelend individu grondt zij een prachtige beschouwing over het lijden van het
volk.
Zou nu die beschouwing niet veel meer aangrijpend zijn geweest als in plaats
van den drinkebroêr Puf een oppassende en toch arme en ongelukkige werkman
ze haar had ingegeven?
Het is dichters over 't algemeen en Multatuli in 't bijzonder eigen om wat sterke
tinten te gebruiken, maar die te veel wil bewijzen bewijst dikwijls niets en alle charge
vermindert de uitwerking. Wel treft zij gedurende een oogenblik, doch laat niet den
blijvenden indruk achter, dien de schepper der idee moet wenschen.
En charge vinden wij in bijna iedere scène, ik zou haast zeggen: op iedere
bladzijde van Vorstenschool. Het kan zijn, dat de auteur te rijk aan beelden is
geweest, toen hij zijn gedicht voortbracht, maar dan geldt ook hier het ne quid nimis!

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

603
Te groote rijkdom van beeldspraak moge in 't oog van hen, die slechts armoede
kennen, een benijdenswaardige bezitting zijn, ook zij is niet zelden lastig en
gevaarlijk, omdat de waarheid en de kracht veelal zoek raken onder den schat van
beelden en voorbeelden.
Te rijk - om dat euphemisme voor charge te houden - is Multatuli, als hij Louise
laat vertellen, hoe zij denkt over liberaal, enz., vooral omdat zij er eigenlijk niets over
denkt en verklaart, slechts naar wat ‘waar is’ te zoeken. Te rijk is Multatuli in de
scène der schouderweren. Te rijk is hij, als hij door Louise op van Huisde de
entomologie laat toepassen, door hem aan zijn stoel te spijkeren, gelijk de
insektenvriend den vlinder opsteekt. Te rijk aan beelden is Louise's taal bijna altijd.
Soms schijnt die rijkdom niet uit natuurlijke, frissche bron gesproten, maar heeft
hij iets gezochts, soms ook leidt hij tot buitensporigheden in uitdrukking of tot
tegenspraak en verwarring.
Aan staaltjes van een en ander ontbreekt het waarlijk niet. Zoo hinderen mij
tegenspraak en verwarring o.a. in de daar juist genoemde vlinderscène.
e

Op blz. 109 (4 druk) zegt Louise tot v. Huisde, dien zij wil pijnigen:
......Hebt gij ooit
Een vlinder, fladdrend, tegenstrevend, op
Een schijf van kurk genageld? Blijf toch zitten!
Dat is voor sommigen een groot vermaak....
Ze noemen 't, meen ik, entomologie.
Men stoort zich, schoon het diertje niets misdeed,
Niet aan z'n angstig spartlen. Met een speld
Prikt men 't meedoogenloos door 't lijfje heen....
Een slecht entomoloog, die dit niet kan,
En die zich roeren laat door de onschuld van
Zoo'n beestje! Als 't nog 'n slang was, of 'n wesp,
Een scorpioen, 'n pad, 'n adder.... dan, ja dan,
Dan zou ikzelf - wie weet? - het naglen op
'n Plank, en mij niet storen aan 't gespartel,
En slaan met vaste hand den priem door 't hart!

Nu moet men hieruit en uit hetgeen voorafgegaan is opmaken, dat Louise v. Huisde
niet voor een vlinder, het onschuldige diertje,
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maar voor een adder houdt, en dat zij hem daarom gaat folteren. Tegen entomologie
heeft zij overigens een weêrzin. Vier bladzijden verder echter vertelt zij, dat zij op
't oogenblik haar troost zoekt in entomologie, - altijd door v. Huisde te plagen - maar
dat ook aan dat vermaak een eind komt en ‘'t jammer is van de spelden.’ Intusschen
duurt de pijniging nog lang, zeer lang voort, en vraagt Louise, die reeds zelve had
verzekerd, dat het ‘jammer was van de spelden’, aan v. Huisde, twee bladzijden
verder, ‘of de vlinder soms de speld niet waard zou zijn.’
Gezocht zijn o.a. histories als die van 't proces van Schukenscheuer en de uilen;
gezochter nog de speling met blijken en schijnen in den mond van v. Huisde, die,
ofschoon voor scherpzinnig doorgaande, wèl bezien, onzin spreekt.
En de buitensporigheden in uitdrukking zijn niet minder in 't oog vallend, dikwijls
zelfs hinderlijk. Ik spreek niet eens van woorden gelijk voorkomen in 't Uilenlied van
Spiridio, in Herman's verklaring van zijn toorn aan zijn zuster, in 't verhaal van Puf
ten huize van Herman, maar ik vraag, wie zich kan voorstellen, dat een jonge
koningin, hoe schrander en geleerd ook, van 't Behoud sprekende, tot haar
schoonmoeder zegt:
- Elke terz
Van een sekonde draagt z'n navelmerk
Als wij. Wie 't loochent, zegge: ik had geen moeder.

Al te maal overdrijving! Dat, verder, een letterzetter spreekt van de ‘trap der jeugd’,
kan er des noods door, maar men verbeelde zich een ijzergietersknecht, in toorn
uitroepende:
Met deze vuist
Wil ik hem knijpen, tot z'n schurkenziel
Hem ettrend neus en ooren uitspat... en: beleefd?
'k Wil met m'n tanden hem het hart vermalen,
De vuile brij hem spuwen in 't gezicht.

Zulke uitdrukkingen zijn ten eenenmale misplaatst in den mond van een eenvoudigen
werkman. 't Zijn de woorden van een boos dichter, die zijn rijkdom aan beelden op
onaesthetische wijze misbruikt.
Hoe natuurlijk is daarentegen weêr de uitval van denzelfden ijzergieter tegen de
hofdame, die gezegd heeft, dat het niet ‘goed’ was in zijn woning; hoe onovertroffen
schoon en uit de ziel gezongen
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de bevrediging van den toornige door Hanna en het ontwaken van 't poëtisch gevoel
in dat jonge meisje.
Die bladzijden behooren met die in het eerste bedrijf, waarin Louise haar hart
lucht geeft, tot de best gedachte en geschrevene welke wij in lyrisch dicht bezitten.
De letterkundige vorm moet trouwens over 't geheel geprezen worden. Met pittigheid
en oorspronkelijkheid zijn de gedachten meestal uitgedrukt en aan geestige
wendingen ontbreekt het niet. Toch schuilen onder de vloeiende rijmlooze jamben
niet weinige maatlooze, welke een vierden druk niet hadden mogen beleven.
Moge Multatuli, aan wien zoo groote scheppingskracht is gegeven, ons spoedig
een drama schenken, met een even schoon idee als dat van Vorstenschool, maar
meer naar de eischen der scène ingekleed en uitgewerkt en zonder charge en al
de fouten, die daaruit voortkomen! Welk Nederlander zou alsdan dien grooten denker
niet dankbaar zijn, en hoe zou hij-zelf een beteren verspreider zijner gedachten
kunnen vinden dan het tooneel, waarvoor hij nog al te weinig heeft gedaan?
(....)

[april 1875
Artikel van J.W.T. Cohen Stuart in De Banier]
Begin april 1875
Polemisch artikel: Multatuli-vergoding, door J.W.T. Cohen Stuart in De Banier,
jrg. 1, blz. 307-328. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Drie fragmenten.
De schrijver constateert dat het jongere Holland druk in de weer is voor de radicale
beginselen, met de leus: Waarheid! op de lippen, maar ook dat velen wat al te
onbesuisd rondslaan en door betreurenswaardige overdrijving tot onwaarheid
geraken. Het woord van de veldheer dreigt een machtwoord te worden. En de arme
aanvoerder zélf verloor daarmee een deel van zijn waarde. (blz. 309.)
Om het tijdperk dat ‘de minderheid aangroeit tot meerderheid, en aan specifieke
waarde verliest, wat ze wint in uitbreiding en aantal’ (Idee 7), de tijd van demoralisatie
derhalve, zo lang mogelijk uit te stellen, is boven alles nodig: het bewaren van een
krachtige, zelfstandige persoonlijkheid in de volgelingen, en in de aanvoerders het
bewijsgeven van waarachtige nederigheid en 't besef van eigen feilbaarheid. (blz.
310.)
De radicale partij heeft zeer veel te danken aan drie leiders: Multatuli, Dr. van
Vloten en Dr. Feringa. Door hen is in een goede tien jaar tijds
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een ware revolutie van denkbeelden tot stand gebracht. Maar het gevaar is groot
dat men niet de moed heeft zelfstandig verder te denken. Van Vloten heeft die moed
wel, Feringa misschien en Vosmaer zeker niet. Diens gehele ‘bundel psalmen op
Multatuli’, door hem Een Zaaier genoemd, bevat geen woord van afkeuring. Een
daarin herdrukte bijdrage uit de Spectator is zelfs, nadat Multatuli ertegen had
geprotesteerd, door Vosmaer gewijzigd. En even bespottelijk gaat Holda te werk in
haar lof van de Wouter-epopee. (blz. 316.) Er zijn meer aanhangers van Multatuli,
maar Mej. Krüseman blijkt althans geen verblind aanbidster van M. te zijn. (blz.
317n.)
De tweede helft van dit artikel gaat geheel over het onbehoorlijk zwijgen ‘na 't
krachtige en flinke woord van mijn vader, den Heer A.B. Cohen Stuart, aan den
Heer Douwes Dekker’ (blz. 318), een woord dat het hart raakt van Multatuli's
werkzaamheid en dat dus de aandacht had verdiend van hen, die in de behandelde
zaak belang beweren te stellen. (blz. 321.) Het enig antwoord was ‘een
allerbelachelijkst opgewonden stukje’ van Roorda van Eysinga in de Sneeker
Courant, waarna Multatuli in zijn eigen repliek Roorda's scheldtaktiek heeft nagevolgd
(blz. 324), en zelfs is overgegaan tot een laaghartige insinuatie. (blz. 326.) Het slot
houdt zich bezig met Feringa, in wiens tijdschrift destijds het artikel van A.B. Cohen
Stuart gepubliceerd was, maar die totnutoe niet op de daar gestelde vragen heeft
gereageerd.
captatio benevolentiae: poging gunstig te stemmen (lat.)
Als generaal en chef van onze partij schijnt men Multatuli te mogen beschouwen.
Voortdurend klinkt ons het ‘M. heeft ergens zeer juist gezegd: enz.’ in de oren.
Dr. van Vloten betwist hem dien rang; en hij alleen, durf ik met vertrouwen te
zeggen, doet dit op den duur met opgeheven hoofd en onvervaarden moed. Hij durft
open en onverholen den dictator te Wiesbaden de waarheid te zeggen, of althans
wat hij er voor houdt, - waar alle andere het hoofd demoedig in den schoot leggen,
na 't ontvangen van enige ‘oorvegen’, zoals M. zijn argumenten - opmerkelijk genoeg
- zèlf gedoopt heeft. En dat doet van Vl. zonder voorbehoud, zonder schijn van
captatio benevolentiae.
Dát is het ware, en dat voetspoor behoort iedere ‘ridder der waarheid’ te volgen.
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Ik zeg: van Vloten alléén durft dat.
(....)
Ge klaagt - riep mijn vader tot Multatuli - de Regering aan, omdat ze niet zorgt
voor de volkswelvaart en gezondheid.
Zal die klacht echter iets beduiden, dan moet het dit zijn: dat gij meent, dat de
Regering of in 't bezit is van 't geheim, waardoor ze die welvaart en gezondheid
bevorderen kan, óf wel, indien 't de Reg. met die zaken ernst was, zonder veel
moeite - of zelfs ook mèt moeite - den sleutel daartoe zou kunnen vinden; òf, eindelijk,
dat gij zèlf den weg weet, waarlangs volkswelvaart en gezondheid kunnen bevorderd
worden, en dat derhalve de Reg., die dien niet weet, afstand moest doen van haar
macht en ze aan lieden geven, die er wèl voor kunnen zorgen, b.v. aan U.
In de beide eerste gevallen zoudt ge moeten bewijzen, dat uw mening gegrond
is, en dat de Reg. niet wil gebruik maken van alle haar ten dienste staande middelen
om dat door u voorgestelde doel te bereiken.
Dit hebt ge nog nergens aangetoond. En à priori mag men veronderstellen, dat
de Reg. er wezenlijk geen weg mee weet, daar de hele kwestie, bevordering van
volkswelv., tot nog toe behoort tot de onopgeloste ‘Sociale vraagstukken.’
In het laatste geval: hebt ge ooit blijk gegeven, te weten waar de schoen wringt,
bij de tegenwoordige maatschappelijke ellende? Neen! Waarom - zoo ge 't wel weet
- het niet publiek gemaakt? Door 't middel achter te houden hebt ge zelf, in al die
jaren van achterhouding, aan de kwalen der menschheid de grootste schuld, en
staat het zeker u wel 't minste vrij anderen aan te klagen, die deden wat ze konden
om tot een oplossing te komen, maar nooit zo gelukkig waren, die te vinden.
Weet gij echter zèlf ook niet een bevredigende oplossing te geven voor 't door u
geopperde maatschappelijke vraagstuk, dan is uw hele aanklacht tegen de Reg.
ongegrond, daar ge haar niet hard kunt vallen een raadsel niet te kunnen oplossen,
waarmee ge zelf geen weg weet.
(....)
Ik keer tot Dr. Feringa terug.
In hem vinden we iemand met oneindig meer gepronoceerde zelfstandigheid,
dan in de personen, van wie ik tot nog toe sprak.
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Het is zijn oprecht streven onpartijdig te zijn, en dat toont óók, door nu en dan met
M. van gevoelen te durven verschillen.
Waar hij dit dan ook - ik vertrouw tegen beter gevoel in - niet doet, kan men bijna
zeker zijn, dat het hem niet bewust was, dikwijls, wáár 't gold blijk te geven van die
onpartijdigheid. En hij zal, overtuigd van zijn dwaling, zeker de eerste zijn, om te
erkennen, dat eerlijkheid in die gevallen vorderde: afval van Multatuli.
Herhaaldelijk, ik merkte 't reeds op, behandelde hij 't een of ander deel van M.'s
werken en gewoonlijk met onverdeelden lof.
Na 't artikel van mijn vader in de ‘Vrije Gedachte’ had iedere loftuiting moeten
besterven op de lippen der lovers, voor aan de rechtmatige grief mijns vaders was
voldaan.
Zoals nu de zaak staat, heeft de heer Feringa, even goed als de overige
Multatulisten, dapper meegedaan aan 't ‘doodzwijgen’ van mijn vader. (....)

[3 april 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
3 april 1875
Advertentie betreffende twee toneelvoorstellingen in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, no. 92. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Nieuwe Schouwburg van JUDELS & VAN BIENE
onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN EN HASPELS.
Zaterdag 3 April 1875:
Buitengewone voorstelling met medewerking van de Dames
MINA KRUSEMAN EN ELIZE BAART. MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL
Aanvang ten zeven ure. - Einde ten half elf ure.
(Witte Kaarten).
Prijzen der plaatsen: Balkon en Stalles f2.50. - Loge f1.75. - Parket f1.50. - Parterre
f1. - Galerij en Amphitheatre f0.50.
Na afloop van deze Voorstelling vertrekt ten 11 ure een Trein naar Schiedam,
Delft en 's-Gravenhage.
Zondag 4 April: De bruid daar boven.
Verwacht Donderdag 8 April 1875: Buitengewone voorstelling door de Koninklijke
Hollandsche Tooneelisten. Directie J.C. VALOIS.
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[4 april 1875
Onkruid onder de tarwe XII in Onze Tolk]
4 april 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe XII in Onze Tolk, no. 27. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Divinatorisch, als men 't noemt, de staatkundige toekomst zelfs de naaste tijden
ontraadselend blijkt dat genie ook niet. In de tweede helft van den brief aan de
kiezers, wier eerste helft zoo voortreffelijk is, en wel als volksblaadjen door de
*
maatschappij tot Nut van 't Algemeen verspreid worden mocht; in die tweede helft
lezen wij de volgende opmerking: ‘Wie 't oog slaat op het gewapend paralelisme
van de beide hoofdmogendheden in Europa, zal inzien, dat hier eenmaal - misschien
weldra - een der beide schalen zal overslaan. Er moet oorlog komen tusschen’ wie, denkt men wel? - ‘Frankrijk en Engeland! En wie er aan twijfelt, lette slechts op
al de moeite, die men zich getroost van weêrszijde, om te beletten, dat er oorlog
kome... En 't onmiddelijk gevolg eener vredebreuk? Ik zal 't u zeggen, zonder te
meenen, dat ik u iets nieuws zeg.’ - Neen, doch veel minder nog iets waars. Geheel
deze geniale redeneering, die nog een bladz. of vier wordt voortgezet, gaat buiten
Bismarck en Pruisen om, en onthaalt de nederlandsche kiezers op een schat van
wijsheid, die ze gerust ongelezen kunnen laten; terwijl daarentegen de schrijver
zich zoozeer van de onweêrsprekelijke juistheid zijner voorstellingen overtuigd
houdt, dat hij ten slotte vraagt: ‘duidt het mij niet ten kwade, dat ik u dingen vertel,
die van zelf spreken!!’ Dat heet, zijn staatkundige rekening buiten den waard maken;
en wanneer - gelijk hier geschiedt - Nederlands belangstelling in Insulinde op zulk
een door de feiten gelogenstraft betoog gegrond wordt, dient daar noodzakelijk een
ander voor in de plaats te treden, dat wat minder beslissend gesteld of wat meer
met het geschiedbeloop in overeenstemming zal moeten wezen.
Later (bl. 136 en vv.) wordt de hier door 't vermelde verversrumoer afgebroken
brief weder vervolgd met de uiteenzetting der onwraakbare stelling, dat ‘de toestand
van Indië verbetering be-

*

Alleen zou men dan wenschen, (bl. 88 vv.) de voor 't volk minder begrijpelijke basterdwoorden
embleem en bascule door nederlandsche uitdrukkingen te zien vervangen; terwijl ook het
hier minder gepaste sidderen, in den volgenden regel, voor trillen zou moeten plaats maken.
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hoeft’, om daarna, gelijk het heet, ‘de middelen te doen beschouwen, die ten dienste
staan tot het aanbrengen van die verbetering’. Die uiteenzetting, met zijn viertal
bewijzen ‘dat de Javaan mishandeld wordt’, met zijn maandstaat van gestolen buffels
*
en daaraan geknoopte bespiegelingen, laat niets te wenschen over, en legt het
kwaad op nieuw treffend bloot. Doch nu de ‘toepassing’ - gelijk hij 't noemt - met die
‘middelen tot verbetering’. Zij komen op den raad neêr, een man met een hart naar
de kamer te zenden, ‘iemand, die in dat hart inspraak, taal en toon vond, om te
zeggen tot den minister: ik gedoog niet langer, dat ge het hollandsche volk
deelgenoot maakt aan dat geknoei, aan dien perpetueelen broedermoord; iemand,
die wat meer was dan G.-G. of minister of rijkgeworden oudgast met ter juister tijd
geboren principes; iemand, die niet vereerd werd of verheven door 't innemen eener
plaats naast al die geachte sprekers; iemand, die de kamer vereerde door zijn
kortstondig lidmaatschap; want - zoo iemand zou niet heel lang lid blijven van de
glorieuse vertegenwoordiging’. Wat zou men er dan echter aan hebben? en is dat
nu al, wat de schrijver omtrent die gansche zaak te zeggen heeft? Hij, die, in zijn
29e vraag aan den Controleur Verbrugge, verklaart, ‘zoovele plannen tot verbetering
van den toestand der bevolking in het hoofd’ te hebben! Waarom dan niet liever
een of meer dier plannen ontvouwd? Dat zou - als ze doeltreffend bleken - meer
helpen, dan die anders zeer beamenswaardige ontboezeming over de onmisbaarheid
van een of meer of zooveel mogelijk mannen met harten. Waarom niet, in plaats
van zich in gevoelzieke praatjens te verdiepen, en aan zijn behaagzieke liefhebberij
voor overdrijving van alledaagsche kleine kwellingen, voor 't scheppen van
hersenschimmige bezwaren toe te geven, eens een praktisch woord gericht tot
zoovelen, als het omtrent die mishandeling van den Javaan met hem eens waren,
en die niets liever zouden zien dan dat daarin, hoe eer hoe beter, verandering kwam.
Waarom niet, in dat woord, werkelijk de middelen aan de hand gedaan, hier met
zooveel ophef toegezegd, en tenslotte door niets anders vertegenwoordigd, dan de
kortstondige optreding in de tweede kamer van een spreker, die niets anders doet,
dan Nederland voor een roofstaat te verklaren, zoo-

*

Men zou allen in 't belang der taal, een paar zulks met dat, en op bladz. 161 aant. diens met
zijn moeten verwisselen.
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lang het Java uitzuigt; wat we nu sedert 1858 vaak genoeg gehoord hebben, en
waarvan we waarlijk volkomen overtuigd zijn. 't Mocht echter wat! Multatuli blijft al
zijn plannen en middelen, op dat ééne na, dat, volgens hem zelf, weinig of niets
baten zou, stilletjens voor zich houden, en vermeit zich liever in zijn als noodzakelijk
opgedrongen onmacht en werkeloosheid. Een fraai staaltjen van deze vinden wij
weder in dat schrijven aan zijn vrouw (bl. 115); ‘Ik kan u niets zenden, lieve Tine! Ik woû zoo graag, dat ik, een ambacht verstond; - maar 't moest iets wezen, waarbij
weinig of niets te denken viel. Ik zou wel boekbinder willen zijn; neen toch, dat zou
te verleidelijk wezen’ (waarom? daar hij, in 't belang van zijn genialen hoogmoed,
toch niet begeert te lezen?); ‘maar steenzagen zou wel gaan, als ik daartoe sterk
genoeg was. Ik vrees van neen, want ik ben wat uitgeput. Wij zouden van zoo'n
ambacht anders wel kunnen leven, als we maar geen schulden hadden; maar ze
zouden mij de zaag afnemen! - neen, de wet waarborgt ieder het bezit van de
gereedschappen, die noodig zijn voor zijn bedrijf. Ook van de kleêrtjes, die de kinders
aan hebben... om de decentie, denk ik. Maar al liet men mij de zaag, ik zou daarmeê
niet genoeg verdienen, om onze schulden te betalen. En als ik klaag, antwoorden
ze: schrijf!’ - Wel zeker, wat zouden ze anders zeggen tot een man van de pen, en
*
van een zoo uitstekende pen, als hij? - En waarom die pen tot bovengemeld doel
niet opgevat, en daarmeê Nederland, Java, en vrouw en kinderen, alle drie, gebaat?
Omdat hij zich daarmeê van 't ziekelijke genot zou verstoken hebben, zich, in zijn
geniale ‘ongewoonheid’, zijn beginselschuwe tuchteloosheid, zijn boven alle gewone
menschendeugd zoo hoog verheven fouten, zijn hoogmoedige onkunde en
opzettelijke aangekweekte ‘verwaandheid’, tot bewondering van zich zelf en ten
koste van zijn gezin, ten spektakel te geven aan 't publiek; datzelfde publiek,
waarvoor hij gewoon is de meeste minachting aan den dag te leggen! - En door al
dat moois laat zich dan, met zooveel anderen, ook een Vosmaer beet nemen, en
dringt het ons als de fijnstgevoelde en keurigste waarheid op! Zieke truffels- - gelijk
M. 't zelf zoo juist uitdrukt - anders niet, worden er ons in voorgezet; nergens in
zoo'n kort bestek en zulk een overdadige

*

Had men hem daarentegen het schrijven verboden, en het steenzagen of boekbinden tot taak
gesteld, zou hij recht gehad hebben zich te beklagen.
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hoeveelheid, als in deze Minnebrieven. ‘Wat me die brief aan de kiezers zwaar viel!’
lezen we daar nog als slotbespiegeling van dat schrijven. ‘Ik voel zooveel vrees,
niet begrepen te worden!’ Maar wat was daar dan toch voor onbegrijpelijks in? Al
wat er in te lezen staat is zoo klaar en helder als de dag zoo ‘eenvoudig’ gelijk hij
zelf erkent. Doch ‘dàt is het juist’, schrijft hij: ‘ik heb niets te vertellen dan eenvoudige
dingen. Als ik eens een systeem maakte; maar later dan, want nu ben ik wat moê’.
Waarvan eigenlijk? inspanning kon zooveel ‘eenvoudigs’ toch niet kosten, en al dat
‘zware’ dat er in liggen zou, schuilt enkel in zijne verbeelding, met welker
hersenschimmen hij zich voortdurend zoo gaarne kwelt. ‘Ik ben niet wel’, erkent hij
ten laatste dan ook zelf; ‘maar wàt me scheelt, weet ik niet’. - Niets anders, geloof
mij, dan de noodige kalmte en wat gezond verstand, om tot een juist besef van de
wereld om en in u te komen, en uw verhouding tot de eerste, naar waarheid, en niet
naar een zelfvergodende geniale overspanning, u zelf en anderen te leeren
voorstellen. Ziedaar het eenige wat u ‘scheelt’ en wat u van 't oogenblik af gescheeld
heeft, dat gij u, in uw jongensdagen, zijt gaan opdringen, uwe ‘ongewoonheid’ niet
te moeten beheerschen, maar, naar hare grillen en invallen, in uw vermeende
zedelijke overmacht, alles in de wereld te mogen regelen of liever in de war sturen,
uw eigen huiselijke aangelegenheden in de eerste plaats.
En hiermede zouden wij van 't punt der Minnebrieven kunnen afstappen, wanneer
niet juist met betrekking tot die laatste, in verband met M.'s voorgenomen tweede
huwelijk, een opmerking in 't vorige Tolknommer te lezen stond, die daarover een
enkel woord van mij vereischt. Eigenlijk had ik er reeds de vorige keer eene vraag
over in de pen, doch die ik naliet toen te schrijven. Nu men er mij echter als opzettelijk
toe noopt, zal ik haar hier gaarne stellen: wat kan M.'s bedoeling met dat huwelijk
wezen? wenscht hij nogmaals den ‘doodsteek’ te geven aan zijn genie, of stelt hij
zich dat tweede huwelijk minder ‘gelukkig’ voor, dan 't eerste? - Een van beiden kan
toch, naar zijne overtuiging - gelijk wij hem die in een zijner brieven aan Tine hoorden
uiten, niet missen.Bl. 29 Maart '75.
v. Vl.
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[4 april 1875
Briefkaart van Vosmaer aan Kok]
4 april 1875
Briefkaart van C. Vosmaer aan A.S. Kok. (M.M.)
Door Kok ingeplakt in zijn exemplaar van Een Zaaier, met als toelichting:
Deze kaart schreef mij de Heer Vosmaer, nadat ik hem mijn leedwezen betuigd
had over het schrijven van Dr. v. Vloten in ‘O. onder de T.’ naar aanleiding van V's
‘Zaaier’, zie hier voor. A.S.K.
W. Heer, Uw brief deed mij onuitsprekelijk veel genoegen; dank dat gij dat
geschreven hebt. O, die ellendige gemeene v. Vl.- hoe laag heeft hij mijn boekje en
Mult: bestreden; en hoe toont hij bovendien van kunstgevoel niets te beseffen; een
ploertige ziel, bah! Uw sympathie, gij die Shakespeare en Dante bemint, vergoedt
die laagheidtt
C.V.C. Vosmaer.
Den Haag 4 Apr '75

[4 april 1875
Brief van Mina Krüseman aan Margadant]
*4 april 1875
Brief van Mina Krüseman aan C.W. Margadant. (Leven III, blz. 64.)
Rotterdam, Zondag morgen 4 April.
Geachte Heer Margadant!
Ik blijf heden den ganschen dag thuis, schikt het u mij te komen spreken en de
Douwes-Dekker-questie af te handelen zoo zal uw bezoek mij recht welkom zijn.
Hoogachtend
Mina Krüseman.

[4 april 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
4 april 1875
Advertentie betreffende een opvoering van De Bruid daarboven, in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 93. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg
onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN EN HASPELS,
Zondag 4 April. Aanvang ten acht ure.
DE BRUID DAARBOVEN,
Tooneelspel in 5 bedrijven door
MULTATULI

(Blauwe kaarten).
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[4 april 1875
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
4 april 1875
Advertentie inzake een lezing te Rotterdam d.d. 5 april in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 93 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Gebouw der Maatschappij Tot Nut
van 't Algemeen (Oppert)
Maandag 5 April 1875
VOORDRACHT
door den Heer E. Douwes Dekker
(Multatuli)
Entrée f1.50
Aanvang ten acht ure
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de HH. Boekhandelaars P.M. Hazendijk,
Zeevischmarkt, Van Hengel & Eeltjes, J. van der Hoeven, Hoogstraat, en 's avonds
aan het Lokaal.

[5 april 1875
Huwelijksadvertentie in de Opregte Haarlemsche Crt.]
5 april 1875
Advertentie in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no. 79. (K.B.
's-Gravenhage; knipsel M.M.)
Getrouwd:
EDUARD DOUWES DEKKER

weduwnaar van Everdina Huberta Baronesse van Wijnbergen, en
MARIA FREDERIKA CORNELIA HAMMINCK SCHEPEL

Rotterdam, 1 April 1875
Eenige kennisgeving.

[5 april 1875
Brief van Multatuli aan Margadant]
5 april 1875
Brief van Multatuli aan C.W. Margadant. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Rotterdam 5 April 1875
Waarde Margadant!
Voor 'n dag of acht overviel my een beer. Om de zaak spoedig te regelen, en wel
zóó dat ze my niet door irritatie ongeschikt maakte voor m'n werk, zond ik terstond
zooveel ik kon, en gaf voor de rest twee briefjes op vry korten termyn. Daar ik uit
eigen bewe-
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ging eenige rente by de hoofdsom voegde, dacht ik dat de man tevreden wezen
zou. En dit wás ook zoo. Althans zeer beleefd antwoordt hy me, dat i... my bezoeken
wil. Dit wees ik af! En hierom schynt hy zoo boos te zyn, dat-i my nu zeer ónbeleefd
schryft. Dit hindert my in m'n (bovendien niet makkelyke) taak van van avend. Ik
wensch die zaak nog heden aftedoen, daar 't my anders onmogelyk is, me bezig te
houden met het onderwerp dat ik behandelen wil.
(Onze vriend Sanson had de goedheid my 'n paar teksten optegeven. Ik kies
hoogst-waarschynlyk Idee 263)
Voor bedoeld zaakje heb ik slechts 78 gl. noodig. M'n vrind v. Helden (m'n vroegere
uitgever) zal ze den crediteur in den Haag gaan brengen, want dáár woont de man.
Maar morgen (?) moet m'n vrouw naar Amsterdam, en ikzelf ga ook (óf morgen
n

óf overmorgen) om de Voorstelling van Vorstenschool op den 7 . Ook daartoe eenig
geld noodig hebbende, ben ik zoo vry U van 't gedeponeerde voor M.K., te vragen
om f. 125. Zoo spoedig mogelyk zal ik dat deficit aanvullen, waartoe de
welwillendheid der heeren Le Gr. c.s. (in verband met de voordrachten, natuurlyk)
my zeker zullen in-staat stellen.
Na vriendschappelyke groete
t.a.v.
Douwes Dekker
Ik vind dat onze byeenkomst van Vrydag avend een model-soireé was! Wat 'n
uitstekende toon! Prettig, ongemaakt, onderhoudend, leerzaam, humaan, alles
te-gelyk! De gastheeren hebben eer van hun werk!
Daar ik gissen kan dat ge 't geld niet op Uw bureau hebt, en alzoo dat ge de
goedheid hebben zult, het te laten bezorgen, garandeer ik voor het afgeven aan
Mej. Engelman, voor 't geval dat ik niet thuis mocht zyn.
Ook 't meisje dat dezen bezorgt, is vertrouwd, mits ge haar zegt, dat er c.q. geld
in 't couvert zit.
Indien 't U makkelyker is het aftegeven aan Van Helden (firma Cnoop & Co) die
in Uw buurt woont, ook goed! Hy kent de zaak, en zal ze voor my afdoen: 'n beste
kerel!'t Is er my maar om te doen dat ik die historie uit m'n hoofd kan zetten vóór van
avend!
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[5 april 1875
Brief van Multatuli aan Margadant]
5 april 1875
Brief van Multatuli aan C.W. Margadant. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 3 beschreven. (M.M.)
In antwoord op dit briefje heeft Margadant Multatuli blijkbaar de gevraagde f125.
- geleend; zie de brief van 9 april.
v huis Maandagmorgen
Waarde Margadant!
De coincidence is fataal! De genomen maatregel moest strekken om me vandaag
kalmte te verschaffen, en de mededeeling die ge my doet, rooft my die kalmte! Uit
uw briefje blykt dat ge hiervan geen Ahnung hadt! Bovendien gy kunt het niet helpen.
M'n arme voordracht! Ik zit nu te weifelen tusschen dien man in den Haag en M.K.,
een ware marteling! Dááraan nu ben ik gewoon, m'n leven bestaat uit zulke
verdrietige spanningen, maar... te spreken, met zooveel bitterheid in 't hart! Ik had,
na de wyze waarop M.K. die zaak behandelde, reden om te menen dat er minstens
één dag tyd was! En om dien éénen dag was 't me (om van avend!) te doen.Hoe ik nu beslissen moet, weet ik niet. Ik weifel tussen dien man in den Haag en
M.K. 't Een is me zoo agitant als 't ander.
Voorloopig verzoek ik U, niets te doen, voor ik U (en na van avend) gesproken
heb. Dat er achter dat zonderling verzoek om U te spreken, 'n slenter zit, is zeker,
al weet ik nog niet wát? Nog eens: wacht S.v.p. tot ik U gesproken heb.
Na vriendelyke groeten
t.a.v. Douwes Dekker

[5 april 1875
Multatuli spreekt te Rotterdam]
5 april 1875
Multatuli spreekt in Rotterdam.

[6 april 1875
Advertentie in het Algemeen Handelsblad]
6 april 1875
Advertentie in het Algemeen Handelsblad, no. 13757. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
SCHOUWBURG FRASCATI, NES.

Nieuwe Rotterdamsche Schouwburgvereeniging,
onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN EN HASPELS.
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BUITENGEWONE VOORSTELLINGEN,
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN

en
ELIZE BAART,

Woensdag 7, Donderdag 8 en Vrijdag 9 April 1875:
MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL,
Drama in 5 bedrijven.
De Mise-en-Scène geregeld door den Regisseur A.J. LE GRAS. Aanvang te Halfacht
Uur. Bureau geopend te Zes Uur.
Prijzen der plaatsen: Eerste Rang f2.50. Tweede Rang (Galerij) f1.
Plaatsen voor de Drie voorstellingen kunnen, à 10 Cents, besproken worden aan
het Bureau van FRASCATI. Zaterdag 3, Zondag 4, Maandag 5 en Dinsdag 6 April,
en verder op de Speeldagen, van 10 tot 3 uren.

[7 april 1875
Multatuli-souper te Amsterdam]
7 april 1875
Multatuli-souper te Amsterdam. Menu. (M.M.)
= SOUPER,
7 April 1875.
MENU.
Petit Patez à la financière.
Filet de Boeuf.
Légumes.
Pommes de Terre.
Vôle au Vent.
Saumon froid.
Salade.
Poulards rôtis.
Compôtes.
Tarte d'Amande.
DESSERT.
MULTATULI
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[7 april 1875
Advertentie in het Utrechtsch Dagblad]
7 april 1875
Advertentie in het Utrechtsch Dagblad no. 95 inzake Multatuli's lezing op 12 april.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Maandag 12 April 1875.
VOORDRACHT,
door den HEER
E. DOUWES DEKKER (Multatuli)
ENTRÉE f1,50. - Aanvang acht ure.
N.B.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij den Boekhandelaar
J.L. BEIJERS, Neude G. 56, te Utrecht.

[7 april 1875
Verslag van de voordracht te Rotterdam]
7 april 1875
Verslag van Multatuli's voordracht te Rotterdam d.d. 5 april, in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 94. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)
Een goed bezette zaal en luide toejuichingen bij het binnentreden waren den heer
E. Douwes Dekker (Multatuli) gisteren avond een bewijs, dat met belangstelling de
aankondiging zijner voordracht vernomen was. Voor dit bewijs van welwillendheid
dankte hij zijne hoorders, en al zou hij, zooals hij zeide, ook voor de meesten hunner
niets nieuws zeggen, toch hoopte hij dat na afloop zijner voordracht de gunstige
gevoelens, die zijn gehoor blijkbaar jegens hem koesterde, niet verminderd zouden
zijn. Als onderwerp zijner rede had hij gekozen de poëzie, althans zou hij trachten
zich zoo veel mogelijk tot dit onderwerp te bepalen, al wist hij ook en waarschuwde
hij zijne hoorders vooraf, dat hij zeker telkens zou afdwalen. Wie Multatuli's
Minnebrieven en Ideën gelezen heeft, kon niet anders verwachten: zooals hij schrijft,
zoo spreekt hij. Telkens laat hij den draad zijner rede vallen en verbindt hij aan eene
uitdrukking of een woord een denkbeeld, dat geheel buiten de natuurlijke grenzen
van het onderwerp ligt, waarmede hij zich bezig houdt. Maakt dit vaak het lezen
zijner geschriften vermoeiend, moet men dikwijls tal van bladzijden doorworstelen,
alvorens men den draad terugvindt, - die klip heeft Multatuli gisteren avond in zijne
voordracht zorg-

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

620
vuldig vermeden: al maakte hij zeer dikwijls, vooral in het eerste deel zijner
improvisatie, zijsprongen, telkens ook en spoediger dan men 't van hem gewoon is,
keerde hij tot zijn onderwerp terug.
Een eenigzins nauwkeurig relaas te geven van hetgeen Multatuli over dit
onderwerp sprak in de twee uren, gedurende welke hij zijne hoorders bezig hield
en boeide, is zeer moeilijk. Het moge waar zijn, zooals hij zeide, dat hij niets nieuws
mededeelde, de wijze waarop het gezegd werd, was nieuw. De meeste zijner
denkbeelden zijn zonder twijfel herhaaldelijk bij velen opgekomen, - weinigen, zeer
weinigen voorzeker hebben ze zoo gerangschikt, ze van die zijde bekeken en
onderzocht, ze zoo uitgesproken.
Wat is poëzie? vroeg hij. Reeds de etymologie van het woord toont aan, dat zij
niet is waarvoor zij, helaas! zoo vaak doorgaat: verzen maken, rijmen. De beteekenis
van het Grieksche stamwoord is: maken, vormen, rangschikken, samenvoegen.
Zou hij er eene definitie van geven, hij zou poëzie willen noemen: de gewoonte, de
hebbelijkheid, de neiging en tot zekere hoogte de natuurlijke en voortdurend
ontwikkelde bekwaamheid, om schijnbaar min of meer aan elkaar vreemde en
heterogene begrippen samen te vatten. Naar zijne opvatting is poëzie nauw verwant
aan wijsbegeerte, convergeeren zij beide naar één doel, streven zij beide naar
kennis der waarheid, naar schoonheid en reinheid, en eindelijk ook naar practisch
nut. Zoo zijn en waren zeer vele dichters, die in de oneigenlijke beteekenis dien
naam dragen, geen poëten, terwijl allen, hoewel zij nooit gedicht hebben of dichten
zullen, poëten zijn, die naar dat doel streven, naar kennis der waarheid, naar
schoonheid en reinheid, en naar practisch nut.
Voor de poëzie in haren valschen vorm ontleende hij een naam aan de botanie
en zoölogie; hij noemde die de poëzie in haren spotvorm, in dezelfde beteekenis,
welke aan dit woord gehecht wordt in de wetenschappen, waaraan hij het ontleende:
een uiterlijke, zelfs voor het scherpste doch niet wetenschappelijk geoefende oog
hoogst bedriegelijke overeenkomst en gelijkenis met de volgens de onfeilbare natuur
juiste en ware soort. Den spotvorm nu der poëzie vond men terug in de mythologie,
in den godsdienst, in de geschiedenis en in 't maatschappelijk leven. In
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schijnbaar poëtischen vorm waren b.v. door de rhapsoden de mythen der Grieksche
goden, de oorlog met Troje bezongen, maar hunne zangen waren de spotvorm der
poëzie, omdat zij niet streefden naar eenvoud en kennis der waarheid, naar ware
en reine schoonheid, schijnbaar heterogene begrippen niet samenvatten en
rangschikten, zoodat het gemoed van anderen daardoor getroffen, het
schoonheidsgevoel daardoor ontwikkeld, gelouterd en gekuischt werd. In dienzelfden
geest toonde hij den spotvorm der poëzie aan in den godsdienst, zooals die
beschreven is in den Bijbel, zooals daarin de Jehovah der Israëlieten en de levende
God van 't Christendom is voorgesteld.... Vóór hij dit echter deed, wenschte hij alle
misverstand onmogelijk te maken en goed begrepen te worden. Wie zijne Ideën
had gelezen, kende zijne opvatting van het Godsbegrip; daarvan wilde hij thans zoo
weinig mogelijk zeggen, slechts zooveel als hij voor zijne beschouwing strikt noodig
had, omdat hij, en die verzekering herhaalde hij met nadruk eenige malen, niemand's
geloof kwetsen, geen zijner hoorders in zijne innigste gevoelens, in zijn godsdienstig
gemoedsleven beleedigen wilde. In denzelfden geest betreurde en veroordeelde
hij verder dien spotvorm in de wijze, waarop de geschiedenis beschreven is, de
heldendaden onzer voorvaderen verheerlijkt en bezongen zijn, omdat in plaats van
de schoone, eenvoudige waarheid leugens in schoonklinkenden vorm zijn
neergeschreven en van mond tot mond zijn overgebracht; in denzelfden geest
eindelijk protesteerde hij tegen dien spotvorm in het maatschappelijk, dagelijksch
leven, tegen de onwaarheid onder schoone en schitterende vormen verborgen,
tegen het gemis van reine waarheid, van een streven naar eenvoud en schoonheid.
Ja, ook in het dagelijksch leven, in ambt en bedrijf lag in den hoogeren zin des
woords poëzie! Dit was het denkbeeld, dat Multatuli in het laatste deel zijner
voordracht ontwikkelde, met eene overdaad van denkbeelden, gedachten en
phantasiën, welke elkander zoo snel opvolgden en daarbij zoo onsystematisch
dooreengewerkt waren, dat hij er niet in slagen kon zijne hoorders op het standpunt
te verplaatsen, waarop hij zich in dit deel zijner improvisatie bevond. Een treffend
voorbeeld van poëzie in het dagelijksch leven zij echter vermeld, dat hij uit zijne
ondervinding der laatste dagen aanhaalde: een eenvoudig huisvader had op
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zijne knieën twee blozende kindertjes met schitterend lachende oogjes, die Multatuli,
al was de vergelijking oud, niet juister wist te vergelijken dan met ontluikende
rozeknopjes. Een huisvriend sprak van het prozaïsche in het beroep van den vader:
er was sprake van guldens, centen, van boekhouden.... - ‘Ja zeker, zeide de
huisvader, dit is prozaïsch. Maar beklaag mij niet, want ik ben gelukkig. Zonder dat
prozaïsche zou ik ook deze heerlijke poëzie missen’ -, en hij legde beide handen
op de hoofdjes zijner blozende kleinen. Zie, dat is de poëzie in het dagelijksch leven,
riep Multatuli uit. Voorzeker wist en vermoedde zelfs die eenvoudige huisvader niet,
dat hij op dat oogenblik zoo groot poëet was.
Tot het einde zijner voordracht werd de heer Douwes Dekker door zijne hoorders
met ingespannen aandacht gevolgd. Ondanks zijn betrekkelijk zwak geluid, ondanks
het gemis van vele eigenschappen en gaven die men in den redenaar gewoon is
te zoeken, weet Multatuli zijn gehoor te boeien en mede te sleepen; er ligt in zijn
eenvoudige voordracht en in zijn zachte stem dikwijls zulk een gloed en warmte,
dat hij bewondering afdwingt en den hoorder noodzaakt hem te blijven volgen. Wij
twijfelen geen oogenblik, of wij spreken in den geest van allen, die gisteren Multatuli
hoorden, wanneer wij den wensch uiten, dat deze voordracht nog door vele andere
gevolgd moge worden.

[7 april 1875
Advertentie in Het Vaderland]
7 april 1875
Advertentie in Het Vaderland, nr. 81, betreffende Multatuli's voordracht d.d. 13
april. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Deze advertentie werd herhaald in de nrs. van 8, 10, 12 en 13 april.
ZAAL DILIGENTIA.

Dinsdag 13 April 1875
VOORDRACHT
door den Heer
E. DOUWES DEKKER
(MULTATULI).
Entrée f1,50. - Aanvang acht uren.
Toegangkaarten zijn te verkrijgen en Plaatsen te bespreken aan
het Lokaal.
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[8 april 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag]
8 april 1875
Bericht in Het Nieuws van den Dag, no. 1561. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Heden middag ten 1 ure is de Heer E. Douwes Dekker (Multatuli) in gezelschap van
de Directie van het Rotterdamsch tooneelgezelschap hier ter stede aangekomen.
Hij werd door een 25tal studenten met gejuich begroet, en in een der wachtkamers
van 't Rijnspoorweg-Station met eene hartelijke toespraak van den Heer Katz welkom
geheeten. Met een warm woord van dank voor deze ontvangst in zijn geboorteplaats,
beantwoordde Multatuli zijne vereerders en reed met een deel van hen en
voornoemde directie in drie open rijtuigen heen. De Heer Dekker logeert in 't
Amstel-Hôtel.
Heden avond na afloop der voorstelling is hem door de Studenten een souper
aangeboden bij den Heer Ebel in de Kalverstraat.
Naar wij vernemen, zal ook Zaterdag avond een voorstelling van Vorstenschool
worden gegeven.

[8 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant]
8 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant, no. 83. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
SCHOUWBURG ‘FRASCATI’, NES.

Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging,
onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN & HASPELS.
Buitengewone Voorstellingen,
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN

en
ELIZE BAART.

Donderdag 8 en Vrijdag 9 April 1875:
MULTATULI'S VORSTENSCHOOL,
Drama in 5 bedrijven. De Mise-en-Scène geregeld door den Régisseur A.T. LE GRAS.
Aanvang ten half acht ure. - Bureau geopend ten zes ure.
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Prijzen der plaatsen: Eerste Rang f2.50. Tweede Rang (Gallerij) f1.Plaatsen kunnen, à 10 Cents, besproken worden aan het Bureau van Frascati,
van 10 tot 3 ure.

Zaturdag 10 April 1875,
Vierde en laatste opvoering van:
VORSTENSCHOOL.
Plaatsen zijn van heden af te bespreken.

[9 april 1875
Brief van Multatuli aan Margadant]
9 april 1875
Brief van Multatuli aan C.W. Margadant. Dubbel velletje beschreven op blz. éen
en tot midden blz. drie. (M.M.)
Voor de achtergrond van deze geldkwestie zie de beide brieven d.d. 5 april.
Rotterdam 9 April 75
Waarde Margadant.
Hierby de f125. terug om de f425. weer compleet te maken.
Zou 't nu niet goed zyn, haar dat geld maar te zenden - - neen, want hoe komt
ge dan aan een volledige kwyting? 't Zal háár zoeken zyn om zoodanige kwitantie
niet te geven. Nu, oordeel zelf, maar wapen U tegen streken en slenters.
Ik ben maar één nacht te Amsterdam gebleven, maar moet er weer heen. Toch
kan ik niet bepalen of ik heden of morgen ga. Zeer vriendschappelyk gegroet
t.a.v.
Douwes Dekker
Van dankbaarheid voor de moeite die ge U voor my getroost, zal ik nog maar niet
spreken. Ik lees in een Courant dat M.K. te Antwerpen ‘grieven’ tegen my heeft te
berde gebracht. Welke? Dit weet ik niet! My is als grond tot grieven alleen bekend
dat ik niet kon goedvinden haar te steunen in haar humbug & leugens. Me dunkt
dat het wél is, f125. - pr avend te trekken voor 't vermoorden der Louise! Jammer
dat ik dáárvoor geen rekening kan indienen.
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[9 april 1875
Recensie in de Amsterdamsche Courant]
9 april 1875
Recensie betreffende Vorstenschool in de Amsterdamsche Courant, no. 84.
(Knipsel M.M.)
Gisteren avond werd ook hier ter stede Vorstenschool opgevoerd voor een talrijk
publiek, dat zich in de niet als schouwburg gebouwde zaal van Frascati maar weinig
op zijn gemak voelde.
Over Multatuli's drama kunnen wij ditmaal kort zijn. Slechts moeten we zeggen,
dat gisteren avond onze overtuiging weêr is versterkt, dat het als tooneelstuk zeer
zwak is.
Van 't begin tot 't einde toch stuiten wij op onmogelijke toestanden, op overdrijving,
op gerekte en uitgesponnen beschouwingen, op verouderde theater-ficelles, op
buitensporigheden in uitdrukking en voorstelling.
Zonder het pikante van den inhoud en den grootendeels schoonen letterkundigen
vorm zou het stuk beneden het middelmatige zijn, thans zal het nog eenigen tijd
een succès de curiosité hebben, om dan voorbij te gaan gelijk al het onvolmaakte
dezer aarde voorbijgaat. Zelfs deelen wij het gevoelen niet van den auteur, als hij
met zijn gewone bescheidenheid verzekert (voorrede voor den vierden druk), dat
Vorstenschool alle koningen zal overleven.
En door dat gevoelen niet te deelen doen we Multatuli zeker geen onregt. Immers
mag een leermeester wel in het verschiet stellen, dat zijn school zoo slechte vruchten
zal dragen, dat de leerlingen weldra zullen ontbreken? In dat geval ware het beter
geweest de school maar niet in de wereld te zenden. Wij kunnen ons voorstellen,
dat hij, die met een goede intentie een school oprigt, kan wenschen, dat te eenigertijd
de leerlingen zoo volmaakt zullen zijn, dat zij de school niet meer behoeven, maar
te verwachten, dat de school nog zal bestaan, als de leerlingen zijn opgeruimd, pleit
niet voor een levendig of warm besef van het nut en de krachtige werking der lessen.
In de pauze werd Multatuli ten tooneele geroepen en wierpen eenige studenten
en andere vereerders hem twee lauwerkransen toe, waaraan, naar wij vernemen,
de toezegging van meer reëele huldeblijken was verbonden.
De dichter sprak tot het publiek en zeide zeer ingenomen te zijn met de
toejuichingen, aan zijn arbeid ten deel gevallen, vooral
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omdat het de eerste waren, die hij te Amsterdam, zijn geboorteplaats, mogt oogsten.
Een gedeelte daarvan droeg hij over op de heeren-artisten, die zijn werk vertolkten,
en overigens zou hij zich gelukkig rekenen, indien zijn drama er toe kon bijdragen
om onder zijn landgenooten het Neêrlandisme, het Oud-Hollandisme aan te wakkeren
en te versterken, opdat de vreemdeling, wanneer hij soms zijn voet op dezen grond
mogt willen zetten, hier Nederlandsche hoofden en harten zou vinden.
In hoeverre Vorstenschool het Oud-Hollandisme kan versterken, mogen anderen
verklaren. Het drama is, naar onze meening, zeker een aanwinst voor onze
oorspronkelijke letterkunde, welke op hare beurt eene der voornaamste uitingen is
en blijven moet van ons volksbestaan, maar daarentegen ondermijnt het den eerbied
voor hen, zonder wie ons volksbestaan het grootste gevaar zou loopen.
De opvoering van Vorstenschool was niet slechter, maar ook niet beter dan vorige,
die wij elders hadden bijgewoond. Multatuli heeft het ook duidelijk te kennen gegeven:
de heeren-artisten verdienen toejuichingen; de dames maar zelden. Jufvr. Krüseman
is altijd dezelfde, door al te sterke accentuatie trachtende goed te maken, wat haar
in buiging en klankrijkheid van stem ontbreekt; imperatief sprekende, waar zij slechts
behoeft te vertellen; als soubrette spelende, waar zij koningin moet zijn. Jufvr. Baart
is in natuurlijkheid van spel en spraak achteruitgegaan sedert wij haar het laatst
gezien hebben. Een te mooije aktie en diktie schaadt aan een rolletje als het hare.
Overigens, - maar genoeg voor heden, als wij den heeren op de galerij hebben
verzocht om bij volgende voorstellingen niet te rooken. Zij behoorden het
onbetamelijke van die handelwijze zelven in te zien, zonder dat het noodig moest
zijn hun dat onder het oog te brengen. Wanneer zoo vele dames een benaauwde
zaal als die van Frascati wel met hun gezelschap willen opluisteren, dienen de
heeren van hun kant ten minste de beleefdheid te hebben om haar hun tabaksdamp
niet toe te blazen.

[9 april 1875
Recensie in Het Nieuws van den Dag]
9 april 1875
Recensie betreffende Vorstenschool in Het Nieuws van den Dag, no. 1562. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Multatuli's Vorstenschool werd gisteren dan eindelijk ook in de hoofdstad opgevoerd.
De nieuwe Rotterdamsche Schouwburgvereeniging had geen ruimer lokaal kunnen
verkrijgen dan Frascati, 't welk dan ook van boven tot beneden dicht was bezet.
Aan 't stuk viel van de zijde van het publiek eene uiterst sympathieke ontvangst ten
deel. De schrijver werd ten tooneele geroepen en ontving twee fraaie kransen. Ook
aan den Heer D. Haspels (Koning George) werd een krans toegeworpen.
Met een enkel kort woord bracht de schrijver aan 't publiek zijn dank. 't Was hem
eene streelende gewaarwording, zeide hij, zoo hartelijk in zijn geboorteplaats te
worden ontvangen en zooveel belangstelling waar te nemen in de nationale kunst.
Waar die belangstelling gevonden en gekweekt werd, daar zou 't ook in moeielijke
oogenblikken aan waarachtig vaderlandschen zin niet ontbreken.
Met Vorstenschool hoopte spreker mede het zijne te hebben bijgedragen tot den
toenemenden bloei der vaderlandsche kunst. Hij achtte zijne schepping verre van
volmaakt, - erkende veeleer, dat het stuk mank ging aan onderscheidene ernstige
gebreken, en eindigde met een woord van dank en lof aan de vertooners. Aan het
spel van die Heeren was het voornamelijk te danken wanneer 't stuk was geslaagd.
Het publiek begroette deze woorden met levendige toejuichingen. Aan den koning,
de koningin, von Schukenscheuer en anderen viel herhaaldelijk de eer der
terugroeping ten deel. - 't Bevreemdde ons eenigszins dat bij de opvoering een der
passages werd behouden, welke door den auteur zelven bij eene vroegere
gelegenheid openlijk als minder gelukkig was afgekeurd.

[9 april 1875
Recensie in het Algemeen Handelsblad]
9 april 1875
Recensie betreffende Vorstenschool in het Algemeen Handelsblad, no. 13760.
(K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)

Tooneelnieuws.
Eerste opvoering van ‘Vorstenschool’ in de zaal Frascati te Amsterdam.

Semper eadem; altijd dezelfde, zal mej. Krüseman tot hare wapen-

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

628
spreuk kunnen kiezen, wanneer zij - in de verbeelding altijd - als ‘Koningin van
wapenen, de sporen zien zal en vragen, waar die zijn verdiend?’ Semper eadem;
altijd dezelfde; onveranderlijk; onverbeterlijk.
Onverbeterlijk stellig in eigen oog. Men behoeft dit niet te vragen, maar gevoelt
het, wanneer deze Koningin (style Angot) eensklaps naar het voetlicht treedt en u
toebijt:
La critique est aisée,

Et l'art.... kritiek is zelf een kunst, en niet
De lichtste, al wordt ze nog al druk beoefend!’
Onverbeterlijk echter ook - maar in geheel anderen zin - in de meening van
anderen. Zoo dikwijls mej. Krüseman met iets nieuws voor het publiek optrad, hebben
wij haar gehoord en gadegeslagen zonder het minste vooroordeel. Wij hebben haar
gehoord te Utrecht, bij de allereerste opvoering van Vorstenschool en wij hoorden
haar gisteren, weder bij de eerste opvoering te Amsterdam en wederom hebben wij
ons aanhoudend zitten verbazen. Hoe is het mogelijk, dat eene beschaafde vrouw,
die toch blijkbaar geest en verstand heeft, doorgaans zoo volmaakt het
tegenovergestelde doet van hetgeen hare rol eischt, zelfs op plaatsen, zoo
eenvoudig, dat de passende dictie en mimiek als het ware voor het grijpen liggen?
Semper eadem; altijd dezelfde; altijd en altijd de bittere en verbitterde Nora uit de
‘Zusters’. Nooit een enkele natuurlijke greep; altijd en altijd affectatie; valsch
sentiment; het sarcasme van miskende geniën. En een sarcasme zonder
waardigheid. Of is niet zelfs op de plaats, waar deze opvatting het best met den
gang van het stuk strookt - bij de executie van Huisde, in het vijfde bedrijf - is zelfs
niet daar deze majestueuse koningin eenvoudig eene toornende gouvernante? Men
zegt ons, dat het meer aan de rol, dan aan de vrouw ligt; dat geene actrice, hoe
talentvol ook, zich zou kunnen redden uit deze eeuwigdurende, ingewikkelde
monologen. Maar in het geheele stuk is bijna geen passage, zoo ingewikkeld als
het gesprek tusschen van Huisde en Miralde en toch maakt Haspels-van Huisde
die door zijn voortreffelijke voordracht zoo helder als glas. Is niet reeds dit eene
vingerwijzing, dat ook van de zeer moeilijke rol der koningin, door goede, vooral
door natuurlijke voordracht vrij wat ware te redden?
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Men vergelijke trouwens slechts de rol van Hanna Smit, zoo als die wordt gegeven
door mej. Baart. Daarin zijn goede momenten; oogenblikken, waarin men waarlijk
warm wordt en vergeet, hoe weinig veelal de woorden, waarin de dichter hare
gevoelens kleedt, passen in den mond van een onontwikkeld naaistertje. Maar het
zijn slechts momenten; enkele oogenblikken, waarin de goede natuur van mej. Baart
gaat boven de leer van de meesteres, die zij navolgt. Telkens vervalt zij weder in
een geheel anderen toon; het gevoel, dat bij den toeschouwer begint op te komen,
verdwijnt als voor den adem van een snerpenden noordenwind; men hoort weer
niets dan declamatie en onnatuur; men ziet.... eene kleine Mina Krüseman, in het
blond. Het is voor mej. Baart te hopen, dat zij zich aan dezen invloed wete te
onttrekken. Thans belooft zij iets; volhardt zij in hare navolging, het zal bij die belofte
blijven.
De Koningin en Hanna Smit zijn de groote vrouwenrollen in Vorstenschool. De
koningin-moeder en de hofdame zijn niet veel meer dan figuranten, die slechts nu
en dan een woord zeggen om den stroom van alleenspraken der Koningin weer op
gang te brengen. De ‘boerin’ (mej. de Heer) heeft slechts eenige weinige regelen
te zeggen. Ze zei ze zeer goed, maar na het voorafgaande zal het wel geen verder
betoog behoeven, dat, naar onze meening, van de geheele opvoering niets terecht
ware gekomen, indien de mannenrollen op dezelfde wijze waren bezet geweest.
Juist hier echter ligt de groote kracht van het gezelschap en toen Multatuli na het
vierde bedrijf ten tooneele werd geroepen en in eene korte toespraak zijn dank
betuigde aan het publiek, was het meer dan ijdele plichtpleging, dat hij uitdrukkelijk
ook die hulde zeide te aanvaarden voor ‘de heeren’ van het gezelschap, die voor
eene goede opvoering zich zooveel studie hadden getroost. Reeds in ons verslag
van de eerste opvoering te Utrecht hebben wij de beide heeren Haspels (de Koning
en van Huisde), den heer Legras (Schukenscheur) en den heer van Zuijlen (Spiridio
en Herman) onze hulde gebracht voor hun allervoortreffelijkst spel. Wij zouden thans
slechts onze woorden kunnen herhalen. Dat het talrijk publiek niet onbevredigd
huiswaarts ging, heeft het te danken aan deze zeer verdienstelijke acteurs, terwijl
ook op de kleinere mannenrollen al zeer weinig valt af te dingen. De figuur van den
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dichter (Albert) is in zwakke handen en de opvatting van de rol van Puf bevredigt
ons niet geheel. Het komt ons voor, dat de Koningin uit hare eerste ontmoeting met
dien man onmogelijk aanleiding nemen kon, voor hare bekende bespiegelingen,
indien zoo duidelijk bleek, dat Puf inderdaad geheel iets anders is, dan hij voorgeeft
te zijn. Dit daargelaten echter, waren alle mannenrollen uitstekend bezet en reeds
dit rechtvaardigt volkomen den bijval, die de opvoering overal ondervond en stellig
ook hier nog vinden zal.
Met luid gejuich werden de vertooners herhaaldelijk teruggeroepen en wij zouden
der waarheid te kort doen, indien wij onvermeld lieten, dat ook de dames Kruseman
en Baart in deze ovatiën deelden. Voor deze dames echter gingen ze zeer
bepaaldelijk uit van de studeerende jeugd en het zou ons voor den goeden smaak
leed doen, indien ze niet grootendeels op rekening moesten worden gesteld van
de omstandigheid, dat er eenige oefening noodig is, om een onderscheid te maken
tusschen hetgeen men hoort voordragen en de wijze, waarop dit voorgedragen
wordt. Gold de hulde der actrice of den dichter, zietdaar de vraag. Bij zulk publiek
is dit niet altijd uit te maken.
Zullen wij nu, na al hetgeen daarover reeds gezegd is, nog spreken over het stuk
zelf? Wij zijn niet onder de bewonderaars en zouden er volstrekt geen bezwaar in
zien, onze redenen daarvoor op te geven, indien dit nog nuttig wezen kon. Maar
Multatuli zelf heeft reeds zich aan onze zijde geschaard en wij zouden dus slechts
hebben te zeggen, dat wij tot dezelfde uitkomst kwamen als hij, maar op andere
gronden.
Alleen dit: Herinneren wij ons wel, dan ziet Multatuli de zwakke zijde van zijn stuk
ten deele in de onachtzaamheid, waarmede hij ‘het povere kuiperijtje’ behandelde,
dat zijn stuk bijeenhoudt, maar vooral in de figuur des konings, die, na het tweede
bedrijf, in het vijfde niet meer te redden is. Daarentegen blijft de koningin zijne
lievelingsfiguur.
Welnu, naar ons gevoelen is deze goedhartige koning, dwalende uit gebrek aan
opvoeding, maar altijd vatbaar voor goede indrukken en ten slotte met de beste
voornemens bezield, oneindig gemakkelijker te redden, dan deze koningin, eeuwig
bespiegelende, alles afkeurende, rusteloos van het eene onderwerp op het andere
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springende. Bij haar hoort men steeds ‘het klepperen van den molen, maar ziet
geen meel’; met al hare hoogvliegende idealen doet zij ten slotte niets; de koning
doet weinig, maar wat hij doet is òf eene tamelijk onschuldige, zij het dan ook dwaze,
liefhebberij, òf een goedhartigheid. En terwijl in de oogen der koningin niets en
niemand goed is, weet hij althans, talent, geest en verstand te waardeeren en staat
hij te hoog (zie pag. 101 bovenaan) voor de afdwalingen, waarvan ten slotte van
Weert wordt beticht.
De Koningin is eenvoudig eene Multatuli in vrouwenrokken en dat is naar onze
meening de hoofdfout van het stuk.
Niets verhindert den dichter eene figuur te kiezen als deze koningin, al zijn hare
beschouwingen ook volkomen in strijd niet slechts met de werkelijkheid in het
algemeen, maar met de werkelijheid in het stuk. (Men vergelijke slechts wat de
Koningin van het volk zegt met de personen uit het volk, die in Vorstenschool
optreden en die geen van allen aan hare beschouwing beantwoorden). Maar dan
moet de dichter blijven staan boven die figuur, niet in haar opgaan. Multatuli nu gaat
ganschelijk op in de Koningin. Zij is de verpersoonlijking zijner ‘Ideën.’ Dit reeds
maakt eene goede oplossing onmogelijk. De oplossing, die thans gegeven wordt is
er eenvoudig geen. Zij is niet anders, dan de vrij onhandige ontknooping van het
welbekende ‘povere kuiperijtje’. Vorstenschool echter zou eerst dan wezenlijk een
vorstenschool zijn, indien niet alleen de koning werd gevoerd tot de koningin, maar
ook de koningin tot den koning; indien zij, hoe dan ook, leerde begrijpen, dat zij met
hare opvattingen even ver van de wijs was, als hij met zijne zotte liefhebberijen.
Zulk eene oplossing ware te vinden en te verkrijgen geweest, door de ervaringen
der koningin in het vierde bedrijf. Maar ze was niet te vinden en zal door Multatuli
niet gevonden worden, tenzij de dichter zich weet te verheffen boven zijn creatie.
Met andere woorden beduidt dit: tenzij Multatuli een wezenlijk drama weet te
schrijven.
Doorgaans meesterlijk en geestig, maar volstrekt niet altijd vrij van zeer onedele
beeldspraak en erg valsch vernuft, schreef hij thans lyrische ontboezemingen van
iemand, die met den tegenwoordigen gang van zaken het volstrekt niet kan vinden.
Op zichzelf beschouwd kan dit zeer verdienstelijk zijn, maar een drama wordt

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

632
het niet, alleen door toevoeging van een ‘pover kuiperijtje’ en een paar werkelijk
dramatische tooneelen.
Tijdens de voorstelling werden onderscheidene kransen op het tooneel geworpen.
Eene daarvan was blijkbaar bestemd voor den heer J. Haspels (de koning); eene
en misschien ook de anderen voor Multatuli. De gebrekkige inrichting der zaal liet
niet toe, dit goed te onderscheiden. Wij vernemen, dat aan een der voor Multatuli
bestemde kransen de toezegging was gehecht van een geschenk, dat hem als
huldeblijk van eenige vereerders zal worden aangeboden.

[9 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant]
9 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant, no. 84. (K.B. 's Gravenhage: fotokopie
M.M.)
SCHOUWBURG ‘FRASCATI’, NES.

Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging,
onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN & HASPELS.
Buitengewone Voorstellingen,
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN

en
ELIZE BAART.

Vrijdag 9 April 1875:
MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL,
Drama in 5 bedrijven. De Mise-en-Scène geregeld door den Régisseur A.T. LE GRAS.
Aanvang ten half acht ure. - Bureau geopend ten zes ure.
Prijzen der plaatsen: Eerste Rang f2.50. Tweede Rang (Gallerij) f1.Plaatsen kunnen, à 10 Cents, besproken worden aan het Bureau van Frascati,
van 10 tot 3 ure.

Zaturdag 10 April 1875,
Vierde en laatste opvoering van:
VORSTENSCHOOL.
Plaatsen zijn van heden af te bespreken.
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[10 april 1875
Advertentie in de Dordrechtsche Courant]
10 april 1875
Advertentie in de Dordrechtsche Courant, no. 85. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
LOKAAL VAN J.C. VAN DER HORST

te Dordrecht.
Donderdag 15 April 1875,
VOORDRACHT
door den Heer E. DOUWES DEKKER,
(MULTATULI.)
Entrée: f 1.50. - Aanvang ten Acht ure.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de HH. Boekh.
BLUSSÉ & VAN BRAAM, VAN ELK en REVERS.

[11 april 1875
Een modern Geuzenlied in Het Nieuws van den Dag]
11 april 1875
Een modern Geuzenlied. Artikel in het Zondagsblad van Het Nieuws van den
Dag, no. 15 (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Een modern geuzenlied.
Eenige bedenkingen tegen Multatuli's Vorstenschool door Mr. A.J. de
Geus. Leiden 1875.
Soms is er wel eens geklaagd over gebrek aan belangstelling ten onzent in poëzie
en letteren.
Zoo er evenwel iemand is, die zich tegen deze klacht zou kunnen verzetten, dan
in elk geval Multatuli.
In 1860 was er eene levendige beweging naar aanleiding van den Max Havelaar,
in 1875 is de algemeene aandacht op Vorstenschool gevestigd. Daarenboven heeft
Multatuli de voldoening gesmaakt, dat onze taal en letteren eenige nieuwe
scheppingen van zijn geest als typiesch hebben gehuldigd. Vóór Multatuli sprak
niemand van Insulinde en Droog Stoppels - thands gangbare munt tot in de Tweede
kamer der Staten-Generaal toe....
Dit verschijnsel - op zich zelf reeds heugelijk - zal men in de eerste plaats hebben
toe te schrijven aan de groote letterkundige begaafdheid van den dichter Multatuli,
vervolgens aan het hoogst eigenaardig karakter van zijn optreden als schrijver,
dichter en hervormer.
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Er zijn twee hoofdsoorten van letterkundige kunstenaars. De eerste vindt zijn type
in den steeds ijverig strevenden artist, die uit innige vereering van de Schoonheid
bijna nimmer met zich zelven tevreden is, die bescheiden tot schuw wordens toe
zijne persoonlijkheid achter de schermen houdt en zijne geschriften zonder den
minsten ophef aan den snellen golfstroom van den tijd vertrouwt. De tweede vindt
daarentegen zijn type in den vurigen, opbruisenden, militeerenden geest, die
allereerst van zijne eigene kracht bewust is, die zijne persoonlijkheid steeds en bij
alle gelegenheden op den voorgrond plaatst, overal aanvalt en bij iedere zijner
verschijningen een luid krijgsrumoer achterlaat.
Tot deze laatste soort behoort Multatuli.
Alleen een veerkrachtig talent en geniale gaven van fantazie, vernuft en
scherpzinnigheid kunnen zoodanig literair karakter redden voor de vele gevaren,
waaraan het zich vrijwillig blootstelt. Daartegenover staat de populariteit, die het ten
onzent verwerft door strijdlustige persoonlijkheden. Da Costa blaakte van krijgsvuur
en heldenmoed, Da Costa was personeel in zijne aanvallen, daarom verheugde
zich Da Costa in eene veel ruimere populariteit dan Potgieter, die even groot was
als dichter. Potgieter bleef impopulair, omdat hij bij den hoogsten eerbied voor zijne
idealen van schoonheid zijne persoonlijkheid buiten den strijd liet en ervoor
terugdeinsde, zijne hoogst gevoelige oorvliezen door het ruwe krijgsrumoer te doen
beleedigen.
Het nederlandsche volk, dat leest en poëzie waardeert, houdt echter meer van
eene sterk uitgedrukte subjektiviteit, van een stout optreden in den kamp der geesten,
waarbij dikwijls de minder edele drijfveer van ‘Schadenfreude’ hare treurige parten
speelt.
In Multatuli was alles vereenigd, om de algemeene aandacht te wekken, en terwijl
zijn strijd voor- en tegenstanders in 't harnas riep, verwierf hij er het middellijk
voorrecht door, dat zijne stem zich nooit verhief zonder onmiddellijk door vriend en
vijand te worden gehoord en beantwoord.
Men heeft er een voorbeeld van in de vertooningen van zijn Vorstenschool, die
bijna het uitsluitend onderwerp van gesprek in de laatste weken uitmaakten en tot
het welslagen van welke de tooneelkunstenaren op zoo verrassende wijze hebben
mee-
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gewerkt. De vertooningen van Vorstenschool zijn bijna eene politieke quaestie
geworden, even verkwikkelijk als de Bossche geschiedenis met het zedeloos prul,
dat Pariser Leben heet.
En nu komt er eene geheele litteratuur over Multatuli's Vorstenschool.
Ik neem er allereerst de brochure uit door den Heer en Mr. A.J. de Geus in 't licht
gezonden, waarvan de titel boven is afgeschreven. Bij de meest oppervlakkige
lezing van dit geschriftjen blijkt het aanstonds, dat de onbekende auteur nog niet
uitmunt in kennis der nederlandsche taal en vaardigheid of bedrevenheid in den
nederlandschen stijl. Een enkel voorbeeld. Mr. de Geus schrijft: ‘met “Volk” worden
hier alleen verstaan de laagste klassen der Maatschappij, wat men wel noemt de
(sic) vierde (sic) stand.’ (bl. 5). Elders: ‘Hoewel zij vermoedt dat Puf aan den drank
is, het komt niet bij haar op (sic) de oorzaak van 's mans ellende in dat drankmisbruik
te zoeken.’ (bl. 6) Elders: ‘De Koningin die op hoogen toon alle andere vorsten (!)....
minacht en hun den slechten toestand der volkswelvaart wijdt (sic) (bl. 11.) Misschien
is ‘zeer opgewekt’ (bl. 16) en ‘zij slaat daar’ (bl. 18) met het woord van Puf:
‘Och! 'n drukfout!’ te verontschuldigen.
In elk geval is het aan niemand aan te raden de uitdrukking doorslaan van de
Studenten-Societeit of uit het Koffihuis over te brengen naar den nederlandschen
schrijfstijl.
Dit alles evenwel betreft den vorm.
Wat heeft Mr. A.J. de Geus echter voor materieele bezwaren te berde gebracht
tegen Multatuli's drama?
In de eerste plaats, dat de Koningin niet bemerkt, hoe de boekdrukkersknecht
Puf een onverbeterlijke dronkaard is; dat Puf zeer goed van acht gulden in de week
kan leven en dat de Koningin hare redeneeringen ‘baseert’ op zijn getuigenis. In de
tweede plaats, dat de Koningin buitengewoon ijdel is en niemand hare achting
schenkt. In de derde plaats, dat de Koningin, partijtrekkend voor de proletariërs,
vraagt:
‘Of een stand kan gedoemd zijn tot gebrek?’

Al deze bezwaren gelden het eerste bedrijf.
Tegen het tweede wordt zeer weinig in 't midden gebracht. Volgens Mr. de Geus
schijnt de persoon van den Koning zeer goed geslaagd. Maar het derde bedrijf
bevalt minder. De Koningin speelt luistervink - dit is onwaardig...
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Doch het is onnoodig den heer de Geus in alle bizonderheden te volgen.... Een
enkele trek aan 't slot stelt het duidelijkst voor, wat hem tegenstaat in Multatuli's
schepping. De maatschappij naar het ideaal der Koningin zal berusten op geniale
alleenheerschappij van schitterende geesten als Louize of Multatuli, geen grondwet,
geen kamers, geene politieke partijen, maar regeering alleen door ‘Ideeën’ van een
waereld herscheppend despoot.
Inderdaad, dit is de naïveteit te ver gedreven.
De heer de Geus leest al de regelen, die Multatuli der Koningin in den mond legt
aandachtig over en besluit nu, dat de lyrische dilettantistische staatswijsheid van
deze de kern vormt van des Schrijvers overtuiging. Alsof Multatuli de kracht miste
eene dramatische persoonlijkheid te scheppen, die haar eigen leven leidt, alsof juist
niet de Koningin het beste bewijs is, dat de dichter zijne figuren objektief weet te
doen optreden met eigen zienswijze en eigen frazenstelsel.
Eene Koningin, als in Vorstenschool optreedt, is eene dichterlijke kreatie, zoo als
de markies van Posa - zij leeft van edelmoedige illuziën, zij is tot op zekere hoogte
onmogelijk in haar betooverend idealisme, maar juist dit maakt haar eene hoogst
belangwekkende persoonlijkheid. Als de Koningin Malthus gelezen had - wat de
heer de Geus verlangt - zou ze zeker tot de meest logische ontwikkeling van de
hoofddogmen der manchestersche school in staat geweest zijn, maar als poëtische
figuur ware zij volledig bedorven.
Doch er is meer. Te midden van de vele grieven, die door de ‘lieve dweepster’
worden in 't midden gebracht, hooren wij juist eenige regelen, die Multatuli's eigen
overtuiging op het ongedwongenst uitspreken, zonder daarom het karakter der
Koningin in gevaar te brengen.
Louise zegt:
‘Het volk is ruw zoo zegt men en misschien
Te recht. Maar moeder, hoe zoudt gij en ik zijn,
Indien van kindsbeen af, ons gansch bestaan,
Ons wenschen, willen streven... alles, zich
Had opgelost in 't eene woord: gebrek?’
o

Prof. Van Vloten, wiens kritiek der Vorstenschool (Kunstbode N . 6) althands meer
houvast aanbiedt dan de gebrekkige volzinnen
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zonder interpunktie van Mr. de Geus, beschuldigt de Koningin, dat zij: ‘als
schoolmatres even opgewonden als onbekookte praatjes aan Rousseau's lessen
ontleend heeft’ - maar de zeer scherpzinnige oud-hoogleeraar vergeet, dat de
Koningin eene dramatische schepping is, dat zij geenszins een pleidooi uitspreekt
voor de overtuiging van den dichter. Alleen in de boven aangehaalde verzen
schemert iets door van wat Multatuli denkt en wenscht.
Juist met die regelen, waarin de ellende van de arbeidende klassen wordt
beschreven, waarin een woord van mededoogen wordt gewijd aan de proletariërs,
die aanhoudend zwoegen in het gareel der dagelijksche behoefte aan voedsel juist daarin wordt hulde gedaan aan de nieuwste wending op het gebied der
staatswetenschap en der sociologie - waaraan noch Rousseau noch Malthus konden
denken - daarin wordt aangetoond, dat Multatuli de vraagstukken van onzen tijd
begrijpt en geenszins een apostel is van dat bodemloos idealisme, 't welk hem als
ergerlijke zwakheid wordt aangewreven.
Misschien zou ik mij kunnen bedriegen in de uitlegging van des dichters bedoeling.
Doch zoolang ik het tegendeel niet weet, houd ik mij bij de verklaring, welke zonder
gezochtheid in alle oprechtheid voor de hand schijnt te liggen.

[11 april 1875
Artikel in De Rotterdamsche Gids]
11 april 1875
Artikel in de Rotterdamsche Gids, no. 466. (M.M.)

Rotterdam, 11 april.
Amsterdamsche Correspondentie.
8 April 1875.
De lang verbeide avond van Woensdag 7 April was daar en eene groote menigte
volk ging op tot den tempel der kunst, bekend onder den naam Frascati, om datgene
te aanschouwen waarover reeds zooveel geschreven en gestreden is. Als vrome
pelgrimvaarders ging de menigte daarhenen om te zien en te genieten van de eerste
opvoering van Vorstenschool hier ter stede, door het verdienstelijke gezelschap van
den Nieuwen Rotterdamschen Schouwburgvereeniging onder directie van de heeren
Le Gras, van Zuylen & Haspels, die, als eerste en eenige tooneeldirecteuren die dit
stuk deden opvoeren, hun naam voor goed door alle eeu-
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wen heen hebben gevestigd, en toonden hunne roeping, de veredeling en opheffing
van ons Nederlandsch tooneel, te begrijpen. Deze in naam kleine schouwburg,
toonde in wezen groot te zijn, door het groote publiek bekend te maken en niet
onkundig te houden met de pennevrucht van onzen verdienstelijken landgenoot
Multatuli.
Reeds bij zijn aankomst in de hoofdstad aan het Rijnspoorwegstation werd hij
door eene commissie uit het Amsterdamsch Studentencorps bestaande uit de heeren
S. Katz Jzn., W. Geesink, J.H. Rössing en C.N. Wijbrands feestelijk ontvangen en
in een der wachtkamers (1e en 2e klasse) heette eerstgenoemde hem welkom. De
heer Douwes Dekker dankte de heeren voor hun hartelijke en gulle ontvangst in de
hoofdstad, waar hij geboren was. Doch de avond zou hem nieuwe rozen baren.
Het publiek, dat, dit behoeft nauwelijks gezegd te worden, in grooten getale was
opgekomen, was in spanning wanneer het gordijn zou worden opgehaald.
Het eerste bedrijf werd gespeeld en ofschoon de dialoog wel iets te wenschen
overliet, daar mej. Mina Krüseman (Louise) bijna alles en de anderen niets te zeggen
hadden, werd zij na het einde van dit bedrijf onder stormachtige bijvalsbetuigingen
teruggeroepen.
In het tweede bedrijf aanschouwde men den Koning en de heeren uit zijne
omgeving.
De heer D. Haspels, die sedert dezen zomer niet in de hoofdstad was opgetreden,
oogstte nieuwe lauweren in, in den waren zin des woords, want hij ontving een
prachtigen lauwerkrans waaraan de Nederlandsche driekleur was gehecht.
De heeren Le Gras en van Zuylen deden zich weder meer en meer als uitstekende
tooneelspelers kennen en de hilariteit die nu en dan in de zaal heerschte, werd
geheel en al door hen teweeg gebracht. Mej. Elize Baart (Hanne) mist nog geheel
en al de noodige zeggingskracht en de minste beweging. Zij is verlegen met hare
handen en armen, en maakt bijna altijd dezelfde beweging. Zij moet zich echter niet
laten ontmoedigen maar ijverig zich de nu en dan gedane opmerkingen ten nutte
maken.
De heer van Korlaar stond haar als Albert zeer goed ter zijde, ofschoon ook hij
nog niet geheel geroutineerd is.
De heer J. Haspels als van Huisde was, om den officieelen term te gebruiken,
zeer goed op zijn plaats.
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Om op het spel van mej. Krüseman bepaald kritiek te leveren, zou voor mij zeer
moeilijk zijn, na al hetgeen reeds over haar gesproken en geschreven is. Zij heeft
echter niet zóo voldaan als wel mogelijk was wanneer zij de gedane opmerkingen
ter harte had genomen, maar men moet wanneer men op ‘de planken’ treedt niet
zoo eigenzinnig zijn, en zich verbeelden, reeds uitstekend gevormd te zijn. Behalve
na het einde der bedrijven werd zij ook vooral bij het gezegde van ‘La critique est
aisée’, enz., daverend toegejuicht want in deze zelfde zaal was zij opgetreden met
haar ‘Kunst en Kritiek’. Hier en daar echter had zij tooneelen die zij zeer goed
wedergaf, en over het algemeen mocht zij zich in den bijval van het publiek
verheugen.
Aan het einde van het 5de tafreel werd de schrijver ten tooneele geroepen, en
ontving hij twee lauwerkransen, waaraan behalve de vaderlandsche driekleur ook
was gehecht de toezegging van een geschenk; waarin dit echter bestaat is mij tot
nog toe onbekend.
In eene korte doch krachtige rede dankte Multatuli het publiek voor de gunstige
ontvangst, die zijn stuk in de hoofdstad des rijks, zijn geboortestad, had mogen
ondervinden, en betuigde tevens zijn dank aan de talenten der artisten, die dit zoo
uitstekend hadden vertolkt. Luide werd deze rede toegejuicht en het is wel te denken,
dat de avond van 7 April voor den schrijver een der beste en heuchlijkste van zijn
leven is geweest.
Joh. E.A.v.P.

[11 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant]
11 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant, no. 86. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
SCHOUWBURG ‘FRASCATI’, NES.

Om te voldoen aan verschillende vereerende aanvrage nog
VIER BUITENGEWONE VOORSTELLINGEN,
met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN

en
ELIZE BAART.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

640

Woensdag 14, Donderdag 15, Vrijdag 16 en Zaturdag 17 April 1875:
MULTATULI'S

VORSTENSCHOOL
Aanvang ten half acht ure.
LE GRAS & VAN ZUYLEN.
Prijzen der plaatsen: Eerste Rang f2.50. Tweede Rang (Gallerij) f1.Plaatsen zijn van Maandag 12 April dagelijks te bespreken van 10 tot 3 ure.
Het Rooken is ten strengste verboden. Het geeerde publiek wordt verzocht zich
slechts aan het Bureau te overtuigen of er nog genoeg plaatsen te krijgen zijn.

[12 april 1875
Multatuli spreekt te Utrecht]
12 april 1875
Multatuli spreekt te Utrecht.

[13 april 1875
Verslag in Utrechtsch Dagblad]
13 april 1875
Verslag van Multatuli's voordracht d.d. 12 april in het Utrechtsch Dagblad no. 100.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
*- Gister had in het Gebouw voor K. en W. alhier de aangekondigde voordracht van
Multatuli plaats.
Groot was de indruk, dien hij maakte, niet, althans de rede werd niet ‘telkens door
de levendigste toejuichingen afgebroken’. Een enkele maal, bij een paar passages,
waar wij zelfs nog vergeefs naar de oorzaak zochten van de groote belangstelling
die zij wekten, hoorden we een applaus, dat aan intensiteit niet vergoedde, wat er,
om van groote bewondering getuigenis te geven, aan hoeveelheid ontbrak.
De voordracht was er dan ook naar. Ontdoe haar van eenige Multatuliaansche
stoutigheden, - waarmede behoorlijk gekoketteerd werd - en ge houdt een conférence
over van de meest gewone soort.Wij zeiden, dat Multatuli koketteerde, en bedoelden daarmede niet de banale
aardigheid, dat de man, die ‘het publiek veracht met groote innigheid’, als een
gewoon mensch boog toen hij met eenig applaudissement begroet werd bij zijn
optreden, en ook als een gewoon mensch bedankte voor de betoonde belangstelling,
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maar de behaagzieke wijze, waarop hij telkens en telkens weer poseerde als
verkondiger van radikaliteiten of als waar poeet. Reeds in de wijze, waarop hij zijn
onderwerp aangaf, toonde hij zijne zucht tot pronken met zijn ongeloof. Zijn
onderwerp zou zijn: Wie in de waarheid geen poezie vindt, vindt ze niet daar buiten
en is een sober poeetje.’ Dat onderwerp nu noemde hij... zijn tekst, als dat
kanselwoord niet al te vreemd klonk in zijn mond. Maar als ge dat vreesdet, waarom
het dan gebruikt, zoo niet om reeds aanstonds als ongeloovige te poseeren? En
niet alleen als ongeloovige poseerde hij, maar als ongeloovige, die het geloof zijner
hoorders wel wil eerbiedigen. Telkens en telkens weer werd in verschillenden vorm
de verzekering gegeven, dat hij zijn auditorium niet wilde kwetsen en dat geschiedde
steeds op eene wijze, die op ons den indruk maakte, minder van eerbied voor zijn
publiek, dan wel van de zucht, om het er opmerkzaam op te maken, dat... er nu iets
heel ergs zou komen. Nu, dat erge was meestal zoo heel erg niet, althans voor het
publiek, dat Multatuli was komen hooren; of zou hij inderdaad zoveel eigenwaan of
zoo weinig menschenkennis gehad hebben, om zich voor te stellen, dat de streng
geloovigen hier ter stede hem kwamen hooren? Als waar poeet poseerde hij door
zoo nu en dan den loop zijner gedachten af te breken met den uitroep: zie, dat is
weer ware poëzie, als hij, verrast bespeurde iets gezegd te hebben, dat
overeenkwam met zijne definitie van ware poëzie.
Die definitie kwam hierop neer. Na op de vraag: wat is waarheid tot antwoord
gegeven te hebben: al wat overeenkomt met ons zijn, gaf hij van de poëzie deze
verklaring: poëzie is maken, scheppen, niet in den zin van uit niets iets doen ontstaan,
maar van vervaardigen, samenstellen, rangschikken, zoodat poezie moet zijn de
hebbelijkheid, de bekwaamheid, de behoefte om ongelijksoortige gegevens zoodanig
bijeen te voegen, dat daaruit iets nieuws ontstaat, beantwoordende aan ons begrip
van het schoone. Op het laatste woord komt het hoofdzakelijk aan, want lezen we
daarvoor het ware, het nuttige, dan zijn we op het gebied der wijsbegeerte, wat Spr.
aanleiding gaf om te wijzen op de verwantschap, die tusschen alle takken van
wetenschap en kennis bestaat, zoodat z.i. blijken zou, wanneer we voortgingen in
kennis en ontwikkeling, dat al wat wij verschillende vakken van we-
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tenschap noemen, eigenlijk één is, zooals bijvoorbeeld het ware, het schoone, het
nuttige samenloopen in: het goede.
Hebben de poeeten nu steeds ware poëzie geleverd?
In de botanie, entomologie, zoölogie en meer logiën kent men den naam
‘spotvorm’, tot aanduiding van wezens, of lichamen, die zoo treffend met andere uit
een ander rijk der natuur overeenkomen, dat men de een voor de ander zou houden,
en het denkbeeld ontstaat, dat de natuur den mensch heeft willen bespotten door
hem het een voor het ander te doen aanzien; zoodanige spotvormen vindt men nu
in de poëzie bij menigte. Spr. wilde ze niet ontleenen aan de boeken, die, naar hij
veronderstelde, door sommigen zijner hoorders als gewijde beschouwd werden,
maar ontleende ze aan de oude mythologie; de verhalen van de liefdesavonturen
van Jupiter, die een kleinen kern van waarheid bevatten, verscholen onder zoo
dikken kern van onzedelijkheid en zinnelijkheid, dat de noot slechts met moeite te
kraken was, en daartoe de baatzuchtige hulp der dichters, priesters, profeten
ingeroepen moest worden. De waarheid had eenvoudiger verkondigd kunnen worden;
nu bleef zij verborgen en wekte de spotvorm der poëzie tot het kweeken der grofste
zinnelijkheid. Men vond zoodanige spotvormen der poezie in het verhaal van het
ontstaan van den oorlog van Troye, in de Rhapsodien van Homerus, in de oude
geschiedenissen, waarin men bijv. zooveel koningen ontmoet, dat er geen
onderdanen of landen voor te vinden zijn, evenals men in sommige deelen van
Sumatra zeer voorzichtig moet zijn, om, een pakjesdrager noodig hebbende, niet
de majesteits schennis te begaan van daartoe een koning uit te noodigen.
Spotvormen van poezie vond men in de middeleeuwen in overvloed; men denke
slechts aan de troebadoers en aan de ridderschap, die in allerlei verzen hemelhoog
geprezen, inderdaad alles behalve ridderlijk schijnt te zijn geweest en zich aan
heldenmoed niet buitengewoon bezondigde.
Of hij zijne voorbeelden ook aan de Vaderlandsche geschiedenis zou ontleenen,
zou Spr... in de pauze overwegen.
Na de pauze herhaalde hij wat hij reeds aan het einde van het eerste deel gezegd
had: dat hij zijne voorbeelden niet zou ontleenen aan de Vaderlandsche
geschiedenis; hij was Nederlander pur sang, hij had zijn Vaderland lief, hij zou het
met de pen en met het
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woord verdedigen als het gesmaad, hij zou er op de grenzen voor sterven als het
aangevallen werd; maar het had hem slecht behandeld; hij had er voor geofferd,
wat een man offeren kan, hij was daarvoor beloond... met smaad en met hoon en
met hongerlijden!! En nu stond het te vreezen dat hij, de valsche, de pseudo poezie
aantoonende in vele onzer vaderlandsche geschiedenissen, den schijn op zich
laden zou, dat zijne meening daaromtrent gekleurd werd door de aandoeningen,
bij hem opgewekt door 't geen hij ondervonden had.
Spr. ging daarom over tot de kunst en wel bepaald tot de schilderkunst.
Spotvormen der poezie hebben de Rafaels, de Corregio's, de Titiaans, de Michel
Angelo's, heeft de geheele Italiaansche schilderschool in der tijd geleverd. Niet wat
zij gevoelden, zelfs niet wat zij waarnamen gaven zij weer. Zij rangschikten niet
bekende gegevens tot het scheppen van iets nieuws. Zij leverden alleen op bestelling
van den heer der kerk, wat deze noodig had. Als er een hel noodig was, werd er
een hel besteld en geschilderd. Hun werk diende niet tot bevordering van het ware
en het schoone, maar tot het bevorderen der valsche voorstellingen, die door de
kerk gegeven werden, en welk een peil van zedelijkheid moet men zich voorstellen,
als men de straffen ziet, die in die helafbeeldingen aan tal van ondeugden te beurt
vallen, welk een denkbeeld moet men hebben van den zedelijken invloed van de
geestelijke voorgangers, die zulke middelen noodig hadden, om invloed te oefenen
op de menigte? Hadden zij eenvoudig gesproken van de deugden, die aan Jezus
worden toegeschreven, had men eenvoudig waarheid verkondigd, het door de
valsche poeeten bedorven volk zou niet naar hen geluisterd hebben. Dit gaf Spr.
aanleiding om te wijzen op de wisselwerking, die ten deze plaats heeft, zoodat het
moeielijk is uit te maken, of eerst een valsch poeet den eersten spotvorm der poezie
heeft gegeven of het publiek zoodanigen spotvorm heeft verlangd, maar in ieder
geval, de spotvorm der poeten en de bedorven smaak van het publiek oefenden op
elkander een ongunstigen en steeds toenemende invloed uit. Spr. kwam eindelijk
tot de verzenmakers: hoe die er aankwamen zich poeeten bij uitnemendheid te
noemen, was hem een raadsel. Eerder zou hij matrozen en visschers ware poëten
noemen. Niets heeft minder van ware poëzie dan het op
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elkander doen rijmen van allerlei woorden zonder gedachten. Hier, Goddank! zijn
de ouden onschuldig aan, en als er ‘smaakbedervers voor’ geroepen worden mogen
de Fransche letterkundigen uit het zoogenaamde bloei-tijdperk wel op een draf
komen aanloopen. Men beproeve het. Men neme Molière en make een lijstje van
de verschillende vormen, waaronder hij de begrippen, liefde, beminnen en geliefde
voorstelt, en... men zal onwel worden van al die verliefdheid.
Gemis aan waarheid, gemis aan denkbeelden, gezwollenheid maken de meeste
verzen tot spotvormen der poëzie. - Dat Spr. in den gewonen zin geen hooge eischen
stelde aan de ware poëzie bleek daaruit, dat hij uit een klucht van Langendijk eenige
regels aanhaalde als ware poëzie; 't was een klucht, meer niet, maar het wilde ook
niet meer zijn, het stemde tot vroolijkheid, vroolijkheid is genot en genot, in hoogeren
zin natuurlijk, is zedelijkheid, is deugd. - Nog noemde Spreker als spotvorm der
poëzie de valsche begrippen omtrent hoog en laag; bewoners van laag gelegen
landen meenen dikwijls, ten onrechte dat in bergstreken meer poezie huist dan in
de hunne. Zoo is het ook met het begrip van den hemel, terwijl men vergeet, dat
wat nu boven, over 12 uur onder is.
Maar wat is dan ware poëzie? Ware poëzie is niet het doen rijmen van woorden
op woorden, maar van daden op beginselen; al wat strekt tot veredeling, tot
vermeerdering van den zin voor het schoone, het ware, het nuttige, kortom voor het
goede, en daardoor tot vermeerdering van genot. Hij bedoelde geen genot in den
zin waarin dat wel eens opgevat wordt, zoodat het later naweeën geeft, maar genot
in den goeden en waren zin van het woord.
Hij trad vervolgens in eene vergelijking van het geloof aan de noodzakelijkheid
met anderer geloof aan God, om daarna de vraag te bespreken wat de bron is van
het goede. Hij kent die niet: een God, met het begrip van beloonen en straffen
daaraan verbonden, kan hij niet als de bron van het goede aannemen. Zijn
‘noodzakelijkheid’ was dan toch rechtvaardiger, eerlijker dan de Jehova van het
O.T. of de God der Christenen; zijn noodzakelijkheid bezat daarom niet minder de
goddelijke eigenschappen van alomtegenwoordigheid, alwetendheid enz. Men heeft
verschil-
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lende definities voor de bron van het goede beproefd; het nieuwste snufje op dit
gebied is, dat het is mede lijden, liefst in twee woorden. Dat bevalt hem niet, omdat
bijv. een goedhartige daardoor tot onrechtvaardigheid kan verleid worden; 't komt
hem voor, dat als het goede maar uit het hart opwelt en men het dan maar betracht,
het al wel is. Zich wijden aan den dienst van het ware, het nuttige, het schoone, dat
is ware poëzie: wie in de waarheid geen poëzie vindt, vindt ze niet daar buiten; ware
poëzie is veredelen, vermeerderen van genot in hoogeren zin en dus van deugd.

[13 april 1875
Brief van Multatuli aan Margadant]
13 april 1875
Brief van Multatuli aan C.W. Margadant. Dubbel velletje postpapier, alleen op blz.
1 beschreven. (M.M.)
Rotterdam Dinsdag
Waarde Margadant! Is er ook iets nieuws betreffende de zaak met Juffr. K?
Gisteravend was ze by m'n voordracht te Utrecht, waar ze nota's op haar knie
hield, waarschynlyk liefelykheden die ik morgen in de Utrechtsche Courant zal te
lezen krygen. Nu 'n mensch z'n lust is 'n mensch z'n leven.Eergister was ik ten Uwent, maar ge waart niet thuis. Ge hebt immers die f. 125.
terug ontvangen?
Vriendelyk groetend
t.a.v.
Douwes Dekker

[13 april 1875
Brief van Margadant aan Mina Krüseman]
*13 april 1875
Brief van C.W. Margadant aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 65.)
Rotterdam, 13 April 1875.
Mejufrouw! De Heer Douwes Dekker heeft mij als door hem aan u verschuldigd,
opgegeven de som van f425, welk bedrag reeds sedert eenigen tijd ten uwen
behoeve onder mijne berusting is. Ter beëindiging dezer zaak en om de geldelijke
verpligtingen van den Heer Douwes Dekker tegenover UEd. daardoor geheel te
doen ophouden acht ik het 't beste, ten einde u geene verdere moeite te veroorzaken,
bij deze het bedoelde bedrag aan UEd. over te maken, waartoe ik hierin sluit:
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Een

bankbillet

H 9174

groot

f 300

Een

bankbillet

ZZ 9380

groot

f 100

Een

bankbillet

AA 1152

groot

f 25
_____

totaal

f425

Waarvan ik UE. beleefd verzoek ter mijner décharge de goede ontvangst met een
enkel woord te willen berigten.
Met gevoelens van hoogachting heb ik de eer te zijn
UEd. Dienstw.
Chr. Margadant.

[13 april 1875
Brief van Mina Krüseman aan Cosijn]
*13 april 1875
Brief van Mina Krüseman aan de heer Cosijn. (Leven III, blz. 65.)
Utrecht, 13 April 1875.
Geachte Heer Cosijn!
Ziehier 't beloofde voorwoordje voor uwe Kunstbode.
Gisteren heb ik een lezing van Multatuli bijgewoond, helaas! hij heeft gesnoeid!
Waarschijnlijk omdat ik vóór hem zat, dat was niet eerlijk, want hij had op mij moeten
schimpen, even als in Delft, en dat heeft hij niet gedaan! En ik was nog wel expres
uit Amsterdam over gekomen om te hooren hoe hij mij mishandelen zou! Mis! hij
*
heeft me overgeslagen! Welk een teleurstelling!
Mina Krüseman.

[13 april 1875
Telegram van Le Gras c.s. aan Mina Krüseman]
*13 april 1875
Telegram van Le Gras c.s. aan Mina Krüseman, met commentaar van haar hand.
(Leven III, blz. 67.)
Rotterdam, 13 April '75.
Le Gras ziek. Voorstellingen Vorstenschool Amsterdam uitgesteld.
Le Gras. Van Zuylen. Haspels.
Dit telegram vonden wij in ons hôtel, toen wij 's middags thuis kwamen uit Utrecht.

*

Hij heeft het dien avond over Poëzie en Spotvormen gehad. ‘De ware poëzie openbaart zich
in 't doen rijmen van daden en grondbeginselen’, durfde hij te zeggen! hij Douwes-Dekker!
de spotvorm van Multatuli!
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‘Leugen!’ riep ik dadelijk. ‘Elize, je moet naar Rotterdam, terstond! Ik kan niet weg,
ik moet me hier in publiek vertoonen, anders strooien ze rond dat ik ziek geworden
ben, of niet te Amsterdam ben geweest op mijn tijd, of iets anders in 't een of ander
gemeen genre. Ga jij zoo gauw mogelijk naar Rotterdam en rijd dadelijk naar de
comedie. Blijf daar zoo lang je het noodig zult oordeelen, vertoon je overal en houd
me op de hoogte van alles, ik zal hier hetzelfde doen.’
Met een flesch rijnwijn, een paar broodjes met vleesch, en een china's-appel
stapte Elize weer in dezelfde vigelante waarmede wij zoo pas thuis gekomen waren,
en ging zij naar de spoor, om in Rotterdam de kabalen te verijdelen.

[13 april 1875
Telegram van Elize Baart aan Mina Krüseman]
*13 april 1875
Telegram van Elize Baart aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 67.)
Rotterdam, 13 April 1875.
Triomf. Le Gras gezonder dan ooit. Niemand wist iets van ziekte.
Elize Baart.

[13 april 1875
Multatuli spreekt te 's-Gravenhage]
13 april 1875
Multatuli spreekt te 's-Gravenhage.

[14 april 1875
Brief van Elize Baart aan Mina Krüseman]
*14 april 1875
Brief van Elize Baart aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 67-68.)
Rotterdam, 14 April.
Minalief, in vliegende haast ben ik gisteravond naar de comedie gereden. Ik kwam
nog vóór de pauze aan en maakte natuurlijk opschudding in de loges, zoodat aller
oogen eensklaps op mij gevestigd waren. Le Gras trad op, met verbazing naar 't
balcon kijkende, en zoo rood, zoo dik, zoo gezond als ooit! Zelfs zijn stem en oogen
hadden niets onder de ziekte geleden, aan geen lid kon men ziekteverschijnselen
waarnemen!
In de pauze is het kind van Mevr. Ten Hagen mij wezen groeten. Zij vroeg uit
naam van ‘Mama’ naar u en was blijkbaar op verkenning uitgezonden.
‘Is juf. Kr. hier niet?’
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‘Neen, die kon onmogelijk, ze had andere bezigheden.’
‘Morgen wordt Vorst. niet gespeeld, weet u dat?’
‘Ja, maar niet waarom.’
‘Ik weet het ook niet, en begrijp er niets van.’
‘Zijn ze soms ziek?’
‘Mevr. van Offel is erg naar, maar anders niemand. Dag Jufje, ik moet weer weg.’
Overal heb ik Le Gras op de scène gevolgd, geen oogenblik heeft mijn kijker op
iemand of op iets anders gerust dan - op Le Gras, die er driftig onder werd en zich
telkens als hij kon achter een hand verstopte.
Bij 't naar huis gaan is me gevraagd door een der bedienden: ‘Jufv., Mijnheer Le
Gras vraagt of u het telegram ontvangen hebt van middag?’
‘Welzeker, ik had het ziektebericht gelezen vóór dat ik hier kwam.’
De Heer en v. Biene komen me aanspreken:
‘Jufvr. de Heer, weet u ook waarom V. niet opgevoerd wordt?’
‘Neen!’ - (met een veelbeteekenend lachend gezicht.)
‘Er is toch niemand ziek? Me dunkt ze zien er allen springlevend uit.’
‘Ja, niemand is ziek, ik geloof het ten minste niet. Dag Jufvr., tot weêrziens.’
Ziedaar de bevindingen van den avond. Heden morgen heb ik, tegelijk met het
telegram naar jou, een briefje aan Le Gras geschreven als volgt, zeer vriendelijk en
heusch.
‘De Dames Krüseman en Baart informeeren belangstellend naar de
plotselinge ziekte van den Heer Le Gras.
Met alle achting
Elize Baart.
De boodschaplooper heeft het bezorgd en op antwoord gewacht, maar... Meneer
Le Gras was niet thuis!
Heden avond ga ik naar Faust en hoop een oog in 't zeil te houden met alles wat
hier gebeurt.
Duizend groeten aan de familie L. en een zoen van
Je Leerling.
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[14 april 1875
Telegram van Elize Baart aan Mina Krüseman]
*14 april 1875
Telegram van Elize Baart aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 68.)
Rotterdam, 14 April '75.
Men speelt Donderdag hier, ik ben zeer actief, vertoon me overal, heden bij Faust.
Baart.

[14 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant]
14 april 1875
Advertentie in de Amsterdamsche Courant, no. 88. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
DOOR ONGESTELDHEID
van den Heer LE GRAS worden de aangekondigde
VOORSTELLINGEN van VORSTENSCHOOL
voorloopig UITGESTELD. LE GRAS, VAN ZUYLEN & HASPELS.

[15 april 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
15 april 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot het midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 15 April 1875
Waarde Dekker! Te vergeefsch hebben wij U tot heden terug verwacht, en nu Le
Gras ziek geworden is (een leelijke catastrophe voor het driemanschap!) vrees ik
dat er nog wel eenige tijd verloopen zal eer we U terug zien. Van daar dat ik U
vragen wou of Ge toch maar Uw aanvankelijk plan wilt volgen om mij in den vorm
eener brief of in welken vorm Gij wilt, te kennen te geven dat Ge ingenomen zijt met
de wijze waarop men hier begreep U een huldeblijk te mogen aanbieden. Zoo'n
document zwart op wit heeft voor sommige luî meer waarde dan mijn mondelinge
verzekering; geef U daarom die moeite svpl.
Zal ik, nu L.G. ziek is (toch niet erg, hoop ik?) de leiding Uwer lezingen van hem
overnemen? Antwoord ook daarop en zoo ja, dan svpl het reeds gemaakte program.
Als 't even doenlijk is, laat dan toch Havelaar van stapel loopen. Ik ben zeker dat
Ge er met één dag arbeids totaal meê afgerekend
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hebt. Immers, wát is er meer aan te doen dan die weinige proeven te lezen en de
noten te herzien! Och, doe me nu toch dat plezier! Gij weet niet hoe ik sedert
maanden naar dat slot verlang!
Naar ik hoor is 't bezoek bij de volgende voorstellingen in Frascati niet extra
geweest. Volgens deze eigenaar die ik sprak, zit 'm dat voor ⅞ in de antipathie die
M.K. hier van vroeger had opgewekt. Haar grootste naloopers, hebben na ‘Kunst
en Kritiek’ genoten te hebben, een walg van haar gekregen en dát moet voornamelijk
ongunstig gewerkt hebben op 't bezoek. Voor de zaak die V.S. predikt en voor Le
Gras c.s. spijt het me innig. Ik vreesde er al voor vóór ze hier kwamen.
Hartelijk met Mimi van ons beiden gegroet
tt
GLf

[15 april 1875
Verslag in Het Vaderland]
15 april 1875
Verslag door Dr. Jan ten Brink van Multatuli's voordracht d.d. 13 april, in Het
Vaderland, nr. 88. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)

Multatuli's voordracht in diligentia.
De zaal was redelijk vol.
De ontvangst was zeer kalm.
De heer Douwes Dekker verscheen, schoof de tafel met lessenaar wat ter zijde,
er werd naar nationale wijze wat met hand en voet bewogen - een succès d'estime
aan 't adres van den genialen auteur. Aanstonds deelde Multatuli mede, dat hij
spreken zou over eenige fragmenten uit het zoo veel besproken drama
Vorstenschool. Dat het veel besproken en geprezen wordt is hem nauwelijks
aangenaam, hij ziet naar den tijd uit, waarin deze ‘topic of the day’ plaats zal maken
voor wat anders. Thands zullen eenige brokstukken worden medegedeeld en de
opmerkingen van den auteur, met het oog wellicht op de omstandigheid, dat de
hofstad tot nog toe met onoverkomelijke zwarigheden blijft worstelen, der openbare
vertooning in den weg gelegd.
Multatuli ving aan met de opmerking, dat hem de bijval aan Vorstenschool
geschonken, eenigszins verwonderd heeft. 't Gaat hem als onzen populairen admiraal
Piet Hein, die de Zilvervloot veroverde zonder slag of stoot en zich verbaasde, dat
men daar zoo veel melding van maakte, terwijl hij wel wat anders verricht
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had in zijn werkzaam leven. Om een fransch woord te gebruiken: ‘Il ne méritait pas:
‘Cet excès d'honneur
Ni cette indignité!’

Vroeger, toen Multatuli den Max Havelaar schreef, had men het boek geprezen,
maar over de daad van Havelaar had men gezwegen - en op de daad kwam het
juist aan. Toen Havelaar ontslag nam uit zijn betrekking van assistent-rezident,
offerde hij uit plichtbesef de rust en het geluk van geliefde betrekkingen op - en over
die daad heeft men gezwegen.
Wat Vorstenschool aangaat, de auteur had er te Delft zelf de gebreken van
opgesomd, gelijk hij uit natuurlijke neiging tot kritiek gaarne de gebreken van eenig
letterkundig werk onderzocht. Maar het verwijt hem door eenige ‘afgunstige’
letterkundigen naar het hoofd geslingerd, als zoude zijne Koningin ‘onbekookte’ taal
spreken, schijnt hem onverdiend.
Reeds bij het eerste woord uit zijn mond, deed de spreker een beroep op zijn
publiek, geen rhetorische, maar ernstige captatio benevolentiae, omdat hij zich zeer
onwel gevoelde. In deze omstandigheden mag ik den spreker er geen verwijt van
maken, dat hij niet nadrukkelijker opkwam tegen den zoo smakeloozen stijl, die een
bijvoegelijk naamwoord als ‘onbekookt’ nog steeds aan zijne lezers te genieten
geeft. ‘Onbekookt’, ‘ongare kost’, ‘slechte schotels’ - zoo spraken de Letteroefeningen
en de Boekzaal der geleerde Wereld, anno 1820 - ik dacht dat die uitdrukkingen nu
ten slotte waren afgedankt.
De heer Douwes Dekker ging voort met te protesteeren tegen de meening van
sommigen - nog onlangs gebleken uit de brochure van mr. de Geus, die door Multatuli
- en te recht - met geen enkel woord is vermeld - dat hij zijne overtuiging en zijne
geheele ziel zou neergelegd hebben in de persoon der Koningin. Waarom heeft
men hem dan niet herkend in zijne personen van Puf, Hanna of Herman?
Tevens brengt nu de spreker bezwaar in, tegen zoovelen, die dadelijk gevraagd
hebben bij Vorstenschool naar het fabula docet. Ook dit is een bekrompen standpunt
van kritiek. Fabelen met didaktische strekking zijn voor onzen tijd ongeschikt, of
men moest zich nog verkwikken aan het verhaal van den knaap, die
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geen perzikken snoepen mocht en er in eene hapte, waarin een wesp verborgen
zat, die den snoeper in de lippen beet. Zulk een fabel leert alleen, dat men een
perzik onderzoeken moet, voordat men er in bijt.
Met Vorstenschool heeft de dichter geen fabula docet bedoeld. Wat hij wilde, was
den lezer, den toeschouwer te treffen door de inwendige waarheid der door hem
ten tooneele gebrachte personen en toestanden. Daarom verzocht hij vroeger, zijn
kunstwerk te beschouwen als 'n drama, omdat hij beducht was dat men zijne
schepping zou beoordeelen als het hoofdartikel van een dagblad. Evenwel het woord
drama scheen hem thands minder gepast. In den jongsten tijd had men eene
eigenaardige opvatting van het woord drama - daarom ware het beter geweest te
verzoeken zijne schepping te beschouwen als 'n ‘toneelstuk’. De term drama heeft
veel van zijne aantrekkelijkheid verloren, sedert de fransche faiseurs, de leveranciers
van spektakelstukken aan het Théâtre de la Porte Saint-Martin alleen de oogen den
kost willen geven - Multatuli verzocht hier smaakvol vergeving voor zijne platte
zegswijze - opdat de hoorders toch niet te veel te denken, maar zeer veel te zien
mochten hebben.
Molière schittert niet door aktie. In zijn Tartuffe is de schildering van den huichelaar
veel aantrekkelijker, dan het wegkruipen van Orgon onder de tafel in het bekende
tooneel.
Zulke fouten heeft Vorstenschool zeer zeker ook, maar in stede van daarbij thands
stil te staan, gaat de spreker over tot de voordracht van eenige fragmenten uit het
eerste bedrijf. Het bekende tooneel tusschen de Koningin, de Walbourg en Puf werd
eerst besproken. Men had gezegd, dat de Koningin zich door de logentaal van Puf
liet om den tuin leiden. Hiervan blijkt niets - zegt Multatuli - de Koningin luistert naar
den letterzetter zonder er bij te voegen, dat ze hem gelooft. Zij besluit daarentegen
te onderzoeken.
Na de voordracht van dit tooneel vroeg de heer Douwes Dekker, of hij zijner
Koningin iets ‘onbekookts’ had in den mond gelegd? Met nadruk had Louize
verklaard, dat de eerste plicht van een souverein is ‘te weten’ - en dat zal wel de
plicht zijn van ieder mensch, die iets meer kan zijn, dan een rampzalige slaaf, steeds
zijn handenarbeid aanbiedend voor de allereerste stoffelijke behoeften des levens.
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In het gesprek tusschen de Koninginne-moeder en Louize was het de bedoeling
van den dichter de eerste als de kalme, oude, eerbiedwaardige dame te doen
optreden, die hecht aan ‘de wetten der gewoonheid’ - Multatuli sta mij hier de
opmerking toe, dat het woord ‘gewoonheid’ een germanisme is - terwijl daarentegen
de minister Van Weert zeer ten onrechte zich op routine en gewoonte beroept, daar
een minister nog andere plichten heeft, dan met den nederlandschen parlementairen
adat af te rekenen.
De heer Douwes Dekker gebruikte dezen term niet, maar beklaagde zich
daarentegen, dat hij zelfs den term minister gebezigd had - vizier of staatsdienaar
ware beter geweest, daar hij niet gaarne vervallen wilde in de hoofdartikel-schrijverij
der dagbladen.
Bij de regelen: waar de Koningin zich beklaagt, dat al wat zich verheft en uitsteekt
boven het gewone peil, beklad en verdacht gemaakt wordt, meende de spreker dat
Louize niet anders had kunnen getuigen... ook wanneer zij Onze Tolk hadde gelezen.
Van dit meer personeel gevoelen, ging Multatuli over tot eene kantteekening op de
uitdrukking: ‘dweepster’ door de Koningin-moeder gebruikt.
Hij schaarde zich aan de zijde van Louize - daar de ellende des volks in den strijd
voor het stoffelijk bestaan te hartverscheurend is, om ons medelijden voor vriendelijke
dweperij te houden. Hoevelen worden juist door dien strijd voor het stoffelijk bestaan
niet verhinderd op te treden in een edeler tournooi waar zij met de hoogere gaven
van hunnen geest hadden kunnen woekeren! Tournooyen en ridders, deze
middeneeuwsche begrippen herinnerden spreker aan eene parabel uit zijne Ideeën
- aan den ridder, die door zijne vijanden gevreesd werd, maar door een listig politicus
met honing overgoten werd, opdat de beten der vliegen en muggen hem mochten
dooden.
Na eene korte pauze hervatte Multatuli den draad zijner mededeelingen.
Men had te veel gehecht aan den titel Koningin. Louize verkondigt volstrekt geene
wijsgeerige theoriën ad usum delphini - zij is mensch in de eerste plaats. Dat haar
naam in de Almanach de Gotha vermeld wordt, is haar minder waard dan de eeretitel:
ingeschreven te zijn in de annalen van de menschheid. Daarom waarschuwde
Multatuli voor een ijdelen woordenstrijd over den ‘besten
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staatsvorm’, die uit Louize's woorden licht konde ontstaan. Zulk een strijd - sedert
Plato aan de orde, is bijna onoplosbaar - de vraag moet thands zijn: wat is in de
gegeven omstandigheden de beste wijze van regeeren? Er zijn volken, die behoefte
hebben aan dwingelanden, even als er in de hondsdagen behoefte is aan ontlading
van stikstof - onweersbuyen en tyranniën duren echter gelukkig zeer kort.
Aangaande den veelbesproken strijd of de auteur met den persoon des Konings
het een of ander mocht bedoeld hebben, zegt Multatuli, dat een dichter boven
zoodanige verdenking staat. Zijn koning was noodig in zijn drama als tegenstelling
voor zijne koningin. Zoodra de Koninginne-moeder wijst op het verschil van Koning
en Koningin, zegt de laatste:
Z'n Majesteit denkt juist als ik, mama!
En mocht er soms... hij heeft een edel hart!
En als misschien... doch neen, dít is zoo niet!
Maar als... welnu, waartoe zou liefde dienen!

Over deze laatste woorden wilde Multatuli nog een slotwoord zeggen.
Waartoe zou Liefde dienen?
De mensch heeft velerlei wetenschap geklassificeerd: de Zedeleer, de
Wijsbegeerte, de Poëzie, de Staathuishoudkunde - onder al deze titels ligt éen
gelijksoortig streven verborgen: het te zaam brengen van het schijnbaar
ongelijksoortige. Het doel der praktische wijsbegeerte is: de Waarheid, het doel der
Poëzie is: de Schoonheid, het doel der Staathuishoudkunde is: vermeerdering van
edel genot voor heel de menschheid, het doel der Zedeleer: het verbinden van
heterogene motieven in den natuurlijken menschelijken aanleg. Waar hier iets blijft
ontbreken, waar niet alles te zaam vloeit, daar treedt de Liefde op, daar verschijnt
de Liefde als bodin des Hemels en verbindt de ongelijksoortige bestanddeelen - als
de warmte op het gebied der Natuur.
In het streven naar deze nobele harmonie van het schijnbaar ongelijksoortige zij
ieder bedacht, dat men geen Koningin behoeft te zijn, om zulk een grootsch doel
te bereiken. En tevens herinnere zich ieder, dat men in dien strijd ten slotte slechts
een doornenkroon zal oogsten en tot hoogste verheerlijking een Golgotha.
Dit alles en nog veel meer deelde de heer Douwes Dekker zijn
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aandachtig gehoor mede. Hoewel hem bij de volheid zijner gaven het talent van
den redenaar, die boeit en wegsleept, ontbreekt - zal zeker niemand den geestvollen
spreker gehoord hebben zonder dankbaarheid voor den rijkdom van den
gedachtenstroom, dien hij voortdurend als het ware over de hoofden zijner hoorders
uitgiet.
Een weemoedige en tragische indruk bleef mij bij - toen de redenaar eindigde
met de doornenkroon, die ons allen wacht bij ijverige plichtsbetrachting - ook zelfs,
waar de zorg voor de stoffelijke behoefte van iederen dag ons niet dagelijks nagelt
aan een miniatuurkruis - ons niet onophoudelijk doet zwoegen onder den last, dien
Ahasverus weigerde op zijn schouderen te laden.
Want dit is dikwijls de korte inhoud van een verschijnsel, 't welk men... het leven
van den kunstenaar noemt - helaas!
Dr. Jan Ten Brink.

[15 april 1875
Multatuli spreekt te Dordrecht]
15 april 1875
Multatuli spreekt te Dordrecht.

[15 april 1875
Circulaire inzake Verspreide stukken]
15 april 1875
Aanbiedingscirculaire betreffende Verspreide stukken. (Bibliotheek Vereeniging
ter bevordering van de belangen des boekhandels; fotokopie M.M.)
M.
Ik heb ter verzending gereed een nieuwe vermeerderde druk van
MULTATULI's

VERSPREIDE STUKKEN
welke bundel bevat:
Brief aan den Gouverneur-Generaal in-ruste
Brief aan ds. Francken over den ‘Max Havelaar’.
Wys my de plaats waar ik gezaaid heb!
Japansche gesprekken
Geloofsbelijdenis.
Het gebed van de onwetende.
De school des levens.
De zegen gods door Waterloo.
De maatschappij tot nut van den Javaan.
Brief aan den koning over de openingsrede.
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De prijs zal zijn f1. - netto, f1.25 particulier.
Bij aanbieding met
10 pCt. extra korting; premiën 4/3½, 7/6, 15/12, 30/23, 60/44.
Deze aanbieding vervalt 25 April.
Na groete,
UEd. Dienstvaardige
G.L. Funke.
Amsterdam, 15 April 1875
G.L. Funke te Amsterdam, zende mij
Ex. Multatuli's Verspreide Stukken, 4e vermeerderde druk.
Ex. idem, idem
Woonplaats en Datum
Voor Rekening.
In Commissie.
Handteekening.

[15 april 1875
Ingezonden Stuk in de Dordrechtsche Courant]
15 april 1875
Ingezonden Stuk in de Dordrechtsche Courant, no. 88. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)

Multatuli.
Donderdag avond treedt de man op, die ook in 't buitenland - steeds zoo vaardig in
't miskennen onzer kleine natie - een der grootste denkers van den nieuweren tijd
genoemd wordt.
Wanneer de vreemdeling zoo spreekt, dan mag men veilig aannemen, dat Multatuli
meer is dan de stormram eener partij, het troetelkind ener côterie, de muis gebaard
door den berg Réclame. De opgang, dien Multatuli's werken hier te lande maken,
is zonder voorbeeld. De eene druk is nauwelijks verschenen, of er wordt aan een
nieuwe oplaag gedacht. En door wie worden zijn geschriften gelezen? Voornamelijk
door het opkomend geslacht, de hoop des Vaderlands; ook wel door hen, die belang
stellen in de teekenen des tijds, of in wier hart een nog niet vermaatschappelijkt
plekje bestaat. De Jeugd heeft haar idealen; sommige ouderen van dagen begunstigden der goden? - hebben ze nog niet geheel en al verloren. Voor beiden
zijn Multatuli's werken aantrekkelijk, en is zijn persoon belangwekkend.
Multatuli houdt hier een voordracht. Het eigenaardige van zijn trant - geen dorre
nutsverhandeling, doch een boeiende improvisatie - is genoeg door de dagbladpers
besproken.
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Wie wil niet iets hooren uit den mond van den man, wiens denkbeelden zoo veel
invloed hebben op de hoofden en harten onzer zonen?
Wie moet zich niet aangetrokken gevoelen tot den man, die in de oogen van het
Holland der toekomst iets profetisch heeft in zijn optreden?
Wie zal niet willen behooren tot hen, die later zeggen kunnen: ‘ook ik heb Multatuli
gehoord!’
Iemand, die niet in alle opzichten met Multatuli dweept.

[17 april 1875
Brief van Multatuli aan Van Hall]
Waarschijnlijk 17 april 1875
Brief van Multatuli aan J.N. van Hall. Dubbel velletje postpapier tot en met blz. 3
beschreven. (M.M.)
De door Mimi tussen haakjes gedrukte datum is door haar mogelijk aan de
poststempels ontleend. Vgl. Brieven WB IX, blz. 137.
telle quelle: zoals het is (fr.)
Omnia fausta: alle goeds (lat.)
(17 April 1875)
Waarde heer Van Hall!
Hartelyk dank voor Uw mededeeling en voor 't stuk waarover ze loopt. Als nu
maar niet de Utr. Courant U daarvoor met vuil gooit, want men zal begrypen dat het
van U is. Het aantal krantartikels waarin mannelykheid doorstraalt, is waarlyk zoo
groot niet dat men lang zou behoeven te zoeken naar den auteur van iets intègres.
Toch beweer ik dat Ge, tot riposteeren gedwongen na 't lezen van zooveel onedels,
me meer geeft dan my (wat nu die onnoozele voordrachten aangaat) toekomt. Ik
vind ze naar! Dit is de zuivere waarheid. Misschien zou ik wat wèlsprekender zyn
als ik ging uitleggen waarom ik 't niet wezen kan. Maar bitterheid komt niet te pas
tegenover 'n auditorium dat dóór z'n daarzyn blyk van welwillendheid geeft. Dat
stremt me, en belet elk élan. M'n heele zoeken is 't verdrietig taakje dat ik me moest
opleggen, telle quelle ten eind te brengen zonder onbeleefdheid, en vooral zonder
schandaal. Erken dat dit 'n pover streven is.Onder de liefelyke ontmoetingen die my gedurende 't verblyf in Holland te beurt
vielen, behoort gy. Ik betreur m'n ruwe uiting
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over Uw vormelykheid by onze eerste ontmoeting wat minder dan misschien
behooren zou, omdat uw genereuse vergiffenis me zoo goed deed. En later Uw
flink party trekken voor wat U voorkwam waarheid te zyn!Is Uwe vrouw bevallen? En voorspoedig? Ik wensch het U van harte toe. Myn
laatste traan dateert van 1 Januari 54, den geboortedag van m'n zoon. Toen hy en
z'n zusje later my door helsche machinatien werd afgenomen, kon ik niet meer
schreien.Omnia fausta, beste kerel, wees hartelyk van my gegroet
t.t.
Douwes Dekker.
Maandag voordragery te Leiden. Dinsdag (?) hier, hu! Maar 't moet!

[17 april 1875
Brief van Mina Krüseman aan Margadant]
*17 april 1875
Brief van Mina Krüseman aan C.W. Margadant. (Leven III, blz. 68-69.)
Geachte Heer Margadant!
Ik heb geld van u ontvangen dat mij niet toekomt, daarom zend ik het u terug.
Na lang snuffelen in mijn copyboek, heb ik een briefje gevonden, waarin deze
woorden voorkomen (aan Mev. D.D.)
‘Rotterdam, 29 Jan. '75.
Hierbij fl. 100 voor de reis naar Rotterdam, hij kan ze van me leenen als
i te boos is om ze aan te nemen.’

Ik was toen reeds boos, en hij is boos gebleven, zooals gij ziet; welnu, ik dank den
Heer Douwes-Dekker voor de teruggave van het geleende. Mocht hij mij meer geld
schuldig wezen, dan verzoek ik hem mij dit te bewijzen, daar ik onmogelijk aan kan
nemen wat mij niet toekomt.
Met de meeste hoogachting
Mina Krüseman.
Amsterdam, 17 April 1875.

[18 april 1875
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*18 april 1875
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De Geyter
gewaarmerkt. (M.M.)
prôneur: aanprijzer (fr.).
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de confiance: in goed vertrouwen, op gezag (fr.)
de heer Driessens: toneeldirecteur te Antwerpen.
Rotterdam 18 April 75
n

Waarde De Geyter, Eerst heden kan ik uwen brief van den 14 beantwoorden,
omdat ik hem eerst gisteravond laat ontving. Ieder beschaafd mensch in Holland
weet my te vinden, maar de postbeambten te Amsterdam hebben voorgewend dit
niet te weten, en eerst na lang omzwerven is my uw schryven geworden. Aan
dergelyke liefelykheden sta ik dagelyks bloot, waarin dan ook een der redenen ligt,
die my beletten m'n dierbaar Vaderland te bewonen. Op den duur zou 't leven hier
niet uittehouden zyn. Ik ben met vry algemeene stemmen tot ‘genie’ benoemd, d.w.z.
tot 'n wezen dat straffeloos mag worden beleedigd, mishandeld, belasterd, gesard
&c. Dat er op dezen regel uitzonderingen bestaan, spreekt vanzelf. Hier te Rotterdam
ben ik door 'n aantal personen met hartelykheid behandeld, ja, ver boven verdienste!
O.a. is de directie van den Schouwburg Legras, van Zuylen & Haspels broederlyk
voor me. Nooit ontving ik zóóveel en zóó doorslaande bewyzen van sympathie, als
van die heeren, en van 'n paar dozyn anderen die zich in dit opzicht by hen hebben
aangesloten. Dat ze niet ál de grieven kunnen verzachten, waardoor ik gemarteld
werd, spreekt vanzelf. Maar dat het hun edel streven is, dit te doen, mag en moet
ik dankbaar erkennen. De aanraking waarin ik met die heeren onvoorziens (en
gedeeltelyk ongewenscht, want het duurde lang voor ik besloot over te komen om
de repetitien en de opvoering van V.S. by te wonen) nu, die aanraking is een der
liefelykste bloemen op m'n pad.
Wat U betreft, sedert jaren wist ik niet hoe ik 't met U had. Ik dacht aan U altyd
met de grootste hartelykheid, en vond het grievend, zoo heel zelden antwoord te
krygen als ik U schreef. Ook o.a. ontving ik nooit taal of teeken op m'n introductie
by Juff. Kruseman. Dat uw zwygen hier omtrent en 't niet-aanknoopen der toen door
my beoogde relatie me nu genoegen doet, verandert niets aan m'n verwondering
over uw zwygen.
Ja, nu doet het me groot genoegen dat gy door Uw onthouding, U de deceptie
bespaard hebt, die my ten haren opzichte te beurt viel. Die déceptie kan ik kort
beschryven. Ze hemelde my in haar
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publicatien (mondelings & in druk) onmatig op. Ze bezoekt me tweemalen te
Wiesbaden, en nam my in, door haar makkelyken, gezelligen, schynbaar
ongemaakten toon. Welnu, er bleek my overtuigend dat dit alles niets was dan een
poging om gezamenlyk 't nederlandsch publiek te exploiteeren met humbug. Haar
doel was, my door 't geleidelyk vernauwen van den vriendschappelyken band, te
vernederen tot haar cavalier d'office, tot haar prôneur.
Reeds stuitte ik haar (zonder de strekking te begrypen) in haar plannen, toen ik
franchement de manier afkeurde, waarop zy ‘emancipatie’ opvatte. Ook m'n
ontevredenheid over haar litterarische voortbrengselen had haar kunnen
waarschuwen. Maar ze schynt gedacht te hebben dat ik ten slotte zou meedoen in
't gejuich over haar dramatisch talent. Vandaar háár (zeer persoonlyk) aandringen
op myn overkomst. Ja, ze ging zóó ver, my geld te zenden voor de reis, gissende
of wetende dat ik zou wegblyven uit tegenzin in 't maken van onkosten.
Om byredenen (huwelyk en andere zaken) liet ik my met veel moeite bewegen,
en zie, ik vond haar spel = n.u.l. nul! Dit zei ik ronduit, en van dat oogenblik af, braakt
het schepsel de zotste beschuldiging tegen my uit, gelyk ook naar ik verneem te
Antwerpen moet geschied zyn. Ook verhaalt zy dat ik zooveel verplichting aan haar
heb:
o
1 Omdat ze my geld zond. (zeer delicaat staat dit in de courant!)
o
2 Omdat ik aan háár te danken heb dat Vorstenschool gespeeld is.

1. 't Geld heb ik haar teruggezonden. Dáárvoor hield ik hier de zeer uitputtende
lezingen, voordrachten, conferentien hoe noem je 't! Die voordachten zyn ellendig,
want ik ben fysisch en moreel afgemat, maar 't moest.
o

N 2 is een leugen. Ten eerste had juist ik haar verzocht zich niet met
Vorstenschool te bemoeien. (Aan de Directie Legr. c.s. heeft ze wysgemaakt dat ik
háár alleen waardig keurde de Louise te spelen, ik die juist haar talent betwyfelde,
't geen ik haar herhaaldelyk schreef!) Welke verplichting ik overigens hebben zou
voor 't vermoorden myner Louise, begryp ik niet. Dat het stuk niet gevallen is, mag
ik danken aan de voornaamste andere vertooners, aan de beide Haspels, aan Le
Gras, aan Van Zuylen. De V.S.
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hield zich staande ondanks 't ellendige spel van Juff. K, niet dóór haar spel; Dat
spel is niet eens doorgaande slecht, het is nul, en er behoort een verregaande
onbeschaamdheid toe, zich uittegeven voor actrice, indien er blykt (gelyk 't geval
is) dat ze niet eens beseft wat de eischen der kunst zyn. Nog eens, ze speelt niet
eens altyd slecht, ze speelt niet. Van zielehandeling schynt ze geen begrip te hebben.
De Vorstenschool moet verdienstelyker zyn dan ik dacht, nu er bleek dat het stuk,
zonder vallen, zóó'n Louise dragen kan. Dit schynt zy-zelf te hebben ingezien of
gegist, en vandaar haar machinatie om my aan haar humbug te verbinden. Ik had
haar spel ‘mooi’ moeten vinden, en ⅞ van 't publiek (dat niet denkt, noch zelf oordeelt)
had de confiance haar 'n diploom van ‘ster’ moeten uitreiken.
De leugens die ze my gedurende onze tweejarige kennis heeft op den mouw
gespeld, zyn talloos. 't heele mensch is één onwaarheid, één ‘pose’. Om eens iets
te noemen, by haar eerste optreden als schryfster sprak ze van den ‘grooten’ Multatuli
&c &c &c. Welnu, er bleek me dat zy, behalve den ‘mooien’ Havelaar, weinig of niets
van my gelezen heeft!
De ‘verplichting’ die ik aan haar hebben zou, is te minder gegrond, omdat ze voor
haarzelf en haar beschermeling Baart f175 pr avond bedong. (f. 125. en f50.) Dit
cyfer is voor Holland ongehoord, vooral indien men in aanmerking neemt dat die
Juff. Baart een allergewoonst schepseltje is, noch uitmuntende door verdienste,
noch zelfs door 'n meer of min handig opgewekte meening dát ze verdienstelyk was.
Toen M.K. my meedeelde dat ze die beide honorarien had weten te bedingen, gaf
ik haar m'n afkeuring daarover ronduit te kennen. (tekst: dépopularisatie van V.S.
want haar vordering veroorzaakte verhoogde pryzen.)
Maar er was meer.
De heeren Le-Gras, V.S. & Haspels wisten dat M.K. als actrice niets waard was.
Dit was by gelegenheid van haar eigen drama overtuigend gebleken. Maar:
1. Het publiek, aangevuurd door al 't lawaai, wou haar in de Louise-rol zien.
2. Zy alleen was, volgens haar beweren, de door my aangewezen persoon, en
ik zou (volgens haar) weigeren de repititien te komen leiden, als zy de Louise
niet speelde.
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Dit bewoog de zeer praktische tooneeldirectie, haar de f200. - pr avond toetestaan
die zy vorderde. fl 200, ja, want boven die f175, bedong zy... f25 voor den auteur.
Ook dit was 'n machinatie om my aan haar succes als actrice te verbinden. Ik had
haar namelyk uitdrukkelyk geschreven, dat ik op tantième geen recht had, en 't niet
vorderde.
Zie, de Geyter, 't stuk is gedrukt, en dus publiek eigendom (wat het opvoeren
betreft. Ik spreek nu niet van de kopie-rechten des uitgevers.) Wanneer een
tooneeldirectie, gedrongen door loyauteit, door liefde voor kunst en letteren, uit
zucht om nederlandsche tooneelschryvers aantemoedigen, my iets wil afstaan van
de buitengewone (???) voordeelen die myn V.S. haar opbrengt, zal 't my aangenaam
zyn, maar plicht, wettelyke plicht is 't niet! Hoe immers zou een tooneelgezelschap
my kunnen beloonen, indien elk ander gezelschap 't stuk spelen mag zonder die
belooning uittekeeren? Het honoreeren van den auteur kan alleen geeischt worden
by afstand van uitsluitend recht tot opvoering, d.i. by afstand van 't handschrift ten
gebruike.
In allen geval had M.K. 't recht niet, namens my, een voorwaarde te stellen. Vooral
niet daar ze wist hoe ik over de zaak dacht. Haar bedoeling kan dan ook slechts
geweest zyn, zich later op die zonderlinge en ongewenschte protectie te beroepen,
wat ze dan ook zoo plomp mogelyk (in de courant!) gedaan heeft.
Behalve haar onbevoegdheid om voor my iets te bedingen, meen ik aanmerking
te mogen maken op 't bedrag. Voor háár, de volstrekt-onbekwame tooneelspeelster
f125. Voor die onnoozele Juffr. Baart f50., en voor my: f25. Nog eens, ik vorderde
niets, maar eenmaal aan 't uitreiken van honorarien beginnende, vind ik 't
beleedigend, geschat te worden op ½ Baart en ⅕ Kruseman.
Hoe dit zy, ik schreef aan de hh. Legras c.s. dat ik de gesloten overeenkomst
wraakte, en voor zoo ver my aanging, van onwaarde verklaarde. Dat nu, in weerwil
r

hiervan, die heeren my de bedoelde f25. p voorstelling uitbetalen, is een gevolg
hunner welwillendheid, en slechts als zoodanig mag ik dat geld aannemen.
Geenszins als uitvloeisel van recht, en evenmin omdat Juffr. Kr. 't voor my bedongen
heeft. Ik meen te mogen verzekeren dat de heeren Legr. c.s, indien ze niet waren
r

gebonden door hun contract, de thans uitbetaalde f200 p voorstelling eenigszins
anders
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zouden verdeelen! Aan my f150 byv. en aan elk van die twee ...dames hoogstens
f25, ja, hoogstens!
Dat Juffr. K. alleen om en door de Vorstenschool op de planken geduld wordt,
kan hieruit blyken dat ze zeer veel moeite hebben zou f20 pr avond te bedingen
voor 't optreden in elk ander stuk. Ik betwyfel of 't haar gelukken zou!En met deze vertelling, beste De Geyter, meen ik U in staat te hebben gesteld,
de vraag van den heer Driessens te beantwoorden. Zeg hem dat my naar stipt recht
niets competeert, doch dat ik gaarne zal aannemen wat hy, met het oog op de
belangen zyner zaak, aan den auteur van V. School meent te mogen afstaan.
‘Met het oog op de belangen zyner zaak.’ Eilieve, waarom een nederlandsch
schryver te honoreeren, indien men volle zalen hebben kan met een vertaald fransch
of duitsch stuk? De heer Driessens is wel artist, maar tevens industriëel. Niet van
hém kan 't gevorderd worden, dat-i zich opoffere voor nederlandsche kunst of
litteratuur. Als man van ‘zaken’ mag hy z'n artikels niet bezwaren met onnoodige
kosten. Alleen dan wanneer de Vorstenschool hem buitengewone voordeelen
opbrengt (wat ik betwyfel, want als geldmakend stuk, is 't niet te vergelyken met
‘Twee weezen’ e. derg.) dan zou hy my iets van dat buitengewone voordeel mogen
afstaan, altyd echter slechts als uitvloeisel van welwillendheid.Groet uw beste lieve vrouw heel hartelyk van me. Ik denk altyd met hoogachtende
toegenegenheid aan haar. Misschien kom ik te Antwerpen als Le Gras c.s. dáár de
Vorstenschool spelen... misschien! Want ik ben niet zeker van loisir. M'n leven is
zeer, zeer, moeielyk.
Adieu voor heden.
Uw vriend
DD

[18 april 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
18 april 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, tot het
midden van blz. 7 beschreven. (M.M.)
Rotterdam 18 April 75
Waarde Funke, Dinsdag hoop ik te Amsterdam te komen, en daar eenige dagen
te blyven. Ik wil liever niet by U logeeren: ik kan
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niet goed logeeren. Zeer onlangs bleek me dit weer te Dordrecht. Het is me
onmogelyk den heelen dag te denken aan de beleefdheid die men dan toch 'n
vriendelyken gastheer schuldig is, en al denk ik eraan ik kan ze niet toonen. Hoe
dit nu in my is, weet ik niet recht, maar wáár is 't. Te Dordrecht ben ik zonder afscheid
van de vrouw des huizes te nemen weggeloopen, en ik was, schynbaar lomp genoeg
maar inderdaad oprecht genoeg om m'n gastheer die me naar den trein bracht te
verwyten, dat-i my als 't ware had gedwongen by hem te logeeren. Ik zei: ‘Zie je nu
wel, m'nheer, dat ik in een logement had moeten gaan!’ Vraag me de uitlegging van
die malle historie mondeling. Anders, niets wetende dan wat ik nu hier schryf, moet
je wel denken dat ik gek ben. Nu, dit ben ik niet maar zeer zeer ziekelyk prikkelbaar
ben ik wel, en 't irriteert my, als ik (gelyk telkens geschiedt) menschen aantref die
zoo'n kwaal maar niet begrypen kunnen, en geen onwel-zyn erkennen, zoolang
men niet te bed ligt.Daar kryg ik een briefje van Vosmaer waaruit ik opmaak dat ik niet morgen (gelyk
ik meende) maar dinsdag te Leiden spreken moet. Hy zegt dit gehoord te hebben
van z'n zoon die te Leiden student is. Nu moet ik uit om van Legras c.s. te vernemen
hoe dit is? Als 't dinsdag is, kom ik eerst woensdag te Amsterdam. Haal me niet af,
S.V.P. Ik zal by u komen als ik in een logement zal aangekomen zyn.Nu dat andere! Ik ben zeer dankbaar voor 't ontvangen geschenk, en vind de
gronden die geleid hebben tot de beslissing my geld aantebieden, verstandig,
praktisch en hartelyk. Ik ben zeer dankbaar zeg ik U, en stoor U niet aan de
eenvoudigheid van die uitdrukking, want, want - hoe zal ik zeggen?
Niemand kan nu begrypen wat me hier hindert in 't wél analyseeren van m'n
dankbaarheid, en in 't zoeken naar behoorlyke uiting. Ik zeide u reeds mondeling,
meen ik, dat er poëzie lag in die f500. Och, als ik dit ga uitleggen, kom ik op 'n
o

onplezierig terrein. Ik moet 1 aantoonen waarom een geschenk in geld my zoo
o

byzonder welkom was (een bittere tekst!) en 2 zou 't den schyn krygen alsof...
andere blyken van deelneming door my werden geminacht. Van veel kanten
aangevallen om geld, geld, geld, waren my de toejuichingen veelal zeer onwelkom.
En de lauwerkransen! Ze maakten me vaak verdrietig en-
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't Geschenk dat gy me namens die heeren overhandigd hebt getuigde van goede
bedoeling (nu, dit deden alle andere geschenken ook) maar ook van flink begrip,
van goed inzien en dit is ten slotte poetiek, want poezie is waarheid, en valsche
delicatesse is iets ónwaars! Dus hartelyk dank! Waarlyk het kwam te-pas! Zeg dit
alles SVP aan de heeren die 't hunne bydroegen om my te steunen in m'n moeielyken
stryd.
Ik mag van dit onderwerp niet afstappen zonder uitdrukkelyk te erkennen dat de
heeren Legras, c.s. zoo goed voor me zyn, en ook anderen die zich by hen aansluiten
om my van dienst te zyn. Zieje, 't zou anders schynen alsof ik een ander te kort
deed door de byzondere appreciatie van 't Amsterdamsche cadeau. Ik kan niet alles
aanroeren, en alles analyseeren nog minder.Ge zult eer, of even vroeg als ik weten of morgen of dinsdag te Leiden ‘spreek’.
Den dag ná dat ‘spreken’ kom ik te Amsterdam, dus óf dinsdag óf woensdag. Wat
dat ‘spreken’ voor my inheeft weet niemand. De kranten die vertellen dat het beroerd
is hebben geen ongelyk. Dit is myn opinie ook. Maar... 't moet. Ook hier zal ik nog
eenmaal optreden. Legras c.s. zeggen dat er veel geestdrift bestaat. We zullen zien.
Hoe meer menschen er komen, hoe meer er teleurgesteld naar huis zullen gaan.
Ik heb by die lezingen moeite me overeind te houden. Dit in aanmerking genomen,
dit en de toestand van m'n gemoed, zyn m'n voordrachten ware kunststukken. Eén
uur voor 't optreden weet ik nog m'n onderwerp niet, laat staan den inhoud myner
‘rede’. 't Is er dan ook na of naar. Maar 't moet!
Wees tot overmorgen of woensdag hartelyk gegroet, gy en Uw lieve vrouw.
tt
DD
Wilt gy nu my te Amstm by 'n fotograaf brengen? Ik zal doen wat ge goed vindt. Te
Dord zag ik dat d'Ablaing nog altyd dat lithogr. portret verkoopt. 't Stond by 'n
boekverkooper.

[18 april 1875
Telegram van Le Gras aan Mina Krüseman]
*18 april 1875
Telegram van Le Gras aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 69.)
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Rotterdam, 18 April '75.
Deze week geen Vorstenschool. Konden u niet eer antwoorden wegens
onderhandelingen.
Le Gras.

[18 april 1875
Onkruid onder de tarwe XIII in Onze Tolk]
18 april 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe XIII in Onze Tolk, no. 29. Met kort
redactioneel commentaar van P. Brooshooft. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
‘Ik wou mij zelf gaarne eens ontmoeten, om te weten, hoe ik mij beviel’, zegt M. in
een zijner Ideën; hij vindt daar hier de gelegenheid voor. Ik doe toch niets anders,
dan, naar zijn eigen uitingen en ontboezemingen, zijn eigen onverdroten afteekening
van zich zelf, zijn sprekend beeld voor mijn oog en dat mijner lezers te laten verrijzen.
Zij kunnen dan zien, hoe 't hun bevalt, en ook hij zelf kan dat, naar zijn boven
uitgedrukt verlangen, te ‘weten’ komen. Hij wil waarheid - beweert hij altijd - niets
dan waarheid; hier vindt hij ze, en zal ze ook verder vinden; de bouwstoffen daartoe
heeft hij ons in ruime mate geschonken. Na zijne Minnebrieven volgen in tijdsorde,
en ook bij Vosmaer, zijn eerste Ideën. Die Ideën, Vosmaer ‘weet niet, waarmeê ze
te vergelijken’; slechts ‘bij benadering meent hij er soms het wezen van te (kunnen)
teekenen’. Sterne, Börne, Heine, Montaigne, Jesaja zelfs en andere hebreeuwsche
dichters, worden er daartoe bij te pas gebracht. ‘De Ideën (schrijft hij bl. 31) “omvatten
alles, wat mensch en wereld betreft; Insulinde is (er) de menscheid geworden, de
vrije arbeid, de emancipatie der menschen van alle banden, die hun ontwikkeling
belemmeren.” Dit laatste luidt zeker zoo kwaad niet; doch er zijn banden en banden,
en Multatuliaansche bandeloosheid staat niet met vrije, natuurlijke ontwikkeling,
onder verstandige leiding en liefdevolle tucht gelijk. Dat verwart de man voortdurend,
en op dat dwaalspoor holt Vosmaer hem na. 't Blijft altijd dezelfde theorie der
aandriften, op 't maatschappelijk leven toegepast, en alleen geschikt, dat tot den
schromelijksten warboêl te maken. Van wetten tegen “kindermoord” mag daar bijv.
geen sprake zijn; ze worden (zie Ideën I bl. 112) gelijk gesteld met het
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“dagbladzegel” en de “ministeriën van eeredienst”. En terwijl, lag het aan hem, den
ideën-rijken schrijver, “onze dochters” tot “tuchtelooze” kindermoordsters zouden
opgroeyen, werpt hij zelf met de meeste verontwaardiging de door Vosmaer
bewonderde vraag op: “wat hebt ge van onze dochters gemaakt, o zeden?” en
schrijft - al weder naar Vosmaers meening - “voortreffelijke zaken over de vrouw en
het huwelijk”. Van dit laatste is in zoo ver iets aan, als de oudjoodsche en eenzijdige
begrippen, die in Matth. XIX over 't huwelijk doorstralen, terecht een veroordeelaar
in hem vinden, ook waar zij in onze hedendaagsche zeden te veel nog hun invloed
doen gelden. Doch tusschen deze Scylla en zijn Charybdis ruischt alweêr een breede
stroom, waarop men met volle zeilen rustig voortstevenen kan. Het huwelijk! inderdaad, het huwelijk speelt al een zonderlinge rol in M.'s leven en schriften. Mijn
goedlachsche pen heeft zich meer dan eens verlustigd, op den dag dat Alva zijn
“bril” verloor, en men - naar 't spreekwoord zegt - de dwazen stuurt waar men wil,
dezen en genen, gelijk mij zelf, met allerlei verdichte ongerijmdheden te vermaken;
doch nooit met iets, als, onder dagteekening van den jongsten 1en April, ons de
eerzame ‘Oprechte Haarlemmer’ te lezen gaf:
Getrouwd
ED. DOUWES DEKKER
weduwnaar van de Baronnesse van Wijnbergen
en
M. HAMMINCK SCHEPEL.
Zulk een nieuwtje op den 1en April! Wanneer de een of ander spotboef het had
verzonnen, om er zijn landgenoten meê beet te nemen, het kon niet fraayer. Doch
het was niet verzonnen; het was de meest plat-prozaïsche, doch daarom niet minder
vermakelijke waarheid. De baronnesse van Wijnbergen, sedert verscheiden jaren
vrijwillige weduwe van haar met juff. Schepel niet minder vrijwillig buiten huwelijk
verbonden man, met wien zij, in zijn onbeheerschte ‘ongewoonheid’, zoo ‘gelukkig’
getrouwd was (gelijk hij zelf 't ons betuigde), legt het tijdelijke af; en manlief, die het
tot dusver met die juffrouw zoo gemakkelijk buiten dat huwelijk had weten te stellen,
zonder zich om zijn ‘gelukkige’ vrouw en hulpbehoevende kinderen anders te
bekommeren, dan
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dat hij er sentimenteele brieven aan en over schreef, en aan 't publiek te lezen gaf;
manlief vindt zich nu op eenmaal geroepen, die juffrouw niet minder ‘gelukkig’ te
maken, dan zijn overleden baronnes het steeds met hem geweest is, verbindt zich
met haar in 't huwelijk, doch doet dat - om er al 't potsierlijke toch goed van te laten
uitkomen - op den van ouds voor alle menschelijke grollen en grappen opzettelijk
bestemden 1en Aprildag; - vermakelijker kon het niet. Om de plechtigheid zooveel
doenlijk te verhoogen heeft Vosmaer zelf er als getuige bij gediend, en - wat ik
minder zeker weet; maar toch heel waarschijnlijk acht - de wethouder, die haar
leidde, op zijn aandrang, bij wijze van toespraak, al die ‘voortreffelijke zaken over
de vrouw en het huwelijk’ voorgelezen, die in Idee 183 te lezen staan, en, sedert
de eerste uitgave in 1862, den schrijver, tijdens zijn echt met wijlen de baronesse,
wel wat door 't hoofd schijnen gegaan te zijn. Wanneer die wethouder zich goed
van zijn taak gekweten heeft - ik had wel eens in zijn plaats willen staan - dan moet
het een roerend oogenblik geweest zijn, waarop hij - zich dat eerste huwelijk en dat
vrijwillig verkeer met de juffrouw van het tweede voor den geest roepende - vers 16
en 17 uit gemeld Idee voordroeg: ‘de rechterhand gespt den gordel die noodig is,
en de linker draagt de waterkruik, die gij noodig hebt. Wie zijn gordel verliest, en 't
geld dat hij daarin bewaarde, kan niet leven; en wie geen waterkruik meê draagt,
zal bezwijken.
Alzoo de man en de vrouw. - Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: zij zullen één
vleesch zijn... doen niet hoereerders en overspeelsters ook alzoo? Waar is uw
huwelijk?’ - En verder: ‘wie wijsheid spreekt in den tempel, en dwaasheid geeft aan
zijn vrouw, is een dief. Wie heeft u geroepen in den tempel? Gij kwaamt ongeroepen;
maar aan uwe vrouw hebt gij liefde beloofd. En gij vrouw, onteer niet uwen man
door te zeggen: Heer! - want als gij u zelve verlaagt, verlaagt gij hem die met u één
is. Neem van zijn pad, wat gij kunt, dat hij niet struikele. Doch ik zegge u dit niet als
tot eene slavin, maar opdat gij zelve niet valt, waar hij gestruikeld is. De vrouw zal
verantwoorden voor den man, en de man voor de vrouw, want ze zijn één!’ - En
wanneer hij, aan 't slot gekomen, den Ideën-bundel, die al dat werkelijk voortreffelijks,
doch slechts bij deze gelegenheid wat één-aprilachtig klinkend, bevat, een
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paar bladzijden verder doorliep, zou hij de beide daar voorkomende vragen van M.
aan de Kristenen en de Nederlanders ‘wat hebt ge van de vrouw gemaakt?’ met
een derde, tot den weduwnaarbruidegom vóór hem, hebben kunnen vermeerderen:
‘ik vraag u, wat ge van de baronnes, uwe vrouw, gemaakt hebt’. - En Vosmaer had
dan, voor hem in de bres springende, kunnen uitroepen: ‘ik verzeker u, Heer
Wethouder, dat, heeft hij daar niet alles van gemaakt wat hij kon, het niet aan zijn
aandoenlijke brieven gelegen heeft; hij heeft zelfs in den Haag met haar willen
sterven, haar het edelste martelaarschap om zijnentwil toegezegd, haar - in plaats
van den verloren geldgordel - den troost van haar verbeelding op haar sterfbed
verzekerd; hij heeft zelfs voor haar willen steenzagen en boekbinden, wanneer 't
eerste voor zijn krachten niet te zwaar, en 't laatste niet te verleidelijk voor zijn
leeslust was; - alleen schrijven, mijnheer de Wethouder, schrijven voor haar en hare
en zijne kinderen, dat kon hij niet van zich verkrijgen; dat viel hem te zwaar, en dat
is waarlijk een man van zoo luttel schrijftalents, als hij, niet kwalijk te nemen; hij
stelde zijn vrouw daar te hoog voor; dat kon hij hoogstens voor zijn bijzit doen; en
om er nu ook voor deze voortaan van bevrijd te zijn, gaat hij - als ge ziet en ik hier
kom getuigen - met haar trouwen; zoo alleen kan hij een even “gelukkige” vrouw
van haar maken, als het de vrijwillige weduwe, haar voorgangster, geweest is.’ Door
zooveel juistheid van taal en snedigheid van gedachten tot zwijgen gebracht, zou
de Wethouder dan tot bekrachtiging van dit een - Aprilshuwelijk, zonder verder
bezwaar, hebben kunnen overgaan, en den Ideën-bundel weêr dicht slaan. Voor
ons dient die echter nog wat open te blijven. Een bladzijde of wat verder lezende,
hooren wij er den schrijver, die, gelijk men weet, hoogmoed den ‘hoogsten graad
van moed’ acht (zie Idee 220), van zich zeggen: ‘daar is een man, die als Curtius
neêrspringt in de gapende kloof op het Forum... doch in den sprong vrouw en
kinderen meêneemt, of 't soms ook te weinig ware; daar is een man, die 't leven
niet acht voor zich en de zijnen’, enz. Er heeft daarbij maar een kleine vergissing
plaats; de man toch, van wien hier sprake is, sprong niet als Curtius zelf in den
afgrond, doch vond er geen bezwaar in, zijn vrouw en kinderen dat des noods voor
hem te laten doen; en even zoo achtte hij voor zich en een
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ander zijn leven genoeg, om er zich en haar met zijn pen in te houden; doch wat
de zijnen betrof, beschouwde hij alle geldelijke verdienste zijner pen, als een oneerlijk
loon, en zou hun dus liever hebben zien omkomen - hadden 't anderen niet verhoed
- dan hun met dat loon te onderhouden! - Diezelfde man zegt op dezelfde bladzijde
(Ideën I. 99) ook: ‘vergeet niet, dat er maar één bron van groote gedachten is, het
hart’. Ik ben dat volkomen met hem eens, doch dat hart moet dan op de rechte
plaats zitten. En dat doet het bij hem niet.
Bl. 5 April 1875.
v. Vl.

Ik maak gaarne van de mij door den steller gegeven vergunning gebruik, om te
verklaren, dat ik het met de strekking van Onkruid onder de Tarwe no. XIII niet eens
ben. Het huwelijk van Douwes Dekker komt mij voor, geen lachwekkend onderwerp
te zijn, en in allen gevalle is het een zaak, die hij voor zichzelven te verantwoorden
heeft.
P.B.

[19 april 1875
Artikel in de Arnhemsche Courant]
19 april 1875
‘Brieven uit de Hofstad’ in de Arnhemsche Courant, no. 6543. Fragment. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Ik heb Multatuli's Vorstenschool nog niet gezien. Indien ik mijn oordeel over dit stuk
naar dat van anderen regelde, zou ik nog al eens van inzigt veranderd zijn. In de
eerste dagen bragten allen die de voorstellingen te Rotterdam hadden bijgewoond
de prachtigste getuigenissen mede. Alles was voortreffelijk, stuk en opvoering; de
dilettant-actrices jufvrouw Kruseman en jufvrouw Baart waren even voortreffelijk als
de acteurs van het beroep onverbeterlijk waren. Bij stuk en opvoering bepaalde zich
zelfs de opgetogenheid niet; een uit Rotterdam teruggekeerd bedevaartganger
luchtte zelfs zijn hart te mijnen aanhoore over de prachtige damesschrijftafel, die in
het eerste bedrijf ten tooneele verscheen. Maar langzamerhand verminderde de
opgewondenheid. Die later ter Vorstenschool waren getogen of het stuk andermaal
gingen zien kwamen met twijfel of aanmerkingen terug. Het stuk bleef mooi - om te
lezen, - maar repertoire-houdend werd het niet geacht: Mina Kruseman daalde in
de schatting der kunst-
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vrienden; van Elise Baart kon mogelijk nog iets goeds worden. Zelfs vernam ik nu
en dan over de acteurs een woord dat van afnemende goedkeuring getuigde; werd
de rol van den Koning wel koninklijk genoeg opgevat? waren de andere acteurs niet
wat banaal, en wel fijn genoeg? Het is waar; Vorstenschool heeft het gewone lot
van ondernemingen, die met veel reclame opgezet worden; de reclame geeft succes,
maar het blijvend succes kan ze niet geven.

[19 april 1875
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos]
19 april 1875
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
abgenützt: afgesleten (du.)
Rotterdam 19 April 75
Beste hartelyke kerel, als Uw brief ware aftedoen geweest met een eenvoudig
bedankje, hadt ge gister al antwoord gehad! Maar ik was geroerd door je schryven,
en voelde aandrang iets méér te zeggen. Toch zal ik 't niet lang maken, want ik ben
onwel, en elke letter kost my moeite. Of ik te Wiesbaden weer wat zal opknappen,
weet ik niet. Waarschynlyk wèl, want de ondervinding leerde my dat ik taai ben, te
taai naar m'n zin, want ik verlang naar 't eind van m'n leven. Dit klinkt ondankbaar,
vooral te Rotterdam, waar me zooveel liefs weervoer, en (nog-eens: vooral!) met
Uwen innigen brief voor me. Schryf m'n stemming maar toe aan wat oogenblikkelyke
vermoeienis. Ook is 't koketteeren met smart wel wat abgenützt. Maar 't blyft wáár,
dat het opzettelyk bewerkt verlies van m'n vrouw en kinderen my een wond heeft
geslagen, die niet te genezen is. Daaronder leed ik sedert jaren, en zeer onlangs
werd die wond opengereten door de beschuldiging dat ik vrouw en kinderen zou
verlaten hebben! Er moet toch 'n ‘publiek’ wezen dat zulke dingen leest, een ‘publiek’
waarvoor men zulke dingen schrijft. Hieruit vloeit voort dat al myn geschryf of niet
begrepen is, of niet wordt opgenomen voor waarheid. En dit denkbeeld maakt me
moedeloos.
Ik heb er aan gedacht, juist hier te Rotterdam, een tiental vrienden bij elkaar te
roepen, en hun inzage te geven van de bewijzen hoe ik steeds naar vermogen voor
vrouw en kinderen gezorgd
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heb. Daartoe echter zou ik eerst naar Wbaden moeten terug keeren om bundels
brieven te halen. En bovendien, al ware het, dat men, na die inzage, openlyk
verklaarde dat de beschuldiging van V. Vloten lasterlyk is, wat zou 't baten? Morgen
of overmorgen komt hy of 'n dergelyk sujet weer met wat anders voor den dag, en
ik kan op-nieuw aan 't pleiten gaan op een terrein dat het myne niet is. Toch geef
ik in dit geval, omdat die zaak me zoo zéér doet, m'n voornemen niet op, schoon
er een bedenking bestaat die ik nu maar even aanroer: Het stuit me, dien V. Vl.
aanleiding te geven tot dupliek. Hy zou 't zeker prettig vinden, op nieuw de
kolommetjes van z'n tydschriften te vullen met nieuw schandaal. Dat wroeten in m'n
intimiteit doet me zeer.Nu dan, ik roerde dit alles maar aan, om terloops een der oorzaken van m'n
verdriet blootteleggen. Hoofdzaak echter blyft m'n ergernis over de verplaatsing der
kwestien. Waarom is er nooit aangedrongen op recht in de Havelaarszaak? Waarom
altyd my afgemat met bakerpraatjes die, ook al waren ze gegrond, niet in 't minste
verband staan met de zaak waarvoor ik aanvankelyk optrad? - Sedert weken broeit
er iets in me dat maar niet ryp worden wil, iets als 'n stichting, het vormen van een
kern, een punt van uitgang. Maar, nogeens, 't is niet ryp. Ik denk heel langzaam,
en overhaast me niet zoo vaak als daar oppervlakkige beschouwers die
prikkelbaarheid van zenuwen verwarren met onbesuisdheid, wel meenen. Mocht
m'n denkbeeld vatbaar zyn voor verwezenlyking, dan zult ge een der weinigen zyn,
die ik daarover spreek. Ziedaar myn antwoord op Uwen zoo hartelyken brief! Dit is
van meer belang nog, dan 't bedanken voor uw geschenk, al ben ik dan recht in m'n
schik met de sigaren. Ik heb er één van gerookt, en herinner me niet een zoo goede
te hebben aangetroffen. M'n plan is, ze zeer in waarde te houden.He ja, dit nog! Doe me 't genoegen, en spreek niet over den inhoud van dit briefje.
Wel heb ik nu en dan een enkel woord van m'n (nog onryp) denkbeeld laten vallen,
maar ik weet nog niet of ik ooit tot 'n begin van uitvoering geraken kan. Het zal er
van afhangen of ik genoeg personen vind, op wie ik kan staat maken, en vooral: of
ik slaag in 't vormen van een eenvoudig, helder, praktisch program. Dit heb ik op
dit oogenblik nog niet!Wees zeer hartelyk gegroet, en geloof dat ik de edele uiting van
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uw gemoed op hoogen prys stel. Ja, dàt zyn inderdaad bloemen op m'n pad.
Uw vriend
Douwes Dekker
Met m'n onwel zyn bedoel ik geen bedlegerigheid, o neen! In dien zin was ik nooit
ziek. Adieu, beste hartelyke kerel! Dank!

[22 april 1875
Brief van Multatuli aan Van Hall]
22 april 1875
Brief van Multatuli aan J.N. van Hall. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
geluk te wenschen: Van Hall had op 21 april een zoon gekregen.
hobby horse: stokpaard, paard in een draaimolen (eng.) beeldspraak voor een
telkens terugkerende gedachte.
't kanaal naar de noordzee: sinds 1865 werd aan het Noordzeekanaal met de
bijkomende projecten gewerkt; Multatuli had in zijn jeugd en tijdens het verlof enkel
het Noordhollands kanaal gekend, gereed gekomen in 1824.
Rotterdam 22 April 75.
Waarde Vriend! Hartelyk dank dat ge aan my gedacht hebt, en zóó! Ik had al 'n
telegram klaar om U geluk te wenschen, maar ik weet hoe agitant een dépêche
soms werkt, en in Uw omgeving is op 't oogenblik kalmte hoofdzaak. Ik zie dit te
beter in, omdat ik zelf lyd aan gebrek aan kalmte, en 't wordt my een hobby horse,
'n cauchemar dáárop te letten... tot het ònkalme toe.
Ja, Uw briefkaart deed my byzonder veel genoegen. Ik hoop Holland niet te
verlaten voor ik U eens kalm - daar is 't weer! Nu, voor ik U eens anders ontmoet
heb dan in 'n hurrey. Ik heb er lust in door U gekend te zyn, en U te kennen. Juist
die indruk beteekent wat ik vriendschappelyk gevoel noem, en het tegendeel
openbaart zich in 't intrekken der voelhorens, een retrograde beweging waarin ik
onbesuisd sterk ben, d.i. zwak. Want zwakte is 't, aan eenige zaak meer te geven
dan haar toekomt. Ik heb 't land aan mezelf. Loftuitend geschreeuw walgt me, en
zoodra ik koelheid meen te bespreuren, ben ik ook niet tevreden. Dat is ziekelyk.
Nu dan, ik voel me inderdaad ziek, en zou graag 'n 20 jaar teruggaan om my eens
flink te gymnastiseeren. Waarschynlyk gaf ik wat veel ziel uit (en niet altyd op de
beste manier!) en
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daarvan openbaren zich de naweeën in een deficit. Deze erkentenis is niet heel
engageant om vriendschap met my te sluiten.Zal Uw kleine laatst aangekomene Maurits Cornelis heeten? Of is die naam al
wat gecompromitteerd in de familie?Ik ga heden naar Amsterdam waar ik een paar dagen wyden moet aan m'n besten
Funke. Ook wou ik zoo graag 't Kanaal naar de Noordzee zien. Holland komt me
zeer interessant voor, en ware 't niet dat ik volstrekt behoefte heb aan afzondering,
dan bleef ik hier. Maar, als Rousseau, (met wien ik overigens niet gaarne veel punten
van overeenkomst heb, want ik houd hem voor onwaar) als Rousseau voel ik me
hoe langer hoe ongeschikter voor den omgang met menschen. Er blykt me telkens
dat ik me niet verstaanbaar weet uittedrukken, en dat irriteert zoo. Dan zie ik me
gedurig voor 't verdrietig dilemma geplaatst: ‘ben jy gek, of ben ik gek?’Wees zoo goed, Mevrouw V. Hall zeer beleefd van my te groeten, en neem gyzelf
de betuiging aan van m'n hartelyke toegenegenheid. Over negen dagen zal ik U
vragen hoe moeder en zoon 't maken? Zoo'n kleine kerel die nog van niets weet,
nog voor niets verantwoordelyk is! Wat 'n kalmte in zoo'n gemoedje! Ik ben er
jaloersch van! Hartelyk gegroet
t.t.
Douwes Dekker.

[24 april 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
24 april 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier met gedrukt kopje,
alleen op de eerste bladzijde beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 24 April 1875
Waarde Dekker! Al zei ik 't niet, toch hoop ik dat Gij beiden begrijpen zult dat Ge
ieder uur van den dag bij ons welkom zijt en er altijd genoeg eten is, zoodat Ge U
niemendal hoeft te genéren onverwacht meê te komen aanzitten. - Dat ik U niet
bezoek, ligt eenvoudig in de meening dat Ge thuis zijnde, rust verlangt.

[25 april 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
25 april 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan blz. 1 beschreven. (M.M.)
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Amsterdam, 25 April 1875
Waarde Dek! Zoudt Ge lust hebben om morgen kwart voor elf bij Mottu te komen
om daar te poséren? Ik heb zoo even met Allebé afgesproken dat hij zich op dat
uur bij M. zou bevinden, terwijl Mottu er op rekenen zal ons terstond te helpen.
Kunt Ge onverhoopt niet, laat 't mij dan, liefst nog heden, weten, want dan moet
ik M. en A. daarvan kennis geven.
M. woont aan 't Rokin voor de Nederlandsche bank, digt bij Uw hôtel.
Wees met Mimi hartelijk gegroet van
tt
GLf

[25 april 1875
Telegram van Margadant aan Mina Krüseman]
*25 april 1875
Telegram van C.W. Margadant aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 69.)
Rotterdam, 25 Avril '75.
Mademoiselle Mina Krüseman.
Reçu en bonne ordre. Ne sachant votre adresse je ne pouvais vous faire part de
la réception. J'espère vous écrire dans un court délai.
Margadant.

[25 april 1875
Onkruid onder de tarwe XIV in Onze Tolk]
25 april 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe XIV in Onze Tolk, no. 30. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Ieder te goeder trouw gevestigde meening heeft recht zich te uiten; daarom heb ik
den Tolk-redacteur gaarne vrijheid gegeven, zijn van 't mijne verschillend gevoelen
kenbaar te maken, en liever ook 't mijne onbewimpeld geuit, dan het stilzwijgend te
verhelen. De onbevooroordeelde lezer kan nu voor zich zelf beslissen. Aan
bevooroordeelde behoeft men zich natuurlijk niet gelegen te laten liggen; men kan
ze gerustelijk ter zij laten. Tot dezulken meen ik een ongenoemd scribent uit Utrecht
in 't Vaderland te mogen rekenen, die dezer dagen mijn welmeenende, aan ieders
beter oordeel onderworpen opmerkingen over hun ‘bovenwerp’, ‘hatelijk, ruw, en
onverkwikkelijk’ genoemd heeft. Het laatste geloof ik van hun standpunt uit gaarne.
Vlekjens in hun
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vermeende zon te zien, moet hun een ‘onverkwikkelijken’ indruk maken; doch dat
kan ik niet gebeteren. Dat ik echter hatelijk of ruw zou te werk zijn gegaan, meen
ik ronduit te mogen ontkennen. Ik schrijf, gelijk ik 't van den aanvang af gezegd heb,
sine ira et studio, om der loutere waarheid wil, en zal mij met liefde ook beter laten
onderrichten, wanneer ik er in 't minste maar bij mocht hebben misgetast. Dat
geschiedt echter niet door mij hatelijk en ruw te noemen, omdat ik niet als anderen
bevooroordeeld ben, en mij voetstoots knollen voor citroenen in de hand wil laten
stoppen. Daarbij zijn ruwheid en hatelijkheid twee eigenschappen, die juist in de
wijs, waarop M. maar al te dikwerf zijn tegenstanders heeft aangetast, hun, gelijk
hij 't zelf uitdrukt, oorvegen heeft toegediend, kennelijk genoeg uitkomen. Wanneer
dus iemand ze op hem zelf toepaste, zou hij hem nog maar met gelijke munt betalen.
Ik doe dat echter niet. Ik zoek eenvoudig zijn sprekend karakterbeeld, gelijk het zich
in zijn schriften en daden - en beiden zijn, naar zijn eigen uitspraak, bij hem één voor ons uit, te schetsen; zeker, dat meer dan een onder ons, door een fantastische
voorstelling daarvan tot dusver verblind, daarmeê zijn voordeel zal kunnen doen
en, tot nadenken aangespoord, goed en kwaad, tarwe en onkruid, in M. en zijn
geschriften, juist leeren onderscheiden. Met genoegen bespeur ik dan ook, uit
verschillende tot mij gekomen brieven en briefkaarten, dat mijn streven daarin ook
nu reeds niet te vergeefs is geweest. ‘Ik kan niet anders zeggen’, schrijft mij de een,
na de lezing der 10 eerste nommers, ‘dan dat ik het volkomen met u eens ben’. ‘Wat gij van den schrijver der Minnebrieven zegt’, meldt mij een ander, ‘is 't waarste
wat van hem gezegd kan worden, en gezegd is’. - ‘Veel wat mij in den merkwaardigen
man vroeger raadselachtig toescheen’, zegt een derde, ‘is mij thans helder
geworden’. - ‘'t Werd eindelijk tijd’ - schrijft een vierde - ‘dat er eens een verstandig
woord in die zaak gesproken werd’; terwijl een vijfde en zesde mij voor mijn
onpartijdige en billijke beschouwing danken, enz. En geen van hen, die ik hier
opsomde, die - als men van anderen wellicht zou kunnen zeggen - zelf in 't minst
in de zaak betrokken is, of tegenover M. op een persoonlijk minder gunstig standpunt
zou staan. Geen ook, die tot het ras der Droogstoppels, Kappelluî, of Slijmeringen
zelfs, behoort. Ik getroost mij daarom des te
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lichter nog dergelijke verwijtingen, als die uit Utrecht, mij door een of ander blind
vereerder naar 't hoofd geworpen. Tot leering zal mij daarentegen ieder bereid
vinden, en hoop ik dan nu ook, dat Mr. Brooshooft, die 't omtrent mijn laatste
opmerkingen niet met mij eens zegt te zijn, mij en den verderen lezers van zijn
Weekblad de gronden niet verzwijgen zal, waarom hij dit tweede huwelijk minder
belachelijk dan prijzenswaardig acht. Zoo luidde althans zijne uitdrukking. Ik kan
mij echter niet ontveinzen, dat de in zijn opmerking geuite meening, als zou D.D.
voor dit huwelijk slechts zich zelf verantwoording schuldig zijn, minder strookt met
de een paar nommers vroeger in zijn blad voorkomende vraag, wat ik, in verband
met mijne beschouwingen, van dit huwelijk wel zeggen zou. Het gaat toch niet aan,
iemand eerst een antwoord over een of ander punt af te vergen, en dan naderhand,
wanneer dat antwoord niet in bedoelden zin uitviel, te verklaren, dat zulk een punt
eigenlijk niet voor zijn rechtbank behoorde. Ik deel intusschen in die zienswijs niet;
ik meen, dat de wijze, waarop de nederlandsche Curtius Douwes Dekker, met zijn
gansche gezin, voor 't nederlandsche volk is opgetreden, ieder lid van dat volk ook
het volste recht geeft, hem openlijk rekenschap te vragen van zijn handelingen en
geschriften, in beider onderling verband. Wanneer iemand zich op een dergelijke
hoogte, op een zoo reusachtig voetstuk stelt, als hij, van den aanvang af en in
toenemende mate, verkozen heeft te doen; dan staat het ieder volkomen vrij, hem
te vragen, met welk recht en op welke gronden hij dat doet, en wat er al dan niet
aan is van de groote woorden, die hij omtrent zich en de zijnen bezigt. Hij zelf, niet
ik of een ander, heeft het eerst zijn gelukkig huwelijk - gelijk hij 't noemt - zijn Tine
en zijn kinderen op 't tapijt gebracht, en daaromtrent allerlei moois geschreven, ons
allerlei roerends zoeken diets te maken; en wij hebben dus recht te weten, in hoe
ver hij ons daarin al dan niet moedwillig bedrogen heeft. Hem daarvoor alleen voor
zichzelf verantwoordelijk te willen stellen, nadat hij er eerst zelf het gansche lezend
publiek in betrokken heeft, is niet doenbaar. En wat mij betreft, zal ik de vrijheid
nemen met zijn tweede huwelijk den draak te steken, totdat, het zij Mr. Brooshooft,
het zij een ander, mij op degelijke gronden zal aangetoond hebben, waarom het, in
verband met zijn woorden en werken be-
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schouwd, anders dan belachelijk zou mogen heeten. Ware het t'avond of morgen
eens in alle stilte door hem voltrokken, dan had het er, ter wille der maatschappelijke
verhouding van zijn tweede vrouw, èn nu èn vooral later, wanneer hij haar eens
door den dood ontvallen mocht, door gekund. Doch nu, zoo algemeen en met
zooveel ophef, tijdens de opvoering van de Vorstenschool, kenbaar gemaakt, en
openlijk, bij de aankondiging in de dagbladen, met den naam en de nagedachtenis
der eerste vrouw verbonden, was het meer dan onkiesch, en beoordeelt men het
zeker nog het zachtst, door het, bij wijze van April-aardigheid, maar met een
meesmuilenden glimlach te begroeten.
Bl. 18 April 1875.
v. Vl.

[25 april 1875
Reactie Brooshooft in Onze Tolk]
25 april 1875
Reactie van P. Brooshooft op Van Vloten over Multatuli's tweede huwelijk in Onze
Tolk, no. 30. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Een halm teveel uitgetrokken
Het was mij bijzonder aangenaam, Dr. van Vloten in zijn voorgaand artikel, het
verzoek tot mij te zien richten, mijne opmerking omtrent Onkruid onder de Tarwe
no. XIII te motiveeren. Zonder dat verzoek toch zou ik geaarzeld hebben, als
redakteur der Tolk een polémiek - want dat dient het toch min of meer te zijn - te
openen met een harer meest op prijs gestelde medewerkers. Thans echter schik ik
mij gaarne naar Dr. van Vloten's verstandige, en voor beide partijen aangename,
verhouding tusschen medewerker en redakteur.
Om te beginnen dan moet ik den wieder van het onkruid op eene kleine onjuistheid
opmerkzaam maken waar hij zegt, dat in een vorig nummer der Tolk tot hem de
vraag zou zijn gericht, wat hij, in verband met zijne beschouwingen, van Multatuli's
tweede huwelijk wel zeggen zou. Die vraag is nergens gedaan. De woorden, waarop
Dr. van Vloten doelt, zijn te vinden onder het ‘letterkundig nieuws’ van nummer 26,
en luiden als volgt: ‘Zonderling treft Dr. van Vloten's oordeel over Multatuli's liefde
in Onze Tolk van de vorige week samen met den ondertrouw van E. Douwes Dekker
met Mej. Schepel, die dezer dagen te Rotterdam plaats
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had.’ Het is mij niet duidelijk, hoe de schrijver uit Bloemendaal daarin eene uitnodiging
heeft kunnen zien om zijn oordeel over dat huwelijk kenbaar te maken. De woorden
zelve zouden reeds voldoende het onjuiste van die opvatting bewijzen. Maar door
een bijzondere omstandigheid kan ik daaromtrent duidelijker opheldering geven.
De opmerking was mij namelijk toegezonden, en hij die ze maakte had er de hoop
bij uitgedrukt, dat de pers zich over de zaak geen indiscreete uitlatingen zou
veroorlooven, aangezien het bijzonder leven van een publiek persoon, volgens
stellers meening, geen publiek eigendom was. Ik liet dat bijvoegsel weg, omdat het
opgevat kon worden als een zijdelingsche afkeuring van Dr. van Vloten's voorgaande
artikelen over Multatuli, met welke afkeuring ik mij - zooals nader zal blijken - niet
zou kunnen vereenigen. Dat echter de inzender zelf zijne opmerking van dien wensch
deed vergezeld gaan, bewijst duidelijk genoeg dat er geen sprake kan zijn van de
bedoeling om Dr. van Vloten's oordeel over het bedoelde huwelijk uit te lokken. En
inderdaad, de woorden, zooals zij daar staan, geven ook niets anders te kennen
dan dat de aankondiging van Multatuli's tweede huwelijk, op het oogenblik waarin
zijn eerste zoo breedvoerig besproken werd, min of meer toevallig mocht heeten.
o

Ik kom nu tot mijne bewering zelve, dat namelijk, 1 . Douwes Dekker's tweede
huwelijk eerder prijzenswaardig dan belachelijk is - want zoo luidde de eerste, aan
Dr. van Vloten medegedeelde, lezing van mijne opmerking, en ik houd mij daar
o

gaarne aan - en 2 . dat het in allen gevalle een zaak is, die D.D. slechts voor
zichzelven te verantwoorden heeft.
Ad primum. Nemen wij alles aan wat Dr. van Vloten zoo breedvoerig in 't licht
heeft gesteld waarvan de slotsom is, dat Multatuli gedurende zijn eerste huwelijk in
betrekking stond tot een andere vrouw, terwijl hij voor het publiek zijn huwelijksliefde
beschreef als een soort van ideaal. Dat nu eenmaal vast staande, zou Dr. van Vloten
het dan beter hebben gevonden, indien M. die tweede vrouw ook had bedrogen en
haar omgang slechts had gezocht als een soort van tijdverdrijf? Wordt deze geheele
verhouding - afgescheiden van die laffe sentimentaliteit tegenover het publiek, die
hiermede nu niets te maken heeft - wordt, zeg ik, die geheele verhouding niet
begrijpelijk, ja, voor iemand die rekening houdt
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met den mensch zooals hij is en niet zooals hij zijn moest, bijna verschoonbaar,
wanneer zij waarachtige liefde van M. voor die andere vrouw ten grondslag had?
En wat bewijst dit tweede huwelijk anders? Is het niet een blijk van achting en van
liefde, dat hij Mej. Schepel geeft? Is het als zoodanig niet prijzenswaardig? Zou Dr.
van Vloten liever gezien hebben, dat hij nu ook deze vrouw aan haar lot overliet?
Neen, het valt gemakkelijk, met zulke zaken den draak te steken; maar naar mijne
meening pleit dit tweede huwelijk van M. evenzeer voor zijn karakter als zijne
behandeling van Tine er tegen getuigde.
Wat de tweede quaestie betreft vraag ik: Wat heeft aan Dr. van Vloten het recht
gegeven tot iets, dat ook hij in gewone omstandigheden zeker als zeer onkiesch
zal beschouwen, namelijk zich op publieke wijze te mengen in iemands huiselijk
leven, het te bespreken, om en om te draaien, van alle kanten te bekijken, totdat
het huis geen huis meer is, totdat de muren zijn weggevallen en al wat daar binnen
voor ieders oog verborgen moest blijven open en bloot zichtbaar ligt voor die
nieuwsgierige, kleingeestige, zich in zoogenaamde schandalen verkneukelende
menigte, die inderdaad zulk een groot deel uitmaakt van hetgeen men gewoon is
het publiek te noemen? Dat recht werd door Multatuli zelf aan Dr. van Vloten en
ieder ander gegeven. Ik ben het in dat opzicht met den wieder van het onkruid
volkomen eens, en ik heb mij dan ook wel gewacht, eenige opmerking te maken
omtrent zijne vorige artikelen. Wanneer men gaat gluipen en gluren om iemands
gebreken en dwalingen op te sporen, dan is men een ellendeling. Maar wanneer
zoo iemand u tot vervelens toe aan het oor komt malen met ‘ach ik ben toch zoo
*
lief en zoo goed en zoo braaf’, u voor uw genoegen op den koop nog eenige
scheldwoorden naar het hoofd smijtende, en dat alles terwijl gij weet dat er op 's
mans verzekeringen heel wat valt af te dingen, dan kan zelfs de zoogenaamde
Christelijke zedeleer het u niet ten kwade duiden wanneer gij hem antwoordt: ‘Kerel,
wien denk je wel dat je voor hebt? Denk je dat ik geboren ben om jou 't pleizier te
geven, mij voor den gek te houden? Ik zal je eens precies zeggen, hoe het naar
mijne meening met al die lievigheid en goedheid en

*

Hetgeen Multatuli deed wat aangaat zijne betrekking tot Tine; in andere opzichten weder
verhoovaardigt hij zich op zijne gebreken.
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braafheid van je staat, en ga dan verder als je blieft je praatjes aan een ander
verkoopen.’
Dat derhalve Multatuli ons aan de haren er bij heeft gesleept om zijne verhouding
tot Tine te bekijken, dat geeft ons volkomen het recht, ze ook goed op te nemen en
te zeggen, wat wij er van denken. Maar - hier komt de cardo quaestionis - met zijne
verhouding tot zijne tegenwoordige echtgenoote heeft hij ons nooit lastig gevallen.
Dat hij het tegenover ‘publiek’ altijd heeft doen voorkomen alsof er van zulk eene
betrekking geen quaestie was, dat moest immers juist zijne liefde op het papier voor
Tine bewijzen, dat moest, met andere woorden, juist de goochelarij in 't leven roepen,
waarvan Dr. van Vloten hem zulk een scherp verwijt maakt. Welnu, dan bestaat ook
het recht van beoordeeling dat wij over Multatuli's eerste huwelijk hadden, met
betrekking tot het tweede niet. Was Tine door hem al tot een publiek persoon
gemaakt - de tegenwoordige Mevrouw Douwes Dekker is het niet. Die vrouw en
hare betrekking tot Multatuli moeten gerespecteerd worden zooals ieder onzer zal
wenschen, dat zijne wettige echtgenoote zal geëerbiedigd worden. Aan den band,
waardoor deze twee menschen zich aan elkander hebben willen verbinden heeft
het publiek niet het recht te tornen, het sluiten van dien band hebben zij slechts
elkander en zichzelven te verantwoorden. Ziedaar de nadere explicatie der
o

opmerking, die ik omtrent onkruid onder de Tarwe N . XIII maakte. Wat de verdere
kritiek van Dr. van Vloten over Multatuli's werken en streven aangaat, kan ik niet
nalaten, mij te rangschikken onder hen die er hem hunne instemming meê hebben
betuigd. Natuurlijk zijn mij daaromtrent ook wel eenige minder sympathetische
bedenkingen voor den geest gekomen (zoo vind ik b.v. dat Dr. v. Vloten tegenover
de schaduwzijden de lichtzijden - de schoone, ja heerlijke denkbeelden van Multatuli
- niet genoeg doet uitkomen). Maar ik bedacht toen ook dat de bedoeling niet was,
den oogst binnen te halen, maar het onkruid uit te wieden. Dat dit met zulk een
scherpen blik, door zulk een bekwame, vaste hand wordt gedaan, dat zal, hoop ik
een krachtig geneesmiddel zijn tegen de waarlijk bestaande Multatuli-vergoding
(dom en stuitend zoals iedere vergoding) en ik acht het een voorrecht voor Onze
Tolk, dat hij daarvoor het veld van bearbeiding mag zijn.
P. Brooshooft.
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[26 april 1875
Brief van Le Gras c.s. aan Mina Krüseman]
*26 april 1875
Brief van Le Gras c.s. aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 69.)
Rotterdam, 26 April '75.
Mejuffrouw Mina Krüseman, Zwolle.
Wij zullen Vorstenschool opvoeren 9 Mei a.s. te Antwerpen, 11 Mei te Zwolle, en
12 of 13 Mei te Leeuwarden.
Daar wij 't adres van Mej. Baart niet hebben, zoudt gij ons verplichten met ons dit
op te geven; tenzij gij de vriendelijkheid zoudt willen hebben haar van bovenstaande
datums kennis te geven.
Met achting
Uw Dw. Dienaren
Le Gras, van Zuylen & Haspels.

[28 april 1875
Telegram van Elize Baart aan Mina Krüseman]
*28 april 1875
Telegram van Elize Baart aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 69.)
Utrecht, 28 April 75.
Directie annonceert 3 Mei Vorstenschool ten Hagen. Antwoord.
Elize Baart.

[28 april 1875
Telegram van Le Gras aan Mina Krüseman]
*28 april 1875
Telegram van Le Gras aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 69.)
Rotterdam 28, Zwolle 29 April 1875.
Ik heb den bureaulist vier plaatsen balcon voor u opgegeven.
Le Gras.

[28 april 1875
Brief van Mina Krüseman aan Cohen Stuart]
*28 april 1875
Brief van Mina Krüseman aan J.W.T. Cohen Stuart. (Leven III, blz. 70.)
de Banier: voor het artikel van Cohen Stuart zie Begin april.
Zwolle, 28 April.
Geachte Heer Stuart!
Ik heb u ten onrechte beschuldigd van halfheid, tant mieux, vergeef mij mijn
dwaling en zorg s.v.p. dat ze dwaling blijft! Dank
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voor uw brief en voor 't afdrukje uit de Banier. Zoodra ik in uw buurt kom, hoop ik u
te spreken, en u mondeling te verzekeren, dat het mij recht veel genoegen doet mij
deze keer in u bedrogen te hebben.
Mina Krüseman.

[28 april 1875
Advertentie lezing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
28 april 1875
Advertentie van een voordracht door Multatuli in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, no. 117. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
NIEUWE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG,

onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUYLEN & HASPELS
Woensdag 28 April 1875
Tweede en laatste
Voordracht
door den Heer E. DOUWES DEKKER
(MULTATULI)
Aanvang ten half acht ure - Einde half elf ure.
Prijzen der plaatsen: Balkon, Stalles, Loge en Parket f1.50. Parterre
en Gallerij f1.Plaatsen kunnen van heden af à 10 ct. besproken worden.
Na afloop van deze Voordracht vertrekt ten 11 ure een trein naar
Schiedam, Delft en 's-Gravenhage
Alleen om te voldoen aan verschillende vereerde aanvragen, heeft
de Heer Douwes Dekker besloten, voor zijn vertrek nog slechts
deze ééne Voordracht te houden.

[29 april 1875
Brief van Multatuli en Mimi aan Funke]
29 april 1875
Brief van Multatuli en Mimi aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het
midden van blz. 4 beschreven. (M.M.)
Donderdag morgen
29 April 75
Waarde funke, gister avend heb ik hier ‘voordracht’ gehouden. Ik ben doodaf.
Allerlei verzoeken om me heden en morgen bezig te houden heb ik afgeslagen ‘om den Havelaar aftemaken’ en ik zit nu hier, en kan ter nauwernood zien.
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Beste funke. Gister avond voordracht. De zaal was goed bezet en ‘men’ luisterde
met ingehouden adem als 't ware. 't publiek is heel hartelijk hier. Na de voordracht
was er souper, heeren souper, zoodat ik hem niet sprak - maar nu ik hem van
morgen hier op zijn kamer opzoek vind ik hem zoo moe en zenuwachtig en op alles wat wij in Amsterdam gewonnen hebben door kalmte heeft die eene avond
voordracht en souper weer bedorven. Ik heb hem nu aangeraden wat te gaan loopen
en geloof dat dit de beste manier is hij morgen aan den Havelaar gaat, heden zal
't wel niet lukken. Zoodra ik hem van morgen zag raadde ik hem aan Goes af te
telegrafeeren en morgen nr Wiesbaden te gaan, maar daar was hij niet toe te
de

bewegen, men rekende daar nu op hem en dus wilde hij gaan. Den 3 Mei speelt
Mevr. ten Hage hier Louize in Vorst. zoodat wij ook dat nu nog wel zullen bijwonen.
- Dek heeft mij verzocht u dit alles te schrijven opdat u niet van vandaag proeven
zoudt verwachten. Wij hopen dat nu morgen volgen zal. Eergister zijn wij nog met
een lateren trein dan eerst het plan was nr Maarsen vertrokken en zijn voor ons
vertrek nog in Arti geweest wat zeer interessant was. Over 't geheel hebben we veel
genoegen gehad van ons Amsterdams reisje en de kennismaking met uw lief gezin
heeft daar niet weinig toe bijgedragen. Hoef ik te zeggen dat dek zijn hartelijke
groeten verzocht heeft aan uw beminnelijk vrouwtje, en mag ik de mijne daarbij
voegen en ook aan de snoepige kleine familie? Verbeeldje nu dat we 'savonds
afscheid van u genomen hadden en ook mijn zuster weer hadden tehuis gebracht,
zijn wij wat gaan dwalen in de straten en ten slotte - om ons hollandsch hart eens
duchtig op te halen - terecht gekomen in een... poffertjes kraam op 't reguliersplein.
ik vond 't heel aardig - dat heele verblijf in Amstm was één: te souviens tu...? Ik weet
wel dat dit briefje U zal teleurstellen, maar daar is helaas nu niets aan te doen. Hebt
ge al iets van de photografien gezien?
Met een hartelijken handdruk
tàt
Mimi HS.

[29 april 1875
Advertentie in de Middelburgsche Courant]
29 april 1875
Advertentie in de Middelburgsche Courant, no. 101. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
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VOORDRACHT

van den heer Douwes Dekker,
(MULTATULI.)
Op Zaterdag 1 Mei a.,
in de Schouwburgzaal
TE GOES,
des avonds te half acht uur.
ENTRÉE: voor Heeren en Dames f 1.

[30 april 1875
Verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
30 april 1875
Verslag van Multatuli's voordracht te Rotterdam d.d. 28 april in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 119. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)
Het punt van uitgang van onze zedelijkheid, de basis van ons zedelijk leven - dit
was het onderwerp dat de heer E. Douwes Dekker gekozen had voor de voordracht
die hij gisteren avond, op vereerende uitnoodiging, nog vóór zijn vertrek hield. Over
de voordracht van Multatuli behoeven wij niet verder uit te weiden; wat men
conventioneel mooi vindt verwacht niemand meer van hem te hooren, doch, tenzij
men zich met zijn genre volstrekt niet verzoenen kan (wat nog niets tegen dat genre
bewijst), boeiend was Multatuli, geestig, niet het minst in zijne tusschenzinnen en
scherpzinnig in zijn geheele - causerie, zouden wij bijna gezegd hebben wanneer
niet zijn onderwerp te ernstig en de behandeling te aangrijpend geweest was.
Tweeërlei streven kenmerkte zijn voordracht: in de eerst plaats het streven
niemand te ergeren door kwetsing zijner overtuiging, en in de tweede plaats het
streven zelfs in zeer teedere quaesties onverholen voor zijne opinie uit te komen.
Hieraan meenen wij het te moeten toeschrijven dat Multatuli niet altijd even gelukkig
was als in zijne vroegere voordracht. Hoe moeielijk het trouwens is, bij de
behandeling van het onderwerp waaraan Multatuli zich waagde, aan den eersten
eisch te voldoen, bleek toen een paar personen de zaal verlieten. Waaraan schenen
zich deze te ergeren? Niet daaraan, dat de redenaar stoutweg verkondigde dat hij
aan geen God geloofde... maar daaraan dat hij de onfeilbaarheid van den Paus
negeerde, welke onfeilbaarheid hij toch nog wel op katholiek standpunt verdedigde.
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De basis voor onze zedelijkheid is, zegt Multatuli, nog niet gevonden en zoo er een
God is zal hij wel zeer ontevreden op ons menschen zijn, dat wij na het oneindig
aantal jaren dat wij daar naar hebben kunnen zoeken, nog niet verder gekomen
zijn. Ook spreker kan die basis niet aangeven, ook hij kan slechts gissen;
beredeneerde twijfel staat toch nog altijd boven botweg aannemen van onmogelijke
dingen. De basis onzer zedelijkheid moet men niet zoeken in God, niet in den
godsdienst. Zij, die bij de opvoeding van 't menschdom zich van God bedienen,
draaien in denzelfden vicieusen cirkel rond als men bij de opvoeding der kinderen
doet. Laat dat - waarom? - Omdat het niet goed is. - Waarom is het niet goed? omdat God, of de opvoeder, het verbiedt. - Waarom verbiedt hij het? - Omdat het
niet goed is. Zelfs het gansche systeem van straffen waarmede men God liet dreigen
(met straffen was men altijd veel guller dan met beloonen) waarbij men nog wel
zeer inconsequent was door b.v. de booswichten te doen straffen niet door God,
maar door den duivel dien men gediend had, heeft het menschdom niet gebaat;
noch door 't geloof aan God noch door eenigen godsdienst zijn de middelen tot
bescherming van eigendom en van personen overbodig geworden, en geen wonder:
hoe kan iets dat niet bestaat een punt van uitgang zijn? Het geloof aan God zit
echter diep ingeworteld; zich van dat geloof los te maken vereischt kracht en moed,
en men slaagt daarin niet dan na een fellen strijd. Zij die na dien strijd van den
vriend, op wien zij meenden te moeten vertrouwen, maar die hun steeds zonder
antwoord op angstige vragen liet -, afstand deden, zij die eindelijk de krukken
waarmede men 't loopen - niet geleerd - maar verleerd had, wegwierpen, getuigden
door hun eerste waggelende gang van de zwakheid, die veroorzaakt wordt waar
men zich onnoodig van een valschen steun bedient. Als proeve van dien waggelende
onzekeren gang las Multatuli zijn gebed van den onwetende voor.
De gissing, en hij drukte op dat woord, de gissing die Multatuli oppert is deze. De
mensch moet de bron zijner zedelijkheid in zich zelven zoeken, door te streven naar
de kennis der natuur.
Natuur niet in den zin opgevat, van alles wat buiten de stad ligt, maar in dien van
alles wat ons omringt, alles wat ontstaan is. Wij moeten trachten onze kennis van
de natuur fijn te houden en fijn
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te maken; in de natuur is alles correct, alles goed; nauwkeurige kennis van de natuur
zal onzen schoonheidszin opwekken en die zal ons leeren datgene te verwerpen
wat ons onnut is. Zoo dit al geene oplossing is, onze geest zal door haar niet worden
afgestompt.
En wanneer er dan nu toch wel een God is?... Het utiliteits-bewijs, (ook nog in
onze dagen aangevoerd), dat wanneer er wèl een God is, zij die aan hem hebben
geloofd veel gewonnen en zij die hem niet hebben geloofd alles verloren hebben Multatuli keert het om. Evenals een vader die zijn kind een geschenk gegeven heeft,
zal God meer liefde voor hen koesteren, die getracht hebben al het goede van zijn
geschenk, van de natuur, te doorgronden en te waardeeren, dan zij die dat geschenk
ter zijde stellende zich bepalen tot uitroepen ‘O vader wat zijt gij goed, groot, wij
aanbidden U, enz. enz.’
Multatuli eindigde met een beroep te doen op de gemoederen zijner hoorders.
Handelen wij in Indie zooals behoort? Indien de Oost-Indische Compagnie - met
God - veel kwaad heeft gedaan in Indie en indien onze godsdienst, die dan toch
ook reeds 1800 jaren oud is, ons nog niet heeft geleerd rechtvaardig te zijn tegenover
onze 40 millioen broeders aldaar - wordt het dan geen tijd, zij het ook zonder God,
daaraan een einde te maken? Twee maal twee is vier - maar dat wij, geen vier
millioen menschen, dwingelandij uitoefenen over 40 millioen anderen - dat is geen
vier. Door allerlei omstandigheden zijn wij in Indie heer en meester; het is vooral
onze plicht daar zedelijk te zijn.
Ten slotte deed Multatuli eene openhartige erkentenis omtrent zich zelven, eene
erkentenis die hem tot eer strekt. In zijne geschriften had tot heden eene bitterheid
geheerscht, die hem onrechtvaardig en onbillijk deed zijn; de behandeling die hij
heeft ondergaan heeft hem wrevelig gemaakt, en hij, die zich door die geestelijke
dronkenschap laat beheerschen, wordt onwaar. Thans ondervond hij waardeering,
liefde; vooral in Rotterdam was hij getroffen door de wijze waarop hij ontvangen
was. Dat zou, meende hij, ook invloed hebben op den toon zijner geschriften. De
gansche rede werd met gespannen aandacht aangehoord en herhaaldelijk luide
toegejuicht; op die toejuichingen zouden wij deze aanmerking hebben dat zij midden
in eene redevoering niet
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gewenscht en, toen de spreker zijne hoorders eenige al te vleiende woorden
toesprak, minder gepast waren.
Een enkele vraag aan Multatuli (liefst als tusschenzin op te vatten): mag iemand
die Ixion in de onderwereld een rad op een berg laat brengen, (blijkbaar was Sisyphus
en zijn steen bedoeld - Ixion werd tot straf in een verticalen malmolen rondgedraaid)
zich wel boos maken als anderen een h te veel schrijven in Monthyon?

[30 april 1875
De vierde druk van Verspreide Stukken verschijnt]
30 april 1875
De vierde druk van Verspreide Stukken verschijnt. Bericht in het Nieuwsblad voor
den Boekhandel, no. 34. (K.B. 's-Gravenhage.)
Multatuli, Verspreide stukken. 4e vermeerderde druk. Amsterdam, G.L. Funke. Post
o

8 . (158 blz.)
f1.25.

Na de Brief aan den Koning is in deze vierde druk van V.St. de onderstaande Noot
opgenomen: (zie V.W. V, blz. 680 e.v.)
Toen deze brief gepubliceerd werd, waren er maar zeer weinig Nederlanders die
ooit van dat Ryk op Sumatra's Noordhoek gehoord hadden. Dat myn waarschuwing
in de wind werd geslagen, spreekt vanzelf, en ik zou onrecht hebben me daarover
te verwonderen, te meer daar ik nu eenmaal weet hoe slecht de Havelaar gelezen
is. Eenigszins méér bevreemdde het my, dat het alweer aan belanghebbenden
gelukt is, dezen brief doodtezwygen, of nagenoeg, toen er bleek dat ik de waarheid
gezegd had omtrent het misdadig zwygen der ministers in de troonrede. Flagranter
konden ze niet betrapt worden, en toch... de Natie neemt genoegen met zulk geknoei.
Wat overigens zoowel van Regeeringszyde als in de Kamers over de Atjineesche
zaken verhandeld werd - om nu niet te spreken van de zonderlinge
overwinnings-bulletins! - is even intègre als die Openingsrede. Ook de kranten - nu
op-eens au fait van de zaken! - haspelen dapper mee om 't Volk te bedriegen. Maar...
dat Volk wil bedrogen zyn!
Van Atjin begint de neerlaag. Ik weet er iets meer van dan m'nheer van de Putte
en z'n opvolgers. On l'aura voulu!
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[1 mei 1875
Multatuli spreekt te Goes]
1 mei 1875
Multatuli spreekt in Goes.

[1 mei 1875
Bericht in de Sneeker Courant]
1 mei 1875
Bericht in de Sneeker Courant, no. 35. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Het te Samarang verschijnende blad de Locomotief behelscht het volgende bericht,
waaruit blijkt, dat de misbruiken, op welke Multatuli eenmaal in den Max-Havelaar
de aandacht vestigde, op Java nog niet tot de geschiedenis behooren. Hoe moeilijk
het voor den kleinen man nog altijd is om recht te krijgen, bleek dezer dagen aan
een paar bewoners der dessa K. Reeds eenigen tijd geleden hadden zij zich bij den
adsistent Wedhana, hun onmiddellijk hoofd, vervoegd met de klacht, dat hun
dorpshoofd zich wederrechtelijk 7 bouws sawah (rijstvelden) had toegeeigend, en
met het verzoek die zaak te onderzoeken; doch deze nam daarvan geen notitie. Zij
gingen toen naar de Wedhana van hun district met dezelfde klacht, doch te vergeefs.
Daarop brachten zij hunne bezwaren in bij den controleur, die hen weer naar hun
districtshoofd verwees, zonder zich, voor zoover hun bekend werd, met de zaak te
bemoeien. Eindelijk verschenen zij met hunne klachten voor den regent, maar
alweder te vergeefs; ook door dezen beschermer der inlandsche bevolking werden
zij naar den Wedhana teruggewezen. Ten einde raad en ongenegen om de gronden
in de handen van den loerah te laten, zijn ze nu voornemens zich te wenden tot den
resident.

[2 mei 1875
Onkruid onder de tarwe XIV (vervolg) in Onze Tolk]
2 mei 1875
Van Vloten publiceert het vervolg van Onkruid onder de tarwe XIV in Onze Tolk,
jrg. 6, no. 31. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De noot is van de hoofdredacteur Mr. P. Brooshooft.

Onkruid onder de tarwe.
XIV.
(Vervolg).
Een paar opmerkingen vóór ik verder ga, naar aanleiding van 't geen Mr. Br. in het
vorige nommer schreef, en dat ik niet noodig
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vind, den naam van polemiek te geven, daar 't ons eenvoudig te doen is, achter de
juiste waarheid te komen, niet daarover te twisten, gelijk dat woord onwillekeurig
zou te kennen geven. Wat dan vooreerst die ingezonden opmerking betreft, wanneer
iemand schrijft: ‘zonderling treft (dit of dat) oordeel samen met (dat of dit) feit,’ dan
valt daarin moeilijk iets anders te zien dan het verlangen, dat oordeel tegenover dat
feit te zien verklaren. Vandaar dus ook mijne opvatting. Zelfs al had die inzender in
plaats van 't woord zonderling, het woord toevallig gekozen, dat Mr. Br. er thans
voor schrijft, dan nog zou deze niet anders hebben kunnen zijn. Niet ik dus, maar
hij bracht dat tweede huwelijk ter tafel, over 't welk ik - gelijk ik reeds schreef (zie
XII) - mijn eigen opmerking voor mij gehouden had. Hij wierp het mij als voor de
*
voeten, en ik moest het dus wel ter sprake brengen. Dat dit nu in dezen zin
geschiedde, ik blijf er bij, daarin niets onbillijks te vinden, ook na 't geen Mr. Br. er
omtrent opmerkte, en ik meende mij daarvoor in 't vorige nommer genoegzaam
gerechtvaardigd te hebben. Wel verre van die tweede vrouw in haar maatschappelijke
verhouding aan haar betrekking tot M. te willen opofferen, heb ik uitdrukkelijk te
kennen gegeven, dat een huwelijk, in alle stilte t'avond of morgen eens met haar
gesloten, niet te misprijzen was, maar het zeer onkiesch moest heeten, dit met
zoovel ophef aan te kondigen, op een tijdstip, waarin door de Vorstenschool ieder
juist den mond van hem vol had, en daarbij in verband met zijn tevens vermeld
weduwnaarschap en den naam der eerste vrouw, die hij zoo zelf - naast en tegenover
die der tweede aan 't publiek ten beste gaf. Daardoor bracht hij zelf beide vrouwen
in haar onderlinge verhouding op het tapijt, en dat was, met het oog op die
verhouding - naar 't mij voorkomt - onkiesch. Evenmin als hij den dood zijner eerste
vrouw bij advertentie in de Haarlemmer, of ergens anders, had vermeld, en wij dien
eenvoudig als loopend nieuwtje uit de dagbladen vernomen hebben, had hij 't ook
zijn tweede huwelijk behoeven te doen. Nu hij 't deed, lokte hij van zelf ieder de
vraag uit, wie het zijn mocht, met wie hij trouwde, en 't antwoord kon dan noch voor
hem noch voor

*

Ik laat aan de beoordeeling van den lezer over, hoever dat ‘moest’ van Dr. v. Vl.
gerechtvaardigd is. Ik blijf er bij, dat het ter sprake brengen van het tweede huwelijk mij spijt.
P.B.
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haar gunstig luiden, in beider verhouding tot die tevens met naam en titel aan 't
publiek vermelde Baronnes. Een en ander dus, in plaats van er in allen ernst met
sommigen de loftrompet over te steken, als kortswijl te behandelen, kwam en komt
mij nog ten volle geoorloofd voor, al zal ik nu voortaan gaarne den eenmaal gesloten
echt, gelijk dien van ieder ander beschouwen, mits de gelukkige echtgenoot zelf
dat dan ook verkiest te doen, en er ons niet weder - als over den vorigen - in een
of ander geschrift allerlei fraaie praatjens over komt houden. En hiermede stap ik
van dit netelig onderwerp af. Een andere ‘bedenking’ van Mr. Br. omtrent de
‘lichtzijden’ in M., heeft hij zelf reeds weggenomen, door te doen opmerken, dat het
hier meer op het ‘uitwieden van 't onkruid’ dan 't binnenhalen van den graanoogst
aankwam. Ik meen dan ook èn in mijn Bloemlezing uit ons dicht en ondicht der 19e
eeuw, èn in mijn Geschiedenis der Ned. Letteren, hem de eereplaats te hebben
toegekend, die hem daarin eens voor al toekomt; hier geldt het slechts tegen de
onzinnige - ‘dom en stuitend’ noemt haar Mr. Br. zelf terecht - ‘vergoding’ op te
komen, die - op M's eigen voorgang - met hem plaats heeft, en tegen welke een uit
zijn schriften geputte zielkundige karakterstudie zeker het beste heelmiddel is.
Bl. 27 April '75.
v. Vl.

[3 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw L.]
*3 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw L. (Leven III, blz. 73.)
Rotterdam 3 Mei 1875.
(....)
Om Mevr. ten Hagen in de Vorstenschool te zien.
Gisteren heb ik Le Gras heel eerlijk gewaarschuwd tegen de gevolgen van zijn
intrigeeren en hem gezegd dat ik de zaak vervolgen zou tot het uiterste. En heden
morgen krijgt hij een deurwaarder met twee protesten, één van mij en één van Elize
Baart, die natuurlijk ook haar rol réclameert, welke van avond door zekere Mevr.
Bouwmeester vervuld moet worden. Waren de Dir. verstandig, dan werden ze vóór
van avond ziek, waarschijnlijk echter zullen ze zóó verstandig niet zijn, welnu, dan
zullen zij boeten voor hun laag geknoei.
(....)
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[3 mei 1875
Brief van Margadant aan Mina Krüseman]
*3 mei 1875
Brief van C.W. Margadant aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 70.)
Rotterdam, 3 Mei 1875.
m

Mejufvrouw! Ik heb per aangeteekenden brief uit Amst van u terug ontvangen
de som van f325, met het berigt der ontvangst van f100. - Uit uwe verklaring blijkt
alsnu dat de Heer Dekker u niets meer schuldig is. Wel bevreemdt het mij dat deze
zich voor zulk een niet onaanzienlijk bedrag kon vergissen. Tot heden heb ik
daaromtrent geene opheldering kunnen vragen, daar de heer Dekker op reis was
en ik zelf zeer ambulant ben voor 't oogenblik. - Ik voor mij neem volgaarne uwe
pertinente verklaring aan en dank u derhalve voor de terugzending van 't geen volgens u - u niet toekomt; maar bovendien, Mejufvrouw, voel ik mij persoonlijk
verpligt u dank te zeggen voor de moeite die ook gij u getroost hebt, om deze zaak
tot een eind te brengen.
Ik vermoed dat ge hier zijt, daar Vorstenschool wordt opgevoerd, en daarom
wachtte ik met de toezending van dezen op uwe komst hierheen.
Met bekende gevoelens heb ik de eer te zijn,
Uw Dienstw.
Margadant.

[4 mei 1875
Artikel in de Middelburgsche Courant]
4 mei 1875
Artikel in de Middelburgsche Courant, no. 105. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)

Multatuli.
‘Publiek, ik veracht u met groote innigheid!’
Met deze woorden trad, nu reeds vrij wat jaren geleden, een schrijver op, wiens
eerste, destijds vóor korten tijd verschenen werk, - de ‘Max Havelaar’ - een opgang
en bewondering teweeggebracht had, gelijk in ons land slechts zelden met eenig
geschrift het geval is geweest; een werk dat, gelijk de heer van Hoëvell het toenmaals
in de tweede kamer uitdrukte, ‘een rilling had doen gaan door geheel Nederland.’
Te midden van dat veracht publiek is Multatuli na dien tijd voortgegaan zijn werken
en gedachten te verspreiden, het zaad uitwerpende in de vore, zonder zich te
bekommeren of de grond zich
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vruchtbaar of weerbarstig toonde, als ieder wezenlijk genie zich zijner kracht bewust
en vast vertrouwende dat de toekomst de vruchten toonen zou van de kiemen, door
hem gelegd.
Maar de bodem van Nederland toonde zich niet weerbarstig of ondankbaar. De
mond, die eene rilling door het land had gejaagd, riep weldra in alle oorden en
provinciën en in de afgelegenste uithoeken van ons koloniaal gebied, bewonderaars
en volgelingen te voorschijn. Een deel van het jongere Nederland vooral, vereerde
in Multatuli een apostel. Menig gemoed op welks bodem ontevredenheid met
bestaande toestanden, twijfel aan als waarheid verkondigde stellingen, tot dusverre
gesluimerd had, voelde zich van een drukkenden last bevrijd; menig tot dusverre
beneveld oog zag als een verklaarden horizon voor zich geopend, toen een stoute
hand plotseling alle sluiers afrukte en zien deed, dat deze onbestemde
ontevredenheid en twijfel door een machtigen geest niet slechts gedeeld, maar in
scherp geteekende lijnen, met bewijsgronden die veeltijds onwederlegbaar schenen,
waar gemaakt konden worden.
Dat op deze eerste geestvervoering van vele zijner aanhangers later ontgoocheling
volgde, dat het onkruid, hetwelk ook in zijne werken, - als in meest alle
menschenwerk, - naast de tarwe welig bloeide, den vollen wasdom van het
gestrooide zaad vaak belette, dat eindelijk de vergelijking van de woorden des
apostels met zijne daden niet altijd strekte om het vertrouwen op zijne leiding te
versterken, dat alles zij hier slechts aangestipt. Ons doel was alleen, te doen
uitkomen dat het publiek zich door de verachting van den meester niet liet
afschrikken. Met in ons land zeldzame snelheid volgden de nieuwe uitgaven zijner
werken elkander op. Van de ideeën verscheen eene bloemlezing, gelijk slechts van
als klassiek erkende meesterwerken het geval pleegt te zijn. Wel beklaagt nog thans
de schrijver zich er over dat aan zijn werken in dagbladen en tijdschriften zoo weinig
bespreking ten deel viel. Hij zelf zal echter moeten erkennen hoe verbazend moeilijk
het was een arbeid, zoo veelzijdig, zoo grillig en uitgebreid als de zijne, te bespreken,
wanneer men niet bereid was, hetzij aan de beoordeeling, hetzij aan de dupliek,
een boekdeel misschien te besteden. Daarenboven maakte hij zelf dit werk niet
aanlokkelijk. Wie zich aan hem waagde, moest ondervinden dat deze strijder
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wapenen tot zijne beschikking had, tegen welke een beoordeelaar van gewone,
zelfs achtenswaardige kracht niet opgewassen was. Wat hiervan zij, de waardeering
van een enkel, moeilijk te bevredigen, kunstrechter als Cd. Busken Huet, reeds vóor
jaren hem in het openbaar geschonken, - om van alle meer verborgene erkenning
te zwijgen, - moest voldoende zijn om hem voor het ‘doodzwijgen’ der anderen meer
dan schadeloos te stellen.
Dat niettemin populariteit, in den lageren zin van het woord, jaren lang het deel
niet werd van Multatuli kan, meenen wij, hem minder dan eenig ander schrijver
verdriet gedaan hebben. Daar moet voor een geest, die zoo ernstig en uitsluitend
naar waarheid zoekt als de zijne, voor een oog dat zoo onbarmhartig en scherp de
daden der menschen monstert en hun karakter zoo in- en doorziet als het zijne, iets
bijzonder terugstootends gelegen zijn in het geschreeuw der bonte menigte, waarin
zoovele stemmen opgaan, minder nog om het voorwerp hunner vereering te huldigen,
dan om zichzelf te doen hooren. Veel meer in overeenstemming met het karakter
en het streven van den schrijver der ‘Ideeën’ scheen het, zich af te zonderen en als
uit de verte zijn tijd- en landgenooten de waarheid te verkondigen. Wel kwam zijne
stem niet, als die van een tweeden Johannes den dooper, uit de woestijn; wel was
het uit het weelderige Wiesbaden, te midden van het rumoer der roulette-tafel en
het gebruisch van Moezel en Rijn, dat hij zijne vurige woorden in hun midden
slingerde; maar toch, mag men aannemen, werd de indruk daarvan verhoogd, dewijl
die woorden niet het werk waren van onzen buurman, ‘mijnheer Douwes Dekker’,
maar van Multatuli, den profeet, buiten onze grenzen gezeten, dewijl het hem niet
goeddacht zich de schoenzolen te bezoedelen met het stof, door de menigte zijner
toehoorders opgejaagd.
Het oogenblik der populariteit zou echter eenmaal voor hem aanbreken. Mejuffrouw
Mina Kruseman besloot den roep, dien haar talent als aanvangend tooneelspeelster
haar verworven had, dienstbaar te maken aan Multatuli's naam. Alleen de opvoering
van zijn drama ‘de Vorstenschool’ zou de eer hebben haar voor de tweede maal
ten tooneele te doen verschijnen. Ce que femme veut, Dieu le veut. De
‘Vorstenschool’ trok het land door, zegepralende. Waar het drama verscheen, was
ook de schrijver tegenwoordig.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

695
En in de stormachtige toejuichingen, die hem en zijn werk telkenmale begroetten,
lag, meenen wij, meer nog eene soort van schuldbekentenis, eene genoegdoening
voor het verledene, dan enkele waardeering van het opgevoerde tooneelstuk, dat
zeker de bevattelijkheid der groote menigte nog veel verder te boven ging dan een
aantal zijner andere werken. Men was het: ‘Ik veracht u’ nog niet vergeten. En
ofschoon, naar onze overtuiging, het publiek van de zijde van Multatuli nimmer die
verachting verdiend heeft, wilde men toch bij deze gelegenheid der wereld toonen
dat karakter en talenten ook in Nederland niet te vergeefs hun schatting van roem
en eer vorderen.
Diezelfde beteekenis meenen wij te mogen toekennen aan de hulde, Multatuli
Zaterdag avond gebracht te Goes, waar hij op uitnoodiging van eenige vrienden en
vereerders eene voordracht kwam houden. Een uur bijna voor den bepaalden tijd
begon het kleine lokaal voor de bijeenkomst bestemd zich reeds te vullen met
belangstellenden, meest uit Middelburg en de omstreken van Goes, die van hun
gedwongen vroegtijdige aankomst gebruik maakten om de beste plaatsen te
veroveren. Langzamerhand kwam ook het Goessche publiek opdagen en weldra
was de zaal zoo propvol, als haar zeker slechts bij zeldzame gelegenheden te beurt
valt.
Klokslag half acht (wij zouden later vernemen dat orde en stiptheid deugden zijn,
die hij op hoogen prijs stelt) baande de heer Douwes Dekker zich een weg door de
menigte. Hoe! was die stemmig in het zwart gekleede, magere, ziekelijk uitziende,
oude man, die daar met de hand op de borst naar adem stond te hijgen, en door
zijne houding de toegevendheid der toehoorders scheen in te roepen, de gevreesde,
de Samson, die zoovele tempels in Nederland ter aarde had doen storten? Onze
verrassing zou echter nog stijgen. Was die spreker, die met zwakke, onvaste stem
begon met zijn dank te betuigen voor de bijzonder welwillende ontvangst hem te
beurt gevallen, die later in den loop zijner toespraak bij herhaling zijne hoogachting
betuigde en de verzekering gaf van zijn vertrouwen in de hooge ontwikkeling van
het hem onbekende publiek, was dat Multatuli, de titan, die eenmaal, uitdagend en
stout, de wereld zijn ‘Ik veracht U!’ in het aangezicht slingerde?
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Hij was het. Had de inspanning, aan voortdurenden geestesarbeid verbonden, zijne
oogen verflauwd en zijne stem verzwakt, de streeling der populariteit, hem door
mejuffrouw Kruseman toegevoerd, scheen Multatuli's hoogachting voor het publiek
weder opgewekt te hebben. Zonderling, hoe men zich vergissen kan. Wij hadden
eerder het tegendeel gedacht. Wel verwachtten wij van den heer Dekker zooveel
takt dat hij zich niet als le fanfaron du mépris zou aanstellen. Maar toch, Multatuli
met den hoed in de hand, complimentjes wisselende met ‘publiek’, dat hadden wij
niet voorzien!
Het ligt niet in onze bedoeling een verslag te geven van Multatuli's toespraak. Het
is daarmede als met vele zijner werken: men zegt er niets van, omdat er te veel van
te zeggen is. Multatuli treedt niet op als redenaar; hij heeft, - althans zoo deed hij
te Goes, - een lijstje voor zich, waarop eenige hoofdpunten zijn aangeteekend. Dat
thema werkt hij uit. Een gesprek kan men zijne voordracht niet noemen, daar hij
alléen het woord voert; eene alleenspraak evenmin, dewijl hij, telkens afbrekende,
telkens den draad der redeneering latende vallen om zich in een slingerpad van
tusschenzinnen te begeven, en met bewonderenswaardige juistheid dien draad
weder opvattende, als het ware tot een onzichtbaren tweeden persoon het woord
voert, die door invallen, opmerkingen en vragen aan de alleenspraak de levendigheid
van een gesprek bijzet.
e

Hij sprak, - om er toch iets van te zeggen, - over het 114 zijner Ideeën, dus
luidende: ‘Elke deugd heeft onechte zusters, die de familie schande aandoen.’ Die
deugden en haar spotvormen, even moeilijk van haar te onderscheiden doch ook
even verschillend van waarde, als de echte diamant en het waardelooze stuk kwartz,
even misleidend voor het oog als het bekende ‘levende blad’ in Indië, dat met
bedriegelijke getrouwheid de eigenschappen van een insect nabootst, stelde de
spreker aan elkander over. Tegenover de waarheidsliefde, het te onpas uitflappen
van allerlei waarheden, op plaatsen en oogenblikken waar ze slechts schade kunnen
doen; tegenover den moed, de dolle onbesuisdheid; tegenover het gevoel, de
ziekelijke gevoeligheid tegenover de bedaardheid, de ziellooze gevoelloosheid;
tegenover de orde, het krampachtig vasthouden aan hetgeen eenmaal gewoonte
geworden is;
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tegenover de spaarzaamheid, de zieldoodende schrielheid; tegenover de kuischheid,
de belachelijke preutschheid; tegenover de vaderlandsliefde, de vaderlandsbluf van
een Victor Hugo en andere verheerlijkers van la belle France; tegenover de
zindelijkheid, de boen- en schrobmanie van Nederlandsche huismoeders en
zeelieden; tegenover de gezelligheid, het kroegloopen; tegenover de weldadigheid
- een woord van zoo schoonen zin, - het gedachteloos wegwerpen van eenig geld
in den schoot van armbesturen of instellingen van liefdadigheid; tegenover de politiek,
(in goeden zin, volgens Multatuli, ook eene deugd) de politieke tinnegieterij. De lijst
is tamelijk lang; toch vreezen wij dat ons geheugen ons nog wel een enkele onechte
zuster over het hoofd doet zien. Voor critiek is deze voordracht niet vatbaar. De
heer Dekker neemt de manieren niet aan van een redenaar; hij praat; hij voert een
gesprek en hetzij men met zijne werken vertrouwd is of niet, altijd zal een gesprek
met een man van zijne begaafdheden voor ieder beschaafde een groot intellectueel
genot opleveren. Dat hij voor het overige al pratende aan de logica of de
nauwkeurigheid wel eens niet geeft wat haar toekomt, dat hij den toehoorder nu
eens verbijstert door een reeks van vernuftige paradoxen, dan weder in het kiezen
zijner contrasten niet gelukkig of volkomen juist is, dat hij eene enkele maal ook in
het afgezaagde vervalt, (was het ophalen der oudbakken aardigheid, à propos van
weldadigheid, van de sokjes voor behoeftige negerkindertjes, Multatuli's geest wel
waardig?) dat kan men hem moeilijk kwalijk nemen. Aan verrassende wendingen,
aan gelukkige invallen, aan puntige, snijdende opmerkingen, was zijne causerie
altijd nog rijk genoeg, om voor allen die tegenwoordig waren, den avond van Zaterdag
jl. tot een gedenkwaardigen avond te maken. De ingespannen aandacht, waarmede
de toehoorders als aan zijne lippen hingen, bewees trouwens genoeg dat het den
spreker gelukte hen te boeien.
Multatuli's stem is zwak, blijkbaar vermoeid, doch niettemin duidelijk verstaanbaar;
zijn oog is flauw geworden; zijne gebaren zijn sober. Toch maakt de voordracht,
ofschoon van eentonigheid niet vrij, indruk. Onder het spreken richt de gebogene
gestalte zich op, het gebaar wordt levendiger, eene enkele maal klinkt de stem
opgewekt en met zeggingskracht; dan is het alsof
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een weerklank van Havelaar's toon in de Aanspraak tot de Hoofden van Lebak,
‘doordringend als een stalen boor’, in de vermoeide stem van den apostel wordt
vernomen. De geheele voordracht werd echter, zoo wij ons niet vergissen, beheerst
door zeker gevoel van gejaagdheid, het gevolg van eene andere beleefdheid van
den heer Dekker tegenover zijn publiek. In den aanvang zijner toespraak maakte
hij bekend dat hij, onderricht dat vele zijner toehoorders nog met den trein van 10
u. 8 m. naar Middelburg terug wenschten te keeren, zich daarnaar zoude regelen.
Eene zenuwachtige, licht voor indrukken vatbare natuur als de zijne, is tegen zulk
eene beperking in de improvisatie niet bestand. Hij had nog geen half uur gesproken,
toen reeds het horloge voor den dag kwam. Ten laatste sprak hij bijna met het
uurwerk in de hand. De beschouwingen over politiek werden in haast, niet besloten,
maar afgebroken. Ware de spreker niet zoo belemmerd geweest, ongetwijfeld had
hij nog enkele indrukwekkende, welsprekende woorden tot besluit gevonden, die
nu ontbraken en slecht werden vervangen door den vreemdsoortigen wensch, dat
onze tweede kamer zich vijf jaren lang bezig mocht houden met het beramen van
maatregelen tegen het vervalschen van levensmiddelen!
De warme toejuichingen, die den spreker loonden, bewezen dat zijne toehoorders
ons gevoelen deelden en het aanhooren van een gesprek van een man als Multatuli,
onder alle omstandigheden tot een der edelste genietingen rekende. Toen volgde
voor den spreker nog eene verrassing. Door eenige zijner vereerders, uit wier naam
r

de heer m . J. de Witt Hamer in eene korte hartelijke toespraak het woord voerde,
werd hem een geschenk, een prachtexemplaar van Doré's Dante, aangeboden.
Diep bewogen dankte Multatuli, met een enkel woord. ‘De hand, die ik u reik, zeide
hij tot de gevers, verzoek ik alle aanwezigen als hun aangeboden te beschouwen.’
Alzoo heeft in den strijd, waartoe Multatuli voor jaren het publiek uitdaagde, dit
laatste overwonnen. In plaats van verachting reikt hij ons nu de hand. Wij wenschen
het Nederlandsche volk met die zegepraal geluk. Eene natie telt niet zooveel geesten
als Multatuli onder hare zonen om zwijgend te mogen toelaten dat deze beweren
haar te verachten. Ware Multatuli niet tot de erkentenis gekomen dat voor verachting
van zijn kant geen aanleiding
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bestond, het betoog had eenmaal van de andere zijde geleverd moeten worden.
Ook voor den naam van den schrijver van ‘Max Havelaar’ achten wij het beter dat
zulks niet noodig is.

[mei 1875
Verslag van Multatuli's voordracht te Goes]
Begin mei 1875
Verslag van Multatuli's voordracht d.d. 1 mei. Het verslag in de Goesche Courant
werd overgenomen door het Rederijkers Weekblad, no. 19, d.d. 13 mei. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)

Multatuli in Goes.
Multatuli in Goes! Dat mocht voorzeker wel eenigszins als een evenement gelden;
want ofschoon ook omtrent hem de meeningen verschillen, hierin zijn allen het eens:
Multatuli is een geniaal man, een denker, een wijsgeer! En zulk een man zou in
onze kleine stad optreden! Zulk een man zouden wij zien en hooren!
Zelden was dan ook de Goesche Concertzaal zóó stampvol, als ditmaal het geval
was. Niet alleen was uit onze gemeente vertegenwoordigd alles, wat kan geacht
worden dezen man eenigszins uit zijne geschriften te kennen, maar ook uit onzen
omtrek, zelfs uit Middelburg, Noord-Beveland en Tholen waren verscheidene
vereerders van den heer Douwes Dekker aanwezig.
En we gelooven, dat slechts weinigen niet zullen genoten hebben bij de bezielende
woorden, die inderdaad als een stroom van welsprekendheid van des sprekers
lippen vloeiden.
Elke deugd heeft onechte zusters, die der familie oneer aandoen: ziedaar het
thema, waarover de heer Douwes Dekker improviseerde en waarmede hij zijn talrijk
publiek gedurende twee uren aan zijn lippen wist te boeien. Toen de spreker eens,
tijdens hij adsist. resid. van Lebak was, in de galerij achter zijne woning was gezeten,
trok het zijne opmerkzaamheid, dat eene der baboes iets scheen te zoeken in het
kiezelzand, waarmede het pad van den tuin belegd was. Op zijne vraag wat zij zocht,
antwoordde de baboe: ‘ienten, toewan! (edelgesteenten, diamanten, mijnheer!) 't
Bleek echter, dat wat in 't zand schitterde als diamant niets anders was dan eene
stof, die in de mineralogie kwarts wordt genoemd. Voor den onkundige op
mineralogisch gebied was de onderscheiding echter zeker moeilijk. En eene
dergelijke onderscheiding was ook in vele andere gevallen bezwaarlijk. De spreker
wees o.a. ook op het
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in Indië bekende blad, dat geheel gelijkt op een insect en daarvan alle eigenschappen
schijnt te bezitten, terwijl het toch niets anders dan een blad is; en zoo zou men bij
onderzoek bevinden, dat ook op 't gebied der deugd, veel onechts, veel kwarts
onder het echte diamant wordt aangetroffen.
Met een dergelijke ‘mineralogie’ op zedelijk gebied hield de heer Douwes Dekker
ons bezig.
Hij behandelde daartoe achtereenvolgens: waarheidsliefde, orde, moed, gevoel,
bedaardheid, fatsoenlijkheid, spaarzaamheid, gezelligheid, standvastigheid,
zindelijkheid, kuischheid, kinderliefde, vaderlandsliefde, weldadigheid en politiek.
De diamant in waarheidsliefde was: den moed zijner overtuiging te bezitten, voor
de waarheid uit te komen, waar zulks gevorderd wordt. De spotvorm, het kwarts
dier deugd was te vinden bij hen, die de klasse der bavards vormen, die meenen
dat ze altijd geroepen zijn om alles te zeggen. Waarom, zei spr., zou dit noodig zijn?
Zou iemand niet even goed eene gedachte in zijn hoofd mogen hebben en voor
zich bewaren, zoo als menigeen iets in een kast verbergt en niet aan iedereen te
zien geeft?
Ten opzichte van orde wees spreker er op, dat al het geschapene op orde berust.
‘Tweemaal twee is vier’, zei hij; ‘werelden worden gebouwd door infusiediertjes,
en niet één daarvan kan worden gemist.’ Maar ook bij orde is de spotvorm op te
merken. Spreker wees er o.a. op, hoe zijne vroegere werken (de Vorstenschool
maakt er uitzondering op) weinig of niet besproken werden, wellicht omdat heeren
recensenten niet wisten, in welk vakje van letterkunde zij ze rangschikken moesten.
Het kwarts dezer deugd is de ellendige kleingeestigheid.
Moed. De diamant is: ten allen tijde ronduit voor zijne meening te durven uitkomen,
mannelijk met de schouders en armen zich een weg te banen door de
dwaalbegrippen der menigte, pal te staan voor de overtuiging waarvan men vervuld
is. En dit is meer, is beter dan de moed van den soldaat, dan wildemansmoed. Niet
de bulhond moet het embleem zijn van ons zedelijk wapenschild! Zulk een dolle
moed is slechts het kwarts, de spotvorm dezer edele deugd.
Gevoel. Een edele eigenschap; wie gevoel bezit, verheft zich
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boven 't platte najagen van onedele vermaken; gevoel voor 't schoone en goede,
voor alles wat tot verheffing van den mensch dient, ziedaar de diamant.
Het kwarts is: wintersokjes te breien voor negerkindertjes, die eenige koelte
genieten als de thermometer honderd graden Fahrenheit teekent; ongepaste zorg
voor verre volken, welke die zorg niet noodig hebben; de spotvorm van gevoel is
ongepaste gevoeligheid. Spreker wees op de ellende der heilige Thérèse, op de
agrarische moorden in Ierland, op de gevoeligheid der Iersche Jury ten opzichte
der toepassing van straf op hen, die soms tien of twaalf dier moorden op hun geweten
hebben. Dat is niet het echte gevoel; dat is weder niet de diamant, 't is slechts het
onedele kwarts, dat op gevoel gelijkt.
Bedaardheid. ‘Ze is inheemsch in Holland als kaas en jenever’, zeide spreker.
Wat is echter bedaardheid? Die vraag is uit de tegenstelling dezer eigenschap niet
te verklaren. Nochtans acht spreker bedaardheid als tegenhanger van
prikkelbaarheid, opvliegendheid, eene deugd. Maar ook hier is veel kwarts. Spreker
haalt eene ontmoeting aan eene table d'hôte aan. Naast hem was gezeten een
jonge flinke man, met krullend haar, die iets ferms, iets kordaats van zich deed
verwachten. Daar wordt op eens rumoer, leven en beweging op straat gehoord.
Allen snellen, als door eene instinctmatige impulsie gedreven, naar de ramen der
zaal om te zien wat er gebeurt. Alleen de ferme jonge man blijft zitten. Er was een
rijtuig omgeslagen, een paard was gevallen, maar de zaak was niet erg, ‘de dames
konden nog staan’ Toen de personen weder aan de table d'hôte gezeten waren,
zei de ‘ferme’ man, die zijne soep was blijven eten: ‘ja, ziet-u, ik... blijf... bij dergelijke
gevallen altijd... dooood... bedaard.’
‘Dat blijft die tafel ook’, zei Multatuli, stampvoetende. Eene bedaardheid, eene
inertie, die wij met onbezielde voorwerpen gemeen hebben, in één woord:
lamlendigheid, dat is de spotvorm der bedaardheid.
Fatsoenlijkheid. De diamant dier deugd is de neiging tot ‘al wat liefelijk is en wel
luidt’ zooals in Jacobus staat. Spreker deelde hierbij eene ontmoeting mede, die
hem in eene geestige beschouwing over geestverwanten bracht. Velen betuigen
hem hunne geestverwantschap, aan wier geest hij zich echter niet verwant
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gevoelt. ‘Ik geloof b.v. niet’, zeide spreker, ‘aan den heiligen Calikles, een heilige
die nooit bestaan heeft. Is nu ieder, die ook niet gelooft aan den nooit bestaan
hebbenden Calikles mijn geestverwant? Van zulk een geestverwant had hij eens
een bezoek ontvangen. De man kwam, in plaats van om 9 uren, zooals hij beloofd
had, om kwart voor tien uur; dat reeds maakte Multatuli ontstemd, want - zeide hij
- negen uur is negen uur; al, wat vroeger of later is, is bij mij uit den booze. Lomp
en plomp stormde zijn geestverwant (?) binnen, begon met een paar vloeken en
gedroeg zich zoodanig, dat hij hem eindelijk de deur wees. Maar is onbeschoftheid,
het breken met allen vorm, afkeuringswaardig, het kinderachtige meegaan, het
slaafs navolgen der gewoonte van den dag, niet uit overtuiging, maar omdat men
eenvoudig meent dat het zoo behoort, dat is de kwartsvorm der fatsoenlijkheid.
Bij de behandeling der spaarzaamheid trok de spreker vooraf eene parallel
tusschen coöperatie en winkelvereenigingen en toonde op eenvoudige wijze aan,
dat, terwijl coöperatie de macht van vereenigde kleine kapitalen beoogt en bevordert,
juist winkelvereenigingen de kapitaalsvorming tegengaan. Het kapitaal toch, dat
door een groot winkelier kan gevormd worden, wordt bij winkelvereenigingen
verspreid en over 50 of 100 personen verdeeld. Het een acht spr. in strijd met het
ander.
Wat overigens de deugd van spaarzaamheid betreft, meende de redenaar, dat
ook hierin een spotvorm wordt aangetroffen. Hij wees op de anekdote, die omtrent
den Franschen bankier Lafitte verteld wordt. Toen deze als arme jongen in Parijs
kwam en zijn dienst aanbood bij een rijken bankier, werd hij eerst afgewezen.
Heengaande ziet hij een speld liggen. Hij raapt die op en steekt ze aan zijn jas. De
bankier, dit ziende, roept hem terug en zegt: ‘ik kan u gebruiken,’ en Lafitte maakte
alzoo door 't oprapen dier speld zijn onnoemelijk fortuin. ‘De anekdote moge waar
zijn’, zeide spreker, maar in plaats van een bewijs van spaarzaamheid, achtte hij
de handeling van Lafitte een ontzaglijken diefstal. Gekomen met het denkbeeld zich
eene positie te verschaffen en teruggewezen bij de poging daartoe, had Lafitte op
dat oogenblik wel wat anders te doen, dan aan de oeconomie eener speld te denken;
hij pleegde een diefstal aan zijn denkvermogen. Dergelijke zucht tot spaarzaamheid
is het kwarts dier deugd. De diamant, de ware
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vorm van spaarzaamheid, is de oeconomie met de dingen van zijn geest. In verband
met deze deugd beschouwde spr. de Gezelligheid. ‘De ware vorm der gezelligheid
is de spaarzaamheid met ons gemoed, den geest niet uit te putten met kroeg-, met
borrelpraat. Vroeger was ieder de vijand van ieder. De menschen leefden in holen.
Die tijd is gelukkig lang voorbij, maar als men 't gesproken woord nagaat; als men
vraagt, welke denkbeelden er worden uitgewisseld in de gezelschappen, dan ontdekt
men ook hier het kwarts, dan zijn wij niet ver vooruit boven hen, die in holen
woonden, dan ontdekt men eene gezelligheid, die niets anders is dan eene
schandelijke, schaamtelooze verkwisting der ziel.’
Standvastigheid. Wie, vroeg de spreker, zou geen eerbied koesteren voor deze
deugd, voor den individu, die zich zijn weg heeft afgebakend en niettegenstaande
alle hinderpalen, die hij op dien weg ontmoet, tracht zijn doel te bereiken? Maar de
spotvorm: achter standvastigheid verschuilt zich de traagheid om te veranderen van
richting. Koppigheid en stijfhoofdigheid worden vaak als standvastigheid aangemerkt.
Ook de vooroordeelen hebben achter de standvastigheid vrij spel; veroordeelen
voor wat nieuw is op geestesgebied, vooroordeelen uit den tijd der witte wijven en
spoken, ‘eine Dumheit, wogegen selbst die Götter vergebenst kampfen’, ziedaar
weder de onechte zuster, die der deugd zelve oneer aandoet.
Zindelijkheid (met eene d, niet met eene n, zeide spreker). De echte dochter is
de zucht tot reinheid om het reine. Maar de spotvorm is hier het algemeenst. Spreker
zag onlangs in een der grootste steden van ons land groente wasschen in eene
gracht, waar riolen in uitliepen! De zindelijkheid is meestal een schoonmaakswaan,
de zucht tot schrobben en schuren. Als alles eens schoon ware, geene reiniging
behoefde, zou het te bezien zijn of onze Hollandsche huismoeders zich wel zoo in
die reinheid zouden verheugen! Als op sommige schepen niet meer schoon te
maken is, gaat men verven en als de verf er eenigen tijd opgezeten heft, schrabt
men ze er weder af en gaat op nieuw aan 't verven. (Het zoogenaamde Psalmzingen).
Spreker heeft een luitenant-kolonel bij de marine gekend, die, toen er niets meer te
verven was, eindelijk zijne epauletten, zijn papegaai en zijne vrouw liet verven! De
man eindigde zijn leven in een krankzinnigen-gesticht.
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Kuischheid is de reinheid van 't gemoed. Het kwarts der kuischheid is preutschheid,
het slechts du bout des lêvres aanroeren van sommige zaken, die nu eenmaal
onkiesch worden genoemd. Spreker wees er op hoe de Bijbel, die zooveel schoons
en reins bevat, onomwonden en duidelijk spreekt, waar de mensch zwijgt. Hij deelde
hierbij als bewijs voor den kwarts-vorm eene ontmoeting mede met eene 75jarige
dame, welke hij op een trap volgen wilde, maar die de hedendaagsche kuischheid
betrachtte, door te zeggen: ‘na u, mijnheer, ik ken mijn wereld’.
Bij Kinderliefde, namelijk de liefde der ouders tot de kinderen, herinnerde spr. aan
een oud gezegde, dat één moeder gemakkelijker zeven kinderen kan onderhouden,
dan zeven kinderen één moeder, iets wat hij gelukkig achtte voor de instandhouding
van het menschdom, altijd als daar iets aan gelegen was. Maar de spotvorm is de
apenliefde, de weekelijkheid ten opzichte der kinderen. Op dat punt zijn wij
achteruitgegaan; vroeger waren, naar men beweert, de mannen veel krachtiger en
flinker dan thans. Hij wenscht, dat in de opvoeding het denkbeeld van die
mannelijkheid niet verloren ga.
Vaderlandsliefde. Wat is vaderlandsliefde? Die vraag is zelfs niet door den edelen
Jezus opgelost, want toen men hem vroeg wat men den Keizer verschuldigd was,
gaf hij geen afdoend antwoord. Die liefde is in den hemel bekend, zeide de spreker,
maar er is wellicht geen deugd, die zulk een opgeschroefd karakter draagt, waarvan
zooveel kwarts onder het diamant gevonden wordt. Tintelend van geest was de
schets, die de heer Douwes Dekker gaf van het tafereeltje uit Victor Hugo's
‘Travailleurs de la mer’. Op 't eiland Yernsey of Guernsey in 't Engelsche Kanaal
ontwaren eenige kinderen van verschillenden landaard een licht, dat zij voor een
spook aanzien. Zij aarzelen om verder te gaan; slechts een hunner treedt moedig
voorwaarts:
‘il était français!

En zoo is de vaderlandsliefde dikwijls niet veel meer dan eene soort courage de
français, een gevolg van opgeschroefde vertelseltjes als van Claessen's heldendood
en dergelijke. De ware vaderlandsliefde eischt waarheid, zei spr.; waarheid zou den
krachtigsten tegenstand doen ondervinden, als eens de vijand naderde. Zij zou
beter werken dan de bedwelming, door een Victor Hugo
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uitgeoefend. De spotvorm der vaderlandsliefde is niets dan kinderachtige,
kleinsteedsche domheid. ‘Gelukkig’, zegt spr. ‘hebben wij zoo'n vaderland niet, en
daarom heb ik mijn vaderland lief’.
Breed weidde spreker uit over Weldadigheid. De zin van het woord is goed doen.
Tegenwoordig is weldadigheid het onverplicht meedeelen van geld of goed; hij is
weldadig, die mild is. Maar is weldadigheid in den zin van geven niet de spotvorm
dier deugd?
Vroeger gaf men geld aan kloosters en kerken en nog heden meent de belijder
van den Islam, door 't geven van geld zonden te kunnen afkoopen. En voedt men
nog tegenwoordig de armoede niet, door den arme te voeden? Stort men het andere
individu niet in 't verderf, door het eene te redden? Spreker deelde mede hoe hij
eens door een persoon, wiens naam in Nederland genoeg bekend is, berispt werd,
toen hij een meisje wilde redden ‘uit den poel des verderfs’. Laat dat, zeide hem
deze, want als gij dat meisje redt, is er een ander als aequivalent voor noodig. De
oorzaken weg te nemen van ellende en armoede, de zelfkanten der maatschappij
allengs te verkleinen en eindelijk geheel te doen verdwijnen, dat is de diamant der
weldadigheid. Het geven van geld alleen is niets dan het ellendige kwarts, de
spotvorm der deugd.
Door den tijd gedrongen, moest spreker tot leedwezen van velen, die hem gaarne
nog langer hadden gehoord, kort zijn over politiek. Als spotvorm daarvan noemde
hij de politieke tinnegieterij, kiezers-gekibbel, kleinsteedsche belangzucht. De ware
politiek is: de behartiging van de algemeene belangen des volks!
Ofschoon eenigszins gehaast, was het slotwoord na zijn eigenlijke voordracht,
kort maar kernachtig.
Hoe, vroeg hij, zullen we tot de juiste onderscheiding geraken van de echte en
onechte zusters? Zullen we ons niet dikwijls vergissen bij de keuze? - Hiertoe bestaat,
volgens spr., wel kans.
Als eenig middel tegen een mogelijk verkeerde keuze meende hij te moeten
aanprijzen, het steeds er op bedacht zijn om door aanhoudende en volhardende
pogingen ons denkvermogen op te scherpen, en dit te brengen tot de meest
mogelijke volkomenheid.
Dit alleen is in staat ons te voeren tot eene mate van ontwikkeling,
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die ons zelden zal doen mistasten bij de keuze, die ons te doen staat.
Onze ‘geestelijke voelhorens’ zeide hij, zullen langs dezen weg, en ook langs
dezen weg alleen, voortdurend verfijnd worden.
‘Niet het geloof’, riep hij uit, ‘zal alle dingen overwinnen’; en zijn veelbeteekenend,
driemaal herhaald: ‘'t is niet waar!!!’ bewees dat hij hiermede zijne inige overtuiging
uitsprak. ‘Niet het geloof, maar het denken zal ons de overwinning schenken!’
Wij onthouden ons van eenige beschouwing over het door Multatuli gesprokene,
waarvan wij hierboven een zeer klein en zeker een zeer onvolkomen resumé gaven.
Alleen merken wij op, dat Multatuli ook bij deze voordracht bewees, meester te zijn
van de taal en van den vorm, en bewonderenswaardig was het te hooren, hoe zelfs
de teederste zaken, de hardste waarheden werden aangeroerd op eene wijze, die
van de grootste kieschheid getuigde en die niemand ergeren kon of kwetsen. Ja,
we erkennen gaarne, dat van de bitterheid, die wel eens in het geschreven woord
van Multatuli doorstraalt, bij dit gesproken woord geen schijn of schaduw werd
bespeurd.
Wij gelooven dan ook, dat het contact tussen den schrijver en hen, voor wie hij
schrijft, voor beiden weldadig is en dat het doel, waarnaar de geniale man streeft,
meer en meer zal begrepen worden.
Goesche Cour.

[4 mei 1875
Exploit van Spoor aan Mina Krüseman]
*4 mei 1875
Exploit van A.J. Spoor aan Mina Krüseman. (Leven III, blz. 70-71.) Een mutatis
mutandis gelijk exploit werd uitgebracht aan Elize Baart; zie Leven III, blz. 71-72.
Op heden, den Vierden Mei 1800 vijf en zeventig.
Heb ik, Adrianus Jacobus Spoor, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank
te Rotterdam, wonende aldaar in den Oppert, No. 146.
Ten verzoeke van
de heeren Antonie Jean Legras, Willem Jacobus van Zuijlen en Jacob Marinus
Haspels, tooneelbestuurders der Nieuwe Rotterdamsche Schouwburgvereeniging,
gevestigd te Rotterdam, als zoodanig voor het tegenwoordig dienstjaar aanvrage
om patent
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gedaan, doch de acte nog niet bekomen hebbende. Domicilie kiezende ten kantore
van de heeren Spoor en Margadant, aan den Oppert No. 146 te Rotterdam.
Ten overvloede contra-geinsinueerden aangezegd aan: Mejuffrouw Mina
Krüseman, tooneelspeelster, wonende te Brussel, zich tijdelijk bevindende te
Rotterdam, in het Hôtel Weimer aan de Spaansche Kade, aldaar, mijn exploit doende
en sprekende met: haar in persoon.
Dat mijne requiranten met de meeste verbazing hebben kennis genomen van de
aan hen gedane insinuatie hun op gister bij exploit van den deurwaarder H.C.
Tenthoff van Noorden te Rotterdam, beteekend.
Dat toch bij de door de requiranten met de contra-geinsinueerde aangegane
overeenkomst, de requiranten zich volstrekt niet hebben verbonden om de rol van
Louise in Multatuli's Vorstenschool of die van Hanna in hetzelfde tooneelspel alleen
en uitsluitend door de contra-geinsinueerde en mejufvrouw Elize Baart te doen
vervullen.
Dat wel de contra-geïnsinueerde zich heeft verbonden om bij het
tooneelgezelschap mijner requiranten ‘de rol van Louise in Multatuli's Vorstenschool
te vervullen en zulks in alle steden waar genoemde tooneelbestuurders geraden
achten dit stuk met haar op te voeren,’ doch dat dit volstrekt niet uitsluit de vervulling
der rol van Louise door eene andere actrice van het gezelschap mijner requiranten.
Dat, daargelaten het op alle tooneelen van kracht zijnde recht van tooneelspelers
om voor hunne benefice-voorstellingen de keus te vestigen op eene rol die zij
verkiezen, mijne requiranten volkomen gerechtigd zijn de rol van Louise te doen
vervullen door ieder die zij daartoe aanwijzen, wat uit de duidelijke bewoordingen
der betrekkelijke clausule volkomen blijkt.
Dat mijne requiranten derhalve verklaren zich niet te storen aan het door de
geinsinueerde, ook namens Mejufvrouw Baart gedaan ongemotiveerd protest, veel
minder eene uitspraak van scheidslieden vreezen.
Dat er derhalve geene sprake kan zijn van eenigerlei onwettige handeling mijner
requiranten.
Dat mijne requiranten protesteren tegen iedere verkeerde uitleg-
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ging die de contra-geinsinueerde aan de gemaakte overeenkomst gelieft te geven
onder verband als rechtens.
Eindelijk heb ik, deurwaarder, ter plaatse en sprekende als boven, aan de
contra-geinsinueerde gelaten copie van dit exploit.
De kosten zijn f5.20.
A.J. Spoor.
Deurwaarder

[5 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw L.]
*5 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw L. (Leven III, blz. 73-74.)
Brussel 5 Mei 1875.
den

Lieve Hemel! welk een gehaspel, wij zijn den 3 in den schouwburg geweest
om Vorstenschool te zien spelen door onze rivales. Och, och, het verpersoonlijkt
koningschap was niet vorstelijk en de verpersoonlijkte poëzie was niet poëtisch! De
groote moeielijkheid van ‘de rechte man op de rechte plaats’ is onopgelost gebleven,
want op de rechte plaats waren onze ingeschoven remplaçanten geen van beide;
zelfs stond, naar mijn idée, de Amsterdamsche koningin (Larondelle) een geheele
ladder hooger dan de Rotterdamsche, maar 't is mogelijk dat ik niet oordeelen kan,
want ik heb niet heel veel verstand van Nederlandsche kunst, dat is een kunst à
part. Een kunst met lange passen en wanhoopskreten, om te vertellen dat een roos
een bloem is, en een man een mensch! Een kunst met een staart, die
‘moe-oe-oe-oe-oe-oeder’ uitrekt om de menschen moe te maken en de
‘lie-ie-ie-ie-ie-ie-ie-iefde’ voorstelt als het zinnebeeld der eeuwigheid! O eeuw van
stoom en électriciteit! Er is een mummie behouden gebleven uit vroeger eeuwen,
een menschenvorm, bruin en strak, zoo koud als een wetboek en zoo stijf als een
gewoonte; die mummie is het Nederlandsch Tooneel! God zegene alle mummies!
Want zij vertegenwoordigen een soort dat verloren dreigt te gaan!
A.S. Zondag moeten wij te Antwerpen spelen, ik denk dat Le Gras weer in zal
storten en niet geheel herstellen zal vóór 16 Mei. Eenigen tijd geleden reeds moet
er in de Gids en ook in 't Vaderland gestaan hebben dat Mevr. Douwes-Dekker de
rol van Hanna vervullen zou in Multatuli's Vorstenschool. Ik hoop dat zij 't spoedig
doet, dan ben ik geheel gerechtvaardigd tegenover mijn vijanden, die de
Miesje's-intrigue ontkennen willen.
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Nu ben ik nieuwsgierig naar de houding van onze directeurtjes na de
oorlogsverklaring!
Als ik weer te Amsterdam kom zal ik u meer bijzonderheden vertellen; hoe ik in
de comedie naast een leegen stoel gezeten heb, bestemd voor Douwes-Dekker,
die niet in mijn buurt durfde te komen; hoe hij zijn vrouw heeft weggehaald, die één
plaats verder zat (naast zijn leegen stoel) en die ik den rug had toegekeerd; hoe
Mevr. ten Hagen den volgenden morgen ontvangen werd met een snauw, toen zij
mij vragen kwam waarom ik haar geapplaudisseerd had en tegelijkertijd uitgelachen;
hoe zij en haar kind bij ons bleven koffie drinken en ingewijd werden in de
correspondentie van Multatuli, met een deurwaarder (Spoor) tot getuige enz. enz.
enz. enfin, zóó veel dwaze dingen, dat ik geen tijd heb ze allen op papier te zetten.
(....)
Mina Krüseman.

[5 mei 1875
Circulaire inzake Multatuli's portret]
5 mei 1875
Aanbiedingscirculaire met bestelstrook betreffende een portret van Multatuli.
(Bibliotheek Vereeniging tot bevordering van de belangen des boekhandels,
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Amsterdam, 5 Mei 1875.
M.
Op aandrang van vele zijden is 't mij gelukt van den Heer DOUWES DEKKER
toestemming te krijgen tot het vervaardigen en uitgeven van zijn portret.
Dit Portret is naar photographiën van den jongsten tijd met craijon op steen
gebracht door den Kunstschilder AUG. ALLEBÉ alhier, en op zwaar papier en getinten
grond met facsimilé gedrukt door den bekenden Lithograaf LÉON MERTENS te Brussel.
Het formaat is groot folio (60 × 43 centimeter).
sten

Ik zal dit Portret vóor den 20

dezer maand in den handel brengen, en wel

voor f 1.25 particulier en 75 cents netto,
dus met 40% korting, zonder premiën.
Deze aanbieding vervalt terstond bij de uitgave.
Bij de toezending der vooruitbestelde exemplaren voeg ik des-
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verkiezende eene bestellinglijst, zoodat men met slechts één exemplaar rond te
zenden door middel van die lijst, zijne ex. zonder veel moeite zal kunnen verkoopen.
Aangezien ik een aanzienlijk debiet verwacht, heb ik den prijs zeer matig, en de
aanbiedings-voorwaarde naar ik meen, voordeelig genoeg gesteld om de moeite
te doen loonen.
Na groete met achting.
Uw Dienstwillige,
G.L. FUNKE.
De ondergeteekende wenscht tot aanbiedings-voorwaarden te ontvangen:
...........Exempl.
P O R T R E T van M U L T A T U L I .
Bestellinglijsten daartoe
Woonplaats en Datum:
Naam:

[5 mei 1875
Ingezonden Stuk in het Dagblad voor Zuid-Holland]
5 mei 1875
Ingezonden Stuk in het Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage, no. 105.
(K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)
's Hage, 3 Mei 1875.

Douwes Dekker alias Multatuli
De godloochenaar.
Mijnheer de Redacteur!
In de Nieuwe Rott. Ct. van 30 April jl. komt een mededeeling voor van de voordragt,
op vereerende uitnoodiging, nog vóór zijn vertrek van Rotterdam, aldáár gehouden
door den heer Douwes Dekker, gewezen Oost-Ind. ambtenaar, door den
ultra-liberalistischen G.-G. Duymaer van Twist ontslagen. Het punt van uitgang dier
voordragt was: Onze zedelijkheid, de basis van ons zedelijk leven. Hoe, dacht ik,
het verdere nog niet gelezen hebbende, zal hij, vroeger in Indië geweest, over de
zedelijkheid iets goeds zeggen, hij, die verre van een zedelijk leven heeft geleid?
Voortlezende kwam ik tot de oplossing; immers zeide hij in zijn voordragt stoutweg,
zoo als de N.R. Ct.: zegt ‘dat hij aan geen God geloofde’. Een paar personen, staat
er verder, zouden niet daarom, maar omdat hij de onfeilbaarheid van den Paus
negeerde, de zaal
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hebben verlaten. Zijn voordragt moet wel zeer aantrekkelijk zijn geweest, dat de
geloovigen aan God de zaal niet konden verlaten. Hoe toch hebben zij het
gesprokene van een godloochenaar kunnen aanhooren, die toch Christenen zijn,
en dat van een man zonder beginselen, deugd en Godsdienst, die ook als echtgenoot
het regt niet heeft verworven om als zedemeester op te treden? De groote dichter
van Engeland, Byron, was ook een Godloochenaar; geweerd uit zijn land, zal men
hem nu eerst een monument oprigten, om zijn talent! Multatuli's Vorstenschool kan
niet op roem aanspraak maken!
Waarmede ik als altijd met alle achting verblijf
Uw Dw. Dr.
V.S.

[7 mei 1875
Brief van d'Ablaing van Giessenburg aan Funke]
7 mei 1875
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan G.L. Funke. Dubbel velletje
postpapier, tot het midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
voor ongeveer een tiental jaren: zie voor de portretten uit het najaar van 1864
V.W. XI, blz. 411.
Den Heer G.L. Funke
Z Ed.
7 Mei 1875.
Amice.
Ik kan u niet ontveinzen dat het lezen van uw circulaire 5 dezer, zo even door mij
ontvangen, een alleronaangenaamsten indruk op mij maakte.
Van u het allerminste was ik zulk een concurrentie wachtende, eerstens omdat
ik u altijd heb beschouwd als een zeldzaam voorbeeld van loyauteit. tweedens
omdat gij ten minste niet voorwenden kunt niet te weten:
Dat ik voorhanden heb een voorraad van nog ettelijke honderden exemplaren
Portret van Mulatuli voor ongeveer een tiental jaren voor rekening van den Heer
E.D. Dekker vervaardigd ter steendrukkerij van den Heer Mieckiewicz te Brussel.
Dat deze voorraad is en blijft het eigendom van den Heer E.D.D. doch bij mij werd
achter gelaten door Mevrouw Dekker, ten einde mij in de gelegenheid te stellen
daarvan exemplaren te ver-
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kopen, en met de opbrengst allengskens de schuld te delgen die zowel de Heer als
Mevrouw Dekker bij mij achterlieten.
Dat de prijs waarvoor door mij Exemplaren mochten worden verkocht door
Mevrouw Dekker werd bepaald op f2.50 partikulier en f2. - voor den boekhandel.
Dat ik als depositair, gebonden door deze prijsbepaling, niet kan concurreren
tegen wien van den Heer E. Douwes Dekker de vergunning heeft verkregen een
portret van hem (Multatuli) in den handel te brengen tegen minderen prijs dan
namens hem door zijn vrouw bepaald werd voor de exemplaren van de uitgaaf die
zijn eigendom is en die zich bij mij in depot bevindt.
Dat dien ten gevolge door uw concurrentie mij de gelegenheid wordt benomen
voort te gaan met de delging van de schuldden door de familie Dekker bij mij
achtergelaten.
Nu eenmaal, in weerwil van deze wetenschap toch een ander portret van Multatuli
door u wordt aangekondigd, wil ik hopen dat de Heer E.D. Dekker, bij het verleenen
van de vergunning voor een nieuw portret in den handel te brengen, u ook de
verzekering zal hebben gegeven op welke wijze door hem zal worden gehandeld
met betrekking tot den verkoop van het portret waarvan ik depothouder ben, in
verband met de delging van zijn schuld.
Mocht dit zo zijn dat verzoek ik u beleefdelijk mij daarvan met een enkel woord
bericht te geven, op dat ik kunne weten hoe mij in deze zaak te gedragen.
Na beleefde groete
UEDw
de Firma R Meijer
D'Ablaing

[7 mei 1875
Advertentie in de Leeuwarder Courant]
7 mei 1875
Advertentie in de Leeuwarder Courant no. 55 inzake drie voorstellingen van
Vorstenschool. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
SCHOUWBURG TE LEEUWARDEN.

Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUIJLEN EN HASPELS.

Buitengewone voorstelling,
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met medewerking van de Dames
MINA KRÜSEMAN en ELIZE BAART.
Woensdag 12 Mei 1875:
MULTATULI'S VORSTENSCHOOL.
Drama in 5 bedrijven (6 tafereelen). De Mise- en Scène geregeld door den Regisseur
A.J. Le Gras.
Prijzen der plaatsen: 1e Rang f3.-, 2e Rang f2.50, Parterre f1.50, Amphitéâter
f1.-, Galerij f0.50.
Plaatsen kunnen worden besproken op Maandag en Dingsdag, 's namiddags van
1 tot 4 uur, en op den speeldag van af 's morgens 10 uur, à 10 cents extra.

Aanvang ten half acht ure.
op Donderdag 13 Mei. Derde en zeker laatste Voorstelling
(wegens vertrek naar Groningen) op Vrijdag 14 Mei.
TWEEDE VOORSTELLING

[9 mei 1875
Bericht in Onze Tolk]
9 mei 1875
Bericht in Onze Tolk, jrg. 6, no. 32. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Verbetering.
In de noot onder het hoofdartikel van ons voorgaand nummer staat: ‘dat het ter
sprake brengen van het tweede huwelijk’, lees: ‘dat het, anders dan bloot
aankondigend, ter sprake brengen van het tweede huwelijk.’

[11 mei 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
11 mei 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
waarvan twee bladzijden beschreven. (M.M.)
Bijgaand schrijven: zie 7 mei.
Amsterdam, 11 Mei 1875
Waarde Dekker! Ik ontving dezer dagen tot mijn verwondering bijgaand schrijven
van d'Ablaing, waaruit blijkt dat onze meening, dat zijn uitgave van Uw vroeger
portret zou uitverkocht zijn, gansch niet juist was. Hij schreef mij dien brief naar
n

aanleiding van bijgaande aanbiedingscirculaire die ik op den 5 algemeen verzond.
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Door nadere informatiën bij d'Abl. (waarbij ik hem heb trachten te overtuigen dat ik
noch Gij hebt kunnen weten dat hij nog voorraad had) is mij door hem verzekerd
dat de som die hij nog per resto van U te vorderen had f200. - bedroeg, voor welke
som hij bereid is het restant der oplage af te staan.
Ter bewaring van den lieven vrede is er dus niets anders op dan dat ik van hem
voor f200. - dat restant koop, indien Gij nl. goedvindt dat die portretten, zijnde feitelijk
Uw eigendom, voor die som tot mijn fonds overgaan.
Bericht mij svpl of Ge dat goedvindt en wees met de Uwe hartelijk van ons groet.
tt
GLf
't Schijnt dat Rotterdam's aantrekkelijkheden nog steeds grooter zijn dan die van
Wiesbaden en er nog maar nooit een uurtje voor wat anders overschiet?-

[12 mei 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
12 mei 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
W.v.E.: Funke's bediende Werdmüller von Elgg.
Woensdag morgen
Waarde funke, O ja, alsjeblieft, betaal die gepretendeerde f200! Maar hoe kunt
gy dat geld voor Uw rekening nemen? Dat kan immers niet gehaald worden uit den
verkoop der (oude) lithografien? Ik vind die afdrukken beter dan de nieuwe, doch
al waart ge dit met my eens, ge zoudt er Uw recente uitgaaf immers door bederven?
Hoe dit zy, het lossen van de zaken waarvan d'Ablaing zich heeft meester gemaakt
(hoe ga ik nu voorby, 't is ál te erg!) is my hoogst aangenaam. Regel de daaruit
ontstane geldkwestie naar Uw goedvinden.
Doch d'Abl. heeft méér dingen van me dan portretten. Ik kan slechts gedeeltelyk
opgeven wat. Vraag hem naar alles wat ik achterliet, of liever naar alles wat daar
achterbleef toen m'n vrouw - basta, basta, 't is ál te bitter. Dit is zeker er waren
boeken die my toebehoorden.Ik zond eergister een rolletje papieren aan den heer W.v.E. En ik
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gis dat men niet gefrankeerd had, want m'n juffr. vraagt me maar 5 ct voor
‘aanteekenen’. Ik gaf namelyk dien rol ter bezorging op 't punt staande naar Utrecht
te vertrekken, vanwaar ik gister terug kwam.Neen, kerel, Rotterdam trekt me niet aan! Ik doe of laat sedert lang niets voor m'n
genoegen. Ik kom niet weg, daar ik hier iets te doen had van ernstigen aard waarvan
't slagen gedurig verhinderd werd.
Binnen 2 dagen moet ik wel weg. Want m'n kamerhuur expireert (meen ik) morgen
avend, en Hotels en Logementen jagen me een rilling op 't lyf. Zeg, na links en
rechts veel uitgaven te hebben gehad, (van alle kanten daagden beeren op die 't
hunne wilden hebben van die lezingen) ontving ik nog ten slotte van die heeren een
wissel van 1800 marken (1050 1040 gl)Ik kan niet uitdrukken hoe allerliefst ze my tot het laatste oogenblik hebben
behandeld! Dat is uniek. Crediteer toch in Uw gedachten de firma Legr. v. Z & H.
voor al wat ze my deden. Nooit heb ik zóóveel hartelykheid van verscheiden personen
tegelyk, en onafgebroken, ondervonden. Nog eens, 't is niet te beschryven! Het was
roerend.Vandaag heb ik weer iets zeer moeielyks te doen. Ik moet me inspannen. Mimi
is al thuis en vermaakt zich met het terecht zetten van den boel. Er is op ons woninkje
geen plaats voor de geschenken, en ik zal een aparte kamer voor my moeten huren
om te werken, iets dat my om veel redenen aangenaam is. Dan moet ik me wasschen
kleeden en de deur uit.
Groet Uw vrouw die ik snoepig lief vind. Dit zei Mieske ook. Excuseer 't niet
frankeeren by W.v.E. 't Was 'n lompheid van de meid.
tt
DD.

[13 mei 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
13 mei 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Rotterdam 13 Mei 75
Waarde funke, ik zend de portretten aan Mimi met verzoek U te dienen van
bevinding & oordeel.
Wat my betreft, ik vind ze afschuwelyk, en ik verzeker U dat het
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me leed doet zóó als vogelverschrikker de wereld integaan, en zóó'n konterfeitsel
achtertelaten als ik dood ga. Dat ik zeer leelyk ben kan Mottu niet helpen, maar dat-i
me zwart haar geeft en dat (één vooral, schoon ook de vorigen) ze zoo groezelig
van tint zyn in weerwil van den al te donkeren afdruk, gaat wel den fotograaf aan.
Ook de poses vind ik... fotografisch, d.i. heel leelyk. M'n haar zit almede niet goed.
Ge herinnert U dat ik 't zeide, en had het van my afgehangen dan had ik dien morgen
niet geposeerd. Ik ben er maar zeer zelden geschikt toe, en hieruit vloeit de
moeielykheid voort, waarover ik U schreef toen ge 't eerst op dat idee kwaamt om
portretten van my te maken. Ik wist hoeveel bezwaar 't in had, iets voorttebrengen
dat me niet al te erg compromitteerde. Ik gelyk niet op mezelf als ik poseer. Het
praatje dat 'n fotografie gelyken moet, wyl 't mechanische copie is van de
werkelykheid, gaat slechts door by levenlooze voorwerpen. Juist andersom, een
fotografie gelykt zelden, en eigenlyk alleen by menschen met onbewegelyke
gelaatstrekken. Ik wil met pleizier heel leelyk wezen, maar op die portretten zie ik
er terugstootend en isegrimmig uit. En dit smart me, dit benadeelt me. Ik wist het
wel toen ik U schreef dat het zoo'n moeielyke zaak was! In m'n herinnering echter
komen my de proeven van Wb nog altyd beter voor dan deze. En vooral 't portret
van Mickiwicz (niet de lithografie naar de fotografie.) Dat dat portret na 'n 10, 12 tal
jaren te jong is, doet niet ter zake. Over weinig jaren ben ik dood, en dan is juist m'n
middelbare leeftyd 't beste. Die heele portretzaak is anders behandeld dan ik zou
geadviseerd hebben als ik meegesproken had. Lithografie heeft nooit waarde, al
ware ze nóg zoo schoon uitgevoerd, want al gelykt ze (wat zelden 't geval is!) dan
weet de kooper niet of ze gelykt, en om dat weten is 't te doen.
Ge zult nu inzien dat myn opzien tegen 't maken van portretten z'n grond had, en
geen kuur was.
't Zal me benieuwen wat Mimi U schryft. Maar ik erken dat ze geprevenieerd kan
zyn, want ik schreef haar dat ik den heelen boel afschuwelyk vind. En dat zwarte
haar. Als Mottu meent dat dit niet anders kán, zal ik hem 'n blond portret laten zien,
en wel meer dan een. Maar de heele tint (van één vooral) is gevlekt, vuil. In één
woord, ik vind de uitvoering heel leelyk
Hartelyk gegroet
tt
DD
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[13 mei 1875
Brief van Multatuli aan Haspels]
13 mei 1875
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier aan beide zijden
beschreven. (M.M.)
Rotterdam 13 Mei 75.
Waarde Haspels!
Toegetreden zyn Margadant
Eshuys
Henri de Cock
Noteer dat.Bos overweegt. Ik gis (en hoop) dati meedoet. Ik verwacht veel degelyks van
hem.Heden avend 1/2 acht spreek ik Sanroc.Hebt ge al met Dirk gesproken? Meld me dat. Zoo neen, doe het! - Myn adres is
nog Rotterdam. Wat na m'n vertrek komt, wordt nagezonden.Zoodra mogelyk ontvangt ge voorloopig reglement, juist even voldoende om de
zaak op touw te zetten. De stipte organisatie kan eerst later volgen, en wel zoodra
ik rekenen kan op ca. 30 mannen. Het raderwerk kan niet in elkander gezet worden
voor ik de raderen verzameld heb.Maak te Groningen kennis met J. Versluys. Zeg dat ge van my komt. Hy is een
man van hart, karakter en toewyding. Laat Dirk ook kennis met hem maken. 't Is
goed dat al de leden elkaar onderling kennen en waarderen. Spreek hem voorloopig
niet over Insulinde. Overigens zoo indien als ge wilt, d.h. hy mag alles weten wat
my aangaat. Hy is vertrouwd, schoon nog niet aangenomen. Dat volgt later.
Waarschynlyk door U gedurende Uw verblijf te Groningen.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Sla acht op de menschen met wie ge in aanraking komt. Er is noodig (dit zei ik al)
hart, toewyding & karakter. Ja, maar vertrouwen ook. Er zyn zéér voorzichtige lui
die nooit bedot worden met valsch geld omdat ze eens-vooral geen zaken doen,
en daarom ook geen echt geld ontvangen. Dezulken kunnen wy missen.
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[14 mei 1875
Brief van Mimi aan Funke]
14 mei 1875
Brief van Mimi aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 3
beschreven. (M.M.)
Wiesb. 14 Mei 75
Waarde funke. Dek zendt mij de portretten en schrijft dat ik u mijn oordeel moet
zeggen. ronduit gezegd ik vind ze erg slecht. Gij moet dat ook vinden daar ge dat
van Wagner afkeurde dat toch zooveel beter was! Ik schrok op 't zien. De schaduwen
van 't gelaat zijn grof - één rimpel. 't haar zwart - de knevel gevlekt.
maar gijzelf zult er wel evenzoo over oordeelen. Me dunkt dat het ook als
photographie heel min is, ik meen nu niet de gelijkenis maar de uitvoering. 'T is
jammer genoeg.
Dek is zooals ge zeker weet op dit oogenblik op weg naar huis. althans hij schreef
me dat hij vrijdag dacht te gaan, maar gedeeltelijk of misschien geheel met de boot
zoodat ik nog niet weet wanneer hij tehuis zal zijn. Ik verlang er naar, ook voor hem.
Ik denk wij 't eens zijn over de portretten. en 't haar zit zoo stekelig. dat heeft de
photograaf toch vooruit kunnen zien. hij had er eens een streekje aan kunnen geven.
't Is jammer!
Ik groet u en de uwen recht hartelijk
tàt
Mimi

[14 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan Damstee]
*14 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan de heer Damstee. (Leven III, blz. 75.)
Geachte Heer Damstee!
Ik kom zelve in 't klein overvliegen om u een verzoek te doen. Zoudt gij s.v.p. zoo
goed willen wezen de volgende bekendmaking ten spoedigste in de Groninger
courant te doen plaatsen? Gij kunt over het bedrag der kosten beschikken bij Mr.
E. te Zwolle.
‘De Dames Krüseman en Baart maken bij deze bekend dat zij Woensdag
den

den 12 dezer voor de laatste maal in Multatuli's Vorstenschool zijn
opgetreden en dit drama dus voortaan zonder hare medewerking zal
opgevoerd worden.’
Ontvang reeds nu mijn dank voor uwe moeite en de verzekering mijner hoogachting.
Zwolle 14 Mei 1875.
Mina Krüseman.
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[14 mei 1875
Twee advertenties in de Leeuwarder Courant]
14 mei 1875
Twee advertenties in de Leeuwarder Courant no. 58. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
SCHOUWBURG TE LEEUWARDEN.

Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging onder het bestuur van
LE GRAS, VAN ZUIJLEN EN HASPELS.

HEDEN VRIJDAG 14 MEI
3e en zeker laatste voorstelling.
Op vereerend verlangen:
MULTATULI'S VORSTENSCHOOL.
Drama in 5 bedrijven (6 tafereelen), waarin Mevrouw LAND ROCK-TEN HAGEN de rol
van LOUISE zal vervullen. Aanvang ten half acht ure.
Prijzen der plaatsen: Eerste Rang f2. -, Tweede Rang f1.50, Parterre f1.25,
Amphitheater f0.75, Gallerij f0.40. Plaatsen zijn te bespreken op den speeldag van
's voormiddags 10 uur.
De Dames MINA KRÜSEMAN en ELIZE BAART maken bij deze bekend, dat zij gisteren
(Woensdag) voor de laatste maal in Multatuli's Vorstenschool zijn opgetreden en
naar het buitenland terugkeeren.
Leeuwarden, 13 Mei.

[15 mei 1875
Advertentie in de Middelburgsche Courant]
15 mei 1875
Advertentie in de Middelburgsche Courant, no. 115. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
SCHOUWBURG TE MIDDELBURG.

Maandag 17 Mei 1875.
BUITENGEWONE VOORSTELLING,

te geven door het Tooneelgezelschap van den
Antwerpschen Stads-Schouwburg,
DIRECTIE
VICTOR DRIESSENS, MULTATULI'S VORSTENSCHOOL,
drama in 5 bedrijven of 6 tafereelen.
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De rol der Koningin Louise zal door Mejuffrouw BEERSMANS vervuld worden.
Aanvang te half acht uren.

[15 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw S.]
*15 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan mevrouw S. (Leven III, blz. 75.)
Aan Mevr. S.
Zwolle 15 Mei 1875.
(....)
den

Eindelijk zijn wij verlost van den booze, en weer geheel vrij! Wij hebben den 12
voor het laatst gespeeld te Leeuwarden en zijn onze tournée heel glorieux geëindigd
met twee beelderige bouquetten, door zoo'n vrijen Fries op de scène gegooid, zonder
consultaties met heeren directeuren, knechts of andere théatre-goden. Te Antwerpen
is 't oude systéma weer toegepast geworden, dáár heb ik een prachtbouquet
ontvangen in 't Hôtel, na afloop der voorstelling. Een monsterbouquet met een
reusachtigen strik van wit satijn lint, waarop met artistique roode letters geschreven
stond ‘Aan Mej. Mina Krüseman, vereerd voor haar moedig en talentvol optreden.
Antwerpen 9 Mei 1875.’ En dat pronkstuk heb ik weer niet op de scène gekregen!
Nu, de intrigues zijn toch in 't water gevallen, daar Mul overgekomen was om
uitgeroepen te worden en Dr. Eshuijs présent was om ‘de auteur!’ te roepen, en
toch de exécutanten alleen geapplaudisseerd zijn geworden en de auteur onverrichter
zake weer naar Rotterdam terug heeft kunnen keeren.
(....)
Mina.

[16 mei 1875
Recensie in de Leeuwarder Courant]
16 mei 1875
Verslag inzake twee opvoeringen van Vorstenschool in het Bijvoegsel van de
Leeuwarder Courant, no. 59. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

De opvoering van ‘Vorstenschool’.
‘Eenige jaren geleden trad een geniaal man in Nederland op met een meesterstuk.
Meester Kritiek, zich van zijn minderheid bewust, noemde dien man een dronkaard
en verklaarde zijn mees-
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terstuk zedeloos..... Sedert zijn jaren verloopen. De man heeft gebrek geleden in
den vreemde en zijn meesterstuk slaapt..... Ik bedoel hier Multatuli en zijn
“Vorstenschool”.
.....Publiek! help me, om kritiek te dwingen u op een meesterstuk te onthalen.....’
Zoo sprak Mina Krüseman hier, eenige maanden geleden, als inleiding tot haar
lezing ‘Kunst en Kritiek’. Sedert heeft zij niet gerust vóór zij de opvoering mogelijk
had gemaakt. Onvermoeid vasthoudend aan haar doel, heeft ze de onverschilligheid
van velen en de tegenwerking van sommigen overwonnen en.... ‘Vorstenschool’ is
opgevoerd.
Op verscheidene plaatsen zijn avond aan avond de schouwburgzalen gevuld
geweest en is het drama van Multatuli met geestdrift ontvangen. Zonder mej.
Krüseman had het blijven slapen, slapen - neen, niet voor immer, maar toch - zeker
nog gedurende een aantal jaren. Nu we hier dus een woord over de opvoering van
‘Vorstenschool’ in Leeuwarden zeggen - het drama zelf te bespreken laat de ruimte
niet toe en is reeds door velen op andere plaatsen gedaan - nu, vóór alles een woord
van hulde aan de kloeke vrouw, door wier geestkracht we het meesterstuk van
Multatuli, na het reeds lang in druk te hebben bezeten, ook op het tooneel mogen
aanschouwen.
't Is onnoodig de velerlei bedenkingen, die er tegen het drama vóór de opvoering
zijn ingebragt, die haar ‘onmogelijk’ heetten te maken, thans nog te weêrleggen.
Woensdag avond is, nadat het reeds op tal van andere plaatsen was geschied, ook
hier gebleken, dat een tooneelstuk, waarin meer dan in de gewone drama's voorkomt,
waarin geest bijna uit ieder woord spreekt, voor de uitvoering niet ongeschikt behoeft
te zijn. Het publiek verwachtte het, want - een verblijdend verschijnsel dit maal bijna geen plaats in den schouwburg was onbezet.
Mej. Krüseman was koningin Louise.
‘Ik heb mij bereid verklaard er de hoofdrol in te vervullen’, had zij bij haar
bovengenoemde voordragt ons gezegd. En heeft haar eerste optreden in onze stad
als actrice aan de, na hare lezingen zoo hoog gespannen, verwachting voldaan?
Was zij de koningin, die de auteur zich had voorgesteld? Gaf zij van de rol, wat er
van moest worden gegeven?
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't Is moeijelijk hierop te antwoorden. Velen, die het drama hadden gelezen, zullen
iets in de Louise op 't tooneel hebben gemist; zij zullen gedeeltelijk onvoldaan zijn
gebleven, als zij de tooneel-Louise met het in hun gemoed geprente beeld
vergeleken.
Aan wien de schuld? Aan den lezer, den schrijver of de actrice? We gelooven
aan alle drie. De lezer mag op 't tooneel geen ideaal verwachten, zooals hij zich
schiep; lezende vormt zich een Louise in zijn geest, volkomen passend bij de
woorden, die hij leest, en bij ieder lezer is dat beeld verschillend. Hier op 't tooneel,
wil ieder aan 't aldus gevormd beeld werkelijkheid hebben gegeven. Dat gaat niet:
de een had dit, de andere dat, anders, naar mijn meening beter, verwacht, en ieder
(die vroeger aandachtig had gelezen) ondervindt teleurstellingen.
Maar ook het tegendeel gebeurde woensdag avond; mej. Krüseman had ook een
aantal oogenblikken, waarin bijna allen, die het drama oordeelkundig hadden gelezen,
haar de Louise uit hun gemoed zagen terug geven. 't Is onnoodig - en onmogelijk,
want voor bijna ieder hoorder zullen ze verschillend zijn - die oogenblikken hier aan
te geven; ieder der talrijke toeschouwers zal ze zich zeker met genoegen herinneren.
Heeft de schrijver ook schuld aan het gedeeltelijk niet voldoen van de Louise op
't tooneel? Wij gelooven het. Te kwistig met denkbeelden - 't vloeit snel uit een volle
bron - heeft hij zich laten verleiden, die hier en daar zóó opéén te stapelen, in zulk
een rijken overvloed in den mond der koningin te leggen - en in de hare bijna alléén
- dat zij op het tooneel nu en dan meer leeraar of zedepreker dan vorstin schijnt te
zijn. Dit had kunnen worden vermeden door aan de koningin-moeder een minder
passieve rol te geven. Ware haar nu en dan meer dan een enkel woord in den mond
gelegd, ware zij enkele malen met meer kracht opgetreden, we gelooven, dat het
drama er, wat de opvoering betreft, door zou hebben gewonnen. Bij de lezing geniet
men ook zonder dat in de ruimste mate, vooral omdat men daarbij zijn geest tijd
kan gunnen, den vloed van edele denkbeelden te verwerken.
Maar ook mej. Krüseman, gelooven we, had de Louise beter kunnen weêrgeven.
Zij heeft het voordeel, en een belangrijk voorzeker, in te stemmen met hetgeen zij
in haar rol moet zeggen. Zij zelf, Mina Krüseman, stelt er belang in, dat Louise's
denkbeel-
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den worden verkondigd, ingang vinden en de vele gebreken onzer maatschappij
helpen bestrijden. Dit is een voordeel, want niemand zal ooit met meer vuur, met
meer gevoel spreken, dan hij, die het doet voor zijn eigen overtuiging.
Maar toch.... hier, op het tooneel, was het ook een nadeel. Nu en dan verdween
de koningin voor een deel, zoo scheen het, om plaats te maken voor Mina Krüseman.
Dan stond daar niet Louise, of niet geheel Louise, maar dan stond daar Mina
Krüseman, die ‘lezingen’ houdt. Haar stand was dan niet die van een waardige
vorstin, maar die van een, voor de regten der menschheid strijdende vrouw. Multatuli
heeft beide in één persoon vereenigd willen geven. Mina Krüseman gaf te veel de
laatste, te weinig de eerste.
Daarom trof de koningin ons het meest in die gedeelten, waarin zij geheel koningin
was, waarin er geen plaats was voor Mina Krüseman, - zóó, als zij, in 't eerste bedrijf,
haar moeder haar droom verhaalt, zóó bij haar bezoek, in 't vierde, bij Hanna. Daar
was weer de actrice te bewonderen, omdat er minder van den mensch op den
voorgrond stond.
En nu mej. Elize Baart, nu het moedige meisje, dat met haar leermeesteres
Nederland door een voorbeeld toont, dat de tooneelkunst geen afzonderlijk ‘vak’ is,
dat slechts door degene, wier ouders het reeds beoefenden, mag worden aangevat,
maar dat de kunst een edelen werkkring aanbiedt, waarvoor niemand zich behoeft
te schamen, en waarin meer vrouwen waarschijnlijk zouden kunnen uitblinken,
indien zij zekere noodlottige vooroordeelen konden overwinnen; hoe was zij in haar
veel meer ondergeschikte, maar toch belangrijke rol van Hanna?
Zeker zullen er weinigen zijn, die in haar niet de Hanna van den auteur
terugvonden. Ja, dat wàs de Hanna van Multatuli; het onwetende, eenvoudige
naaistertje, die toont zoo groot van hart te zijn, - die niet in ‘mooije’ woorden, als
Albert, kan zeggen wat poëzie is, maar de ware poëzie diep gevoelt en door daden
daarvan blijk geeft. Zij was zoo eenvoudig, zoo liefelijk en toch zoo krachtig als 't
noodig was, zoo waar in één woord, dat we den onverdeelden lof, die haar elders
werd gebragt, volkomen kunnen billijken. Zeker, voor een deel is dit aan de dankbare
rol toe te schrijven, die geheel de eigenaardige moeijelijkheid mist van die
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der koningin, maar toch.... als iemand voor het eerst zóó als actrice voor 't publiek
optreedt, is er zeker voor de toekomst veel te verwachten. Het publiek waardeerde
haar en mej. Krüseman ieder door een bouquet en door talrijke en luide
bijvalsbetuigingen.
Ook de andere personen ondervonden deze in ruime mate. Zelden hebben we
een stuk zien opvoeren, waarin het geheele personeel zóó uitstekend was. Het
scheen, dat allen begrepen, dat zij aan geen gewoon letterkundig product hun
krachten wijden.
Vóór allen moet de heer D. Haspels worden genoemd; hij stelde den koning voor
op een onverbeterlijke wijze. Reeds dadelijk bij zijn optreden in het tweede bedrijf
viel dit in 't oog, en gedurende de geheele moeijelijke scène met de schouderweeren
bleef dit zoo. Ook daarna, op het feest, in zijn woede tegen Hesselveld (Dutilleux,
die zich ook goed van zijn taak kweet) en 't geen er volgde, was hij waarlijk de
koning, zooals Multatuli hem slechts kon wenschen. In het laatste bedrijf eindelijk
toonde hij op uitstekende wijze met hoe weinig woorden een goed acteur uiterst
veel kan zeggen. In de slotscène spreekt de koning slechts zeer weinig, en toch
vertolkte de heer D. Haspels meesterlijk wat in hem omging. Datzelfde kan minder
goed worden gezegd van koningin-moeder (mevr. van Offel-Kley) en van de
Walbourg (mevr. Luers). Ook zij hadden weinig te zeggen, te weinig eigenlijk, en
daardoor was haar rol zeer moeijelijk en.... zeer ondankbaar. De Walbourg toonde
echter in 't laatste bedrijf, dat zij, als zij iets mag zeggen, het goed kan doen. Haar
gedrag tegenover van Huisde was flink. De laatste (J. Haspels) had studie van zijn
rol gemaakt; terstond bleek dit bij zijn ‘inlijving’ in 't tweede bedrijf; zijn gesprek met
Miralde bij 't prieel, in 't derde bedrijf, was levendig en natuurlijk, en in zijn niet
benijdenswaardige positie bij de ‘executie’ hield hij zich zeer goed.
We kunnen hier niet al de andere personen bespreken. W. v. Zuylen (als Spiridio
en Herman), A. v. Zuylen (als Weis), Dubois (als Landsheil), van Korlaar (als Albert),
van Nieuwland (als Puf), allen waren goed, niet het minst de eerste en de laatste.
En wie veel heeft bijgedragen om zelfs diegenen, welke minder om 't wijsgeerige
van het drama, dan wel om - zoo als velen - zich te ‘amuseren’, naar den schouwburg
gingen, een aangenamen
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avond te bezorgen, is de heer Le Gras door de wijze, waarop hij von Schukenscheuer
voorstelde. Waar hij optrad was de wel eens gehoorde, maar moeijelijk te motiveren,
meening, dat Multatuli's drama zonder ‘actie’ is, zeker volkomen ongerijmd.
Het was de laatste opvoering van Vorstenschool, waarin de dames Krüseman en
Baart optraden, die wij bijwoonden. Zij zullen hare loopbaan als actrices eenigen
tijd onbetreden laten. Vrijdagavond is het stuk op nieuw opgevoerd, maar nu met
mevr. Sandrock-Ten Hagen als Louise, mevr. La Rondelle-Bouwmeester als Hanna,
terwijl overigens de rolverdeeling onveranderd was gebleven.
Deze voorstelling miste het eigenaardige, wat de vorige voor ons zoo belangrijk
deed zijn, dat twee dames optraden, die getoond hadden nog op eene andere wijze
dan als actrices verdienstelijk te zijn, en vooral: dat zij, die voor het drama had
gestreden, die na den auteur de eerste was, welke de opvoering mogelijk had
gemaakt, ook de hoofdrol vervulde. We hebben de voorstelling niet bijgewoond,
maar uit den mond van verschillenden vernemen we overeenstemmend het volgende:
De zaal was (niettegenstaande de minder verhoogde prijzen der plaatsen) minder
bezet dan de vorige maal, en 't publiek bovendien minder vol geestdrift. In 't spel
van mevr. Ten Hagen werd bevestigd, wat we hierboven van dat van Mina Krüseman
zeiden. Ook zij was niet de Louise zooals we haar ons hadden voorgesteld. Faalde
Mina Krüseman hier en daar, waar ze als strijdende vrouw soms de koningin vergat,
en ons dus de door Multatuli gewenschte vereeniging beider onthield, bij mevr. Ten
Hagen werd die vereeniging eveneens te dikwijls gemist; maar de oorzaak was een
andere: koningin was zij bijna altijd, de voor de menschheid strijdende vrouw slechts
zelden.
Zij zegt tegen de koningin-moeder, over graaf van Weert sprekende in 't eerste
bedrijf: ‘Hij weet.... nu ja, hij weet wat hem geleerd is, maar meer ook niet, mama;’
waarop haar moeder vraagt: ‘Wat eischt ge meer?’, en zij antwoordt: ‘Iets anders,
moeder... hier! En dat ontbreekt.’ Zoo was het met haar zelf. Het hart ontbrak. Het
vuur waarmeê Mina Krüseman des auteurs denkbeelden verkondigde, werd bij
mevr. Ten Hagen gemist. Zij spreekt ze uit zooals ze veel meer gewone zou doen;
ze strijdt er
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niet voor, en toonde zich ook te weinig krachtig, te sentimenteel om dit te doen.
Maar we zeiden het reeds, in andere opzigten overtrof zij Mina Krüseman. Dit
kwam vooral uit bij de ‘executie’: die was werkelijk beter dan woensdagavond; de
geheele moeijelijke blijf-zitten-passage gaf ze meesterlijk terug. Het publiek
waardeerde dit door hier nog meer dan vroeger te applaudisseren.
En mevr. La Rondelle als Hanna? 't Bleek door haar hoe deze rol veel minder
kans tot mislukken aanbiedt, want ook zij was er uitstekend in. Dezelfde eenvoud
en liefelijkheid, die we bij mej. Baart zoo bewonderden, werd ook bij haar opgemerkt.
Bijna zonder uitzondering was zij even goed. Eén uitzondering was het zoogenaamd
‘stille spel’ in 't laatste bedrijf, dat mislukte haar volkomen. Maar voor een deel, zoo
niet geheel, zal dit zijn toe te schrijven aan de een of andere oorzaak waardoor haar
aandacht naar iets anders, dan naar hetgeen op dat oogenblik op het tooneel
geschiedde, werd getrokken; vooral ook bij Herman en Albert was ditmaal de
aandacht niet waar ze zijn moest.
Het andere personeel was even goed als bij de vorige opvoering en we kunnen
er, na het daarvan gezegde over zwijgen. Slechts zij hier even opgemerkt, dat het
verzoek om toegevendheid, dat de heer W. v. Zuijlen, wegens een kleine
ongesteldheid aan het publiek liet rigten, bijna achterwege had kunnen blijven, zóó
verdienstelijk kweet hij zich ook nu van zijn belangrijke rollen.
Wij betreuren het, dat eene directie, die, door het doen opvoeren van
‘Vorstenschool,’ blijk heeft gegeven te willen medewerken tot verbetering van den
toestand van ons nationaal tooneel, een stuk als de twee weezen, een der ergste
Fransche horreurs van den laatsten tijd, op haar répertoire heeft kunnen brengen.
Dat is wat met de eene hand werd gegeven met de andere terugnemen. Eene kritiek
van dit drama leveren wij niet, - stukken als de twee weezen zijn beneden kritiek.
Ook de beste opvoering kan ze niet redden.

[16 mei 1875
Bericht in de Bredasche Courant]
16 mei 1875
Bericht in de Bredasche Courant, no. 39. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Door het tooneelgezelschap van den Antwerpschen stads-
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schouwburg, onder directie van den heer Victor Driessens, zal ter gelegenheid der
kermis, alhier twee voorstellingen gegeven worden, en wel op Dingsdag en
Woensdag a.s. Op eerstgenoemden dag zal ten tooneele gevoerd worden De
Vorstenschool. Drama, door Multatuli, op laatst genoemden dag vier blijspelen, als
Twee honden; Het Wiegje; De Nasleep van een eerste Huwelijk, en Ik inviteer mijn
Kolonel.

[16 mei 1875
Onkruid onder de tarwe XV in Onze Tolk]
16 mei 1875
Van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe XV in Onze Tolk, jrg. 6, no. 33.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) Fragment.
Het artikel kant zich vooral tegen Multatuli's afkeer van het door Thorbecke
ingevoerde constitutionele koningschap.
(....)
Hij begint zijn aanval op de nieuwere staatsinstellingen met het staatswettelijke
koningschap zelf, en draaft daarbij al aanstonds op de waanzinnigste wijs door.
Zich grondende op de ‘ondankbaarheid’, de ‘niet-aansprakelijkheid’ van den koning,
zoekt hij zijn lezers in den waan te brengen, dat deze ‘dus wel genoodzaakt is, wil
hij niet meineedig worden, verstand, oordeel, bekwaamheid, goeden wil, hoogere
inzichten, alles wat in hem is, voor een groot deel te besteden aan 't bestudeeren
van militaire modes. Dit is zoo algemeen erkend’ - schrijft hij - ‘dat reeds bij de
opvoeding van aspirant-koningen alles wordt geregeld op een wijze, die ze vatbaar
maakt voor latere onbeduidendheid’. Men ziet, de George uit het tweede bedrijf van
de Vorstenschool is hem eigenlijk het voorbeeld van een staatswettelijk vorst. Doch
hij heeft nog niet uitgepraat. ‘Een koningszoon’ - zoo vervolgt hij - ‘moet, om eenmaal
zijn beroep goed waar te nemen, zijn karakter dooden, zijn geest uitblusschen, zijn
wil onderdrukken. Om wat te wezen, moet hij niets zijn. De grondwet leert, dat hij
eenmaal zal te teekenen hebben, wat men hem voorlegt, en dat zijn hoogste
verdienste of bekwaamheid wezen zal, geen bekwaamheid of verdienste te bezitten.
Een grondwet-koning mag zich zelfs niet bemoeyen met de publieke zaak, en staat
dus beneden ieder ander. Wanneer bijv. een koning de zaken inzag, als ik, zou hij
't recht niet hebben, daarover openlijk te klagen, als ik’. Neen, mijn
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goede M., maar hij zou dat ook niet noodig hebben; zijn standpunt zou hem geheel
iets anders, iets wel zoo praktisch als dat geweeklaag, tot taak stellen. Hij zou - had
hij er het doorzicht toe, en anders ware het natuurlijk juist het best, dat hij aan
anderen moest overlaten, wat hij zelf niet vermocht; doch wij stellen ons hier nu een
met verstand en hart begaafd staatshoofd voor; - hij zou dan in de gelegenheid zijn
voor zich zelf de beste middelen te beramen, om in 't geen beklagenswaardig was
verbetering tot stand te brengen, en zich ministers te kiezen, bekwaam en bereid,
zijne denkbeelden ten uitvoer te leggen, onder zijne leiding doeltreffend werkzaam
te zijn. Hij zou wel teekenen wat deze hem voorlegden, en waarvoor zij
verantwoordelijk waren, doch wat in dit geval, niet anders dan zijn eigen, in 't belang
van staat en maatschappij, doordachte voorslagen waren. Hij zou verder een open
oor leenen aan 't geen hem door de onder en met hem werkzame mannen zijner
welberaden keuze, op een of ander punt werd voorgesteld, en zich dat, waar 't
noodig bleek, ten nutte maken. Is dat een vernederende taak? Is zulk een
ambtsroeping niet grootsch en verheven genoeg? En waar blijft dan die vermeende
onbeduidendheid, hem - naar 't heet - als staatsplicht voorgeschreven, en zonder
meineedigheid niet te verzaken? Waar die opvoeding, die dáárop gericht zou moeten
zijn, en die door de hedendaagsche werkelijkheid in alle beschaafde landen
gelogenstraft wordt? - Neen, dat staatswettelijke koningschap heeft volstrekt zulk
een geestdoodende of den vorst onteerende strekking niet; het dient alleen, en
dáárin bestaat juist zijn eigenaardige waardij, om - gelijk dat bij erfelijke
gezagvoerders voorkomen kan en moet - indien een of ander van nature misdeeld
en minbeduidend man den troon beklimt, dezen onschadelijk te maken, en zijn dan
niet meer naar eigen wijze keus benoemde, maar hem door de
volksvertegenwoordiging aangewezen ministers, het roer van staat, waarvoor zij
verantwoordelijk zijn, in handen geven. Doch ook over die verantwoordelijkheid
komt M. met de zonderlingste begrippen voor den dag.
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[17 mei 1875
Programma Vorstenschool te Middelburg]
17 mei 1875
Programma van de Vorstenschool-opvoering te Middelburg door het Antwerpse
toneelgezelschap. (M.M.)
Zie blz. 730.

[19 mei 1875
Recensie inzake de opvoering van Vorstenschool te Middelburg]
19 mei 1875
Verslag van de Vorstenschool-opvoering te Middelburg d.d. 17 mei, in de
Middelburgsche Courant, no. 117. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Dat eene opvoering van Multatuli's Vorstenschool ook voor velen hier en in onze
omgeving aantrekkelijkheid bezit, werd gisteren avond bewezen toen dat drama
door het tooneelgezelschap van den Antwerpschen stads-schouwburg, onder directie
van den heer Victor Driessens, in den schouwburg alhier werd gespeeld. Niet alleen
toch was de zaal vol, maar zijn zelfs een aantal personen, ook van elders, die
plaatsen beneden verlangden, afgewezen moeten worden.
Over het stuk zelf kunnen wij, na alles wat daarover reeds vroeger zoowel in goedals in afkeurenden zin gezegd is, thans het stilzwijgen bewaren, evenzeer als over
de eischen die aan de medewerkers kunnen en moeten gesteld worden. Wij bepalen
ons dus alleen tot het uitspreken onzer meening, getoetst aan de stemming van het
publiek, aangaande de wijze waarop aan die eischen is voldaan. Dit doende is het
ons aangenaam hulde te mogen brengen aan mejuffrouw Beersmans, die de hoogst
moeilijke en afmattende rol van koningin Louise zeer verdienstelijk vervulde. Dat
dit door het publiek werd gevoeld en gewaardeerd bewezen nu eens de ademlooze
stilte in de zaal, dan weder het warm applaus en de eer der terugroeping die haar
bij herhaling ten deel vielen. Ook mejuffrouw Verstraeten kweet zich als Hanna over
het algemeen zeer goed van hare dankbare taak, terwijl mevrouw Verstraeten als
koningin-moeder en mevrouw Tormijn als de eeredame der koningin haar best
deden om de door haar voorgestelde karakters zooveel mogelijk naar behooren
weêr te geven. Mevrouw Corijn - in 't voorbijgaan gezegd - was een aardig
boerenvrouwtje.
Het spel der heeren stond in vele opzichten bij dat der dames
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achter. Wellicht is dit voor een groot deel te wijten aan de omstandigheid dat het de
eerste maal was dat dit stuk door het gezelschap werd opgevoerd en velen
dientengevolge nog niet genoeg ‘rolvast’ waren, iets wat vooral merkbaar was voor
hen die met het stuk in de hand het spel gadesloegen en de ervaring opdeden dat
enkele medespelers zeer vrijzinnig waren in het veranderen en omzetten van
woorden en zinnen.
De opvatting van den heer Hendrickx, die koning George moest voorstellen, was
niet de onze. Over het algemeen was hij in houding noch bewegingen koninklijk,
en meestal liet hij - enkele goede oogenblikken uitgezonderd - het publiek koud.
Ook de heeren Frederik, Nuggelmans, van Doeselaer en Corijn beantwoordden
niet aan de verwachting die men van Miralde, von Schukenscheuer, Hesselfeld en
Spiridio koesterde. Vooral in de nachtelijke scène met den koning, toen zij onder
champagne en sigaren tot vroolijkheid werden aangespoord en de gewone etiquette
voor eene wijl in den ban was gedaan, hadden wij hen gaarne wat losser, wat
ongedwongener gezien.
Den heeren Daenens als van Huisde en van Kuyk als Herman komt lof toe voor
hun spel. De heer Dierckx was als Puf mede op zijne plaats. De rollen van de vier
lakeien waren aan goede handen toevertrouwd, namelijk aan de heeren Victor
Driessens, van Kuijk, Dierckx en Lemmens. Laatstgenoemde vervulde tevens het
karakter van Albert, Hanna's verloofde, hetwelk hij, evenals de heer Desomme dat
van den kleermaker Landsheil, naar eisch trachtte te vertolken, met afwisselenden
goeden en min gunstigen uitslag. De voorlezing van Albert's gedicht was echter
zeer ongelukkig en o.i. weinig geschikt om het hart van Hanna voor poëzie in gloed
te zetten.
Evenals elders had ook hier de voorstelling - die van half acht tot middernacht
duurde - plaats zonder muziek in de pauzen tusschen de bedrijven.

[20 mei 1875
Recensie inzake de opvoering van Vorstenschool te Breda]
20 mei 1875
Verslag van de Vorstenschool-opvoering te Breda d.d. 18 mei, in de Bredasche
Courant no. 40. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Breda, 19 Mei. Gisteren avond werd door het tooneelgezelschap
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van den Antwerpschen stadsschouwburg, directie Victor Driessens, Multatuli's
Vorstenschool alhier ten tooneele gevoerd. Wanneer iemand in staat is in dit drama
voor Koningin Louise op te treden, dan is het voorzeker Mejufvrouw Beersmans;
haar spel was meesterlijk, en zou er zeker niets bij verliezen, wanneer zij de wenk
des schrijvers volgde, en voortaan achterwege liet, wat zonder het geheel te schaden
achterwege kan gelaten worden; - ook Mej. Verstraeten in hare rol van Hanna
voldeed uitmuntend. Wanneer nu de hoofdpersonen van een drama zoo uitstekend
voor haar taak berekend zijn, dan stelt men misschien zijn eischen omtrent de
overigen, die dan toch niet allen voor figuranten dienen, welligt te hoog en bestaat
hierin de reden zijner teleurstelling. Hoewel gaarne toegevende, dan én Koning én
van Huisde sommige oogenblikken hun rol geheel meester waren, terwijl ook het
spel van Herman (de broeder van Hanna) en van de Boerevrouw natuurlijk was,
voldeden de overigen, waaronder von Schukenscheuer en Albert (Hanna's verloofde)
een eerste plaats innemen, zeer weinig.
Om slechts iets te noemen, hadden wij ons b.v. de Walbourg, als eeredame aan
het hof van Koningin Louise, voorgesteld als eene jonge dame, dweepende met de
handelingen der Koningin. En hoe werd deze rol hier voorgesteld? Door iemand,
die voorzeker meer geschiktheid heeft om als oude dame op te treden. Waarom
haar de rol van Boerevrouw niet gegeven? In die rol ware zij zeker beter op hare
plaats geweest. Hoewel eenige bekortingen in de rol van Louise ons wenschelijk
voorkomen, gelooven wij na deze voorstelling door dit tooneelgezelschap, gedeeltelijk
zoo uitstekend gedeeltelijk zoo middelmatig, gegeven, niet bevoegd te zijn een
oordeel te vellen, of dit drama van Multatuli levensvatbaarheid bezit om blijvend op
het tooneel te worden opgevoerd.

[21 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan heer en mevrouw E.]
*21 mei 1875
Brief van Mina Krüseman aan de heer en mevrouw E. (Leven III, blz. 75-76.)
Middelburg 21 Mei 1875.
(....) en nu een compte rendu van de Vlaamsche Vorstenschool. De pret begon
om half acht en duurde tot over twaalven.... Y êtesvous? - Begrijpt gij er alles van?
Ik heb mijn best gedaan om
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wakker te blijven, maar tegen zulke narkothieke middelen waren mijn physique
de

krachten niet bestand, ik ben bezweken voor de overmacht in 't V bedrijf.
(....)
Alle rollen waren gechargeerd en 't geheel was vervelend, zóó vervelend dat men
zich hier begint te wreken op 't stuk, dat ‘niet deugt voor de scène’, zoo als men
zegt. Van schoone taal (hoofdmérite van 't stuk) was natuurlijk geen sprake, dat
Vlaamsch klonk niet als een hoftaal, en van jamben scheen geen van de exécutanten
den

den

begrip te hebben, althans zij veranderden den 10 in 8 en 14 alsof 't met die
pootjes ook ging: ‘aan een boom, zóó volgeladen, mist men vijf, zes pruimpjes niet.’
Ik heb mij zitten ergeren over 't verknoeien van zooveel schoons, maar toch speet
't me dat Mul er niet bij was om eens getuige te zijn van den uitslag van zijn werk.
Arme Vorstenschool; zij heeft lang genoeg geleefd en sterft nu aan de tering, zoo
als ik trouwens wel verwacht had dat zij doen zou na ons vertrek.
Mina.

[21 mei 1875
Het portret van Multatuli verschijnt]
21 mei 1875
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, no. 40, inzake een portret van
Multatuli. (K.B. 's-Gravenhage).
Portret van Multatuli, naar Photographieën van den laatsten tijd met crayon op steen
gebracht door den heer Aug. Allebé. Amsterdam,
G.L. Funke. Gr. Folio
f1.25

[25 mei 1875
Verslag van de voordracht door J.A. Alberdingk Thijm]
25 mei 1875
Verslag van de voordracht op stellingen door J.A. Alberdingk Thijm, in De
Nederlandsche Kunstbode, no. 10. (K.B. 's-Gravenhage; knipsel M.M.)

De ‘Vorstenschool’ in de Vrijdagsche Vereeniging: te Amsterdam.
't Is uit de dagbladen bekend, dat de Hr. Alberdingk Thijm in bovengenoemden
spreekkring een viertal stellingen omtrent de
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sociale en kunst-waarde van Multatuli's tooneelmatig leerdicht heeft ontvouwd en
verdedigd. Evenzeer, dat met 23 tegen 7 stemmen de stellingen door de aanwezigen
beaamd zijn. In het Telegraafnommer van 6-10 Mei l.l. deelen nu eenige,
waarschijnlijk door juffr. Hroswitha (Elisabeth Haighton) ingezonden regelen, in spijt
daarvan, meê, dat die stellingen ‘zulk een heftigen weerstand vonden, dat een der
sprekers zelfs een gewijzigde lezing voorsloeg’. Blijkens bovenvermelden uitslag
heeft die weêrstand - hoe heftig, naar haar zeggen - dan toch luttel teweeg gebracht,
en de overgroote meerderheid haar vollen bijval aan de zienswijs van den Heer Alb.
Thijm geschonken. Doch het fraaiste van de zaak is - wat de juffrouw eenvoudig
verzwijgt, doch wij hier, ter wille der door haar verzaakte goede trouw, niet mogen
nalaten te vermelden - dat juist die zoogenoemde heftige tegenstander (wiens naam
wij hier kieschheidshalve niet vermelden) zich, bij de stemming, voor de zoo fel
bestreden stellingen verklaarde. Men ziet daaruit, wat zijn heftige weêrspraak, die
wij hier, met de weêrsproken stellingen, laten volgen, in zijn eigen oogen te beduiden
had:

1.
De veelvuldige hulde, aan M. gebracht, wordt niet gerechtvaardigd door de
aesthetische schoonheid of sociale wijsheid neêrgelegd in ‘Vorstenschool’.
De veelvuldige hulde aan M. gebracht wordt gerechtvaardigd door de
sociale wijsheid neêrgelegd in V.

2.
De knoop is onduidelijk en zwak; de karakterteekening weinig objectief; de manier
niet Nederlandsch.
De knoop mag zwak zijn, de karakterteekening geen hoofdzaak, de manier
is klassiek, en voor onzen tijd zeer geschikt.

3.
Den verstrekten staat- en zedekundigen lessen ontbreekt het aan diepte en
oorspronkelijkheid.
Den verst. st. en zed. lessen ontbreekt het noch aan waarheid noch aan
actualiteit.

4.
Ondanks enkele schitterende trekken en geestig gedachte toestan-
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den, die er in voorkomen, zal de toekomst leeren - zoo staat te vreezen - dat de
schrijver ten onrechte een lang leven aan zijn kunstwerk voorspeld heeft.
Wegens de schitterende tafereelen en de geestige gezegden, zal de
toekomst leeren - zoo staat te hopen - dat de schrijver met recht een lang
leven aan zijn kunstwerk voorspeld heeft.
Daargelaten de kwade trouw, waarvan de inzendster in de Telegraaf, door hare
averechtsche voorstelling van 't gebeurde, blijk geeft, mag ook haar verdere
redeneering niet onweêrsproken blijven, daar zij de vrijheid neemt, op de verdedigde
stellingen, Multatuli's versregel toe te passen: ‘Wat uitsteekt dient geknot, wat blinkt
bevuild’, als ware 't dus om een kwaadwillige beschimping en misduiding te doen
geweest. Er zijn echter lieden, en juffr. Hroswitha behoort daartoe, die ons gaarne
den schijn voor 't wezen, en blinkend klatergoud voor echt zouden willen opdringen,
en die in den aangenamen waan verkeeren, dat men, met op hoogen toon over de
dingen door te slaan, de waarheid aan zijn zijde krijgt, en 't beter oordeel van anderen
tot zwijgen kan brengen. De ervaring daaromtrent in zake middelbaar onderwijs
opgedaan had haar - zou men meenen - anders tot leering kunnen strekken.

[29 mei 1875
J.C.P. Hotz overlijdt]
29 mei 1875
Overlijdensbericht van J.C.P. Hotz in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 14
juli, no. 192. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Den 29sten Mei ll. overleed alhier na eene korte ongesteldheid, mijn geliefde
Echtgenoot de Heer J.C.P. Hotz, diep betreurd door mij en mijn eenigen Zoon.
G.A.J. Post,
Wed. Hotz
Rotterdam, 13 Juli 1875
Door buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.

[5 juni 1875
Advertentie in de Dordrechtse Courant]
5 juni 1875
Advertentie in de Dordrechtsche Courant, no. 131. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
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SCHOUWBURG-VEREENIGING.

Direktie: VICTOR DRIESSENS.
Zaturdag 5 Juni. Aanv. Acht uur,
ZEKER LAATSTE VOORSTELLING,
MULTATULI'S VORSTENSCHOOL,
Waarin de rol van KONINGIN LOUISE door Mej.
BEERSMANS zal worden vervuld.
Daarna, op verzoek:
HET WIEGJE,
Blijspel in 1 Bedrijf.
Prijzen: Loge en stalles f1.25. Parket 70 Cts.
Parterre 50 Cts. Gaanderij 25 Cts.
Plaatsen te bespreken à 10 Cts. extra aan 't Bureau van den Schouwburg, van
10 tot 3 uur.
HH. Aandeelhouders kunnen over hunne plaatsen beschikken tot 12 uur 's
middags.

[juni 1875
Artikel van Mina Krüseman]
Begin juni 1875
Artikel van Mina Krüseman in De Vlaamsche Kunstbode, jrg. 5, blz. 224-225.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.). Vgl. ook blz. 597.

Multatuli-Douwes Dekker.
*
door Mina Kruseman.
Mijn eerste optreden in Antwerpen gaat gepaard met vele moeielijkheden, waarvan
zeker de grootste is, dat ik beloofd heb te zullen spreken over Multatuli's
‘Vorstenschool’.
Wie ooit, met algeheele toewijding gestreden heeft voor het meesterstuk van een
doodvijand zal begrijpen hoe zwaar de taak is welke ik mij zelve opgelegd heb en
dien ik volbrengen zal zoo niet met den schrijver dan zónder hem, ja zelfs nu 't zoo
wezen moet tegen hem.
De ‘Vorstenschool’ is een litterarisch meesterstuk, zooals wij er nog in onze taal
op 't oogenblik geen tweede hebben, en welke fouten er ook als dramatisch produkt
in wezen mogen, de taal is zóo schoon en de strekking is zóo nuttig dat men den
genialen schrijver gerust een enkel tooneelzondetje vergeven mag, ter wille van het
vele schoone dat hij ons te genieten geeft en dat in alle opzichten populariteit
verdient.

*

Voorwoord tot eene voordracht over ‘Vorstenschool’ in den ‘Cercle Artistique’ te Antwerpen.
Als bijdrage tot de kennis van Multatuli als mensch ruimen wij aan dit ons welwillend
toegezonden artikeltje volgaarne eene plaats in. Dat echter niet onze Redactie, maar alleen
de geachte schrijfster voor die kritische beschouwingen verantwoordelijk blijft, spreekt van
zelf. In verband daarmêe en in dezelfde richting lazen wij onlangs ook Noordnederlandsche
Tijdschriftartikels, o.a. ‘Onkruid onder de Tarwe’ door Prof. Van Vloten (in ‘Onze Tolk’) en
‘Multatuli-vergoding’ door Cohen Stuart (in ‘De Banier’).
Red.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

737
De grootste vijand van dit meesterstuk is dan ook niet het Publiek, dat avond aan
avond én den auteur én de tooneelspelers met eerbewijzen overlaadt, noch de pers,
die machteloos is tegenover zóoveel toejuiching, neen, het is de schrijver zelf die
als Douwes Dekker vergeet wat hij aan Multatuli verschuldigd is.
De man schimpt zelf op zijn werk en op de tooneelisten die 't vertolken, op mij
vooral, zeker omdat ik er het meest voor gestreden, en de ondankbaarste rol op mij
genomen heb... neen, dáárom niet, maar omdat... neen, ik zal niet zeggen waarom,
want:
‘La vie privée doit être murée’

heeft Multatuli eenige dagen geleden te Delft gezegd, toen hij aldaar eene lezing
hield... over zich zelven.
‘La vie privée doit être murée!’

Misschien zou deze frase gebezigd door een ander nog te verontschuldigen zijn
geweest; maar uitgesproken door den geniaalsten man van Nederland, door hem
die zich een Voorganger noemt, een Leider, ja zelfs een Christus...
Ik ben maar een vrouw, maar ik zou mij schamen als er één dag in mijn verleden
was waarop ik de smeekbede van Multatuli toe moest passen:
‘La vie privée doit être murée!’

Neen, ‘la vie privée’ van een groot man moet groot zijn als zijn werk! De man die
openlijk strijdt voor waarheid heeft het recht niet zijn eigen leven tot een leugen te
maken en zich dan weg te schuilen achter de frase:
‘La vie privée doit être murée!’

Welnu, qu'elle soit murée! Ik zal aan zijn verlangen voldoen en den heer Douwes
Dekker met stilzwijgen voorbij gaan, om enkel stil te staan bij het meesterstuk van
Multatuli.
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[19 juni 1875
Vlugmaren in De Nederlandsche Spectator]
19 juni 1875
Vlugmaren van Vosmaer in De Nederlandsche Spectator, no. 25. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Fragment. Het eerste gedeelte handelt over een portret van Beets, en over diens
herdrukte gedichten.
(....)
De oude uitgeversfirma van Beets' Camera obscura beraamt eene tiende uitgaaf
van dit werk en wel eene met platen versierde. Eene kleine onschuldige
onbescheidenheid vertelt, dat er eenige zeer goed gelukte illustraties voor geteekend
zijn die veel beloven. Ook die soort van teekenkunst heeft bij ons groote behoefte
aan ondersteuning van buiten en krachtige studie in zich zelve. Waarom hebben
wij zoo weinig teekenaars die geestvol en geestig teekenen kunnen? Wat een
aardige illustratie zou ook de Woutergeschiedenis van Multatuli kunnen opwekken!
Ook van dezen schrijver is een nieuw portret verschenen bij G.L. Funke, te
Amsterdam. Het is door Aug. Allebé geteekend. Ik doe telkens vragen, schijnt het,
en weer komt eene vraag bij mij op. Waarom wordt de heer Aug. Allebé niet
overstroomd met aanvragen om een portret te maken? Ik ken er eenigen van hem,
vrouwe- en mansportretten. Ik zag er zelden geteekend, edeler van opvatting, fijner
van behandeling. Hij heeft daarvoor een buitengewone gaaf. Als gij een door Allebé
geteekend portret hebt, en 't model maar een eenigszins dankbaar voorwerp was,
dan hebt gij iets zoo schoons dat gij niet meer zuchtend denkt aan de meerdere
kracht der buitenlanders.
Allebé heeft het portret van Douwes Dekker zeer edel opgevat. De levendig ter
zij gekeerde kop, bijna geheel profiel, is geidealiseerd in die mate die noodig is.
Bewegelijke gezichten, gezichten van menschen die leven onder de werkingen van
denken en voelen, zijn niet altijd gelijk. Den eenen dag zijn zij veel belangrijker dan
den anderen. Veel hangt er af van het gevoel van den portretteur. Zal hij begrijpen,
dat hij hier iets of wat moet toegeven, daar iets moet aandringen; dat hij moet
generaliseeren? Zoo moet een portret behandeld worden, en daarom deugt een
fotografische beeltenis zoo zelden. Deze toch geeft maar éen oogenblik, en het
ware portret moet er honderd samenvatten.
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Allebé heeft op deze wijs het portret van Multatuli opgevat. Hij heeft het ook zeer
licht en teder behandeld, even het noodige en meer niet.
Over Vorstenschool te spreken, 't is er eigenlijk nu te laat voor. Iedere
zettersjongen heeft er zijn oordeel over geuit. Eindelijk is er noch eene stem verrezen,
maar van een bevoegde boven velen, die van den heer Alberdingk Thijm. Men kon
van hem verwachten tegenstand tegen verscheidene denkbeelden en opvattingen
van 't leven en een van dit drama afwijkend begrip van kunst. Maar eene geheele
veroordeeling van bijna alles, eene ontstentenis van aandoening bij zoo veel schoons
en waars, - neen, dat had ik anders verwacht. De theses van den debater waren
zeer betwistbaar en dus voor een discussie zeer geschikt. 't Was zelfs zeer
edelmoedig van den steller der stellingen, dat hij de onhoudbare partij op zich nam.
Maar de spreker had den inhoud zijner verdediging niet moeten laten drukken als
eene ernstige kritiek. Daartoe was de geheele methode reeds af te keuren. Eene
ironiesch getinte voorstelling te geven van eene schets van het drama - dat is eene
zeer gemakkelijke wijs om de lachers en daarmee de toestemmers op zijne zijde
te krijgen, - en aan de waarheid te kort te doen. Zulk eene schets maakt altijd eene
verbrokkelde karikatuur van een dichtwerk. Er is meer. De spreker gaat uit van het
beginsel, dat een drama volmaakt moet zijn en moet beantwoorden aan allerlei
eischen der logica.
Tegen zulke beginselen en zulk eene methode is geen enkel drama der geheele
wereldlitteratuur bestand. Ik verzeker u dat het mij slechts een paar avondjes zou
kosten, om, wat gij maar wilt, elk stuk van Aischulos, Sophokles, Aristophanes,
Calderon, Kalidasa, Shakespeare, Molière, Racine, totaal af te breken. Al de prullen
van die lieden wemelen van den onzin en de gebreken en den valschen smaak, die
de heer Thijm in Vorstenschool berispt.
Maar schuilt er wellicht eene fijne satire in deze beoordeeling en hare methode?
Is zij eene parodie, eene straf voor hetgeen de Multatuli der Vorstenschool deed
jegens Bilderdijk's Floris V? En wilde de heer Thijm ons toonen met een voorbeeld,
dat de beoordeeling van den Floris daarom onjuist was? Dan moet ik zeggen, dat
er een groot verschil is tusschen beide beoordeelingen - maar dit zou ons te ver
heen voeren voor deze maren. Liever geef ik een
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voorbeeld, een staaltje, waaruit men het verschil kan proeven. Wie heeft bij 't lezen
en zien niet de diepte en fijnheid meegevoeld die er liggen in het zoo gelukkig en
eenvoudig aangebrachte slot, de scène tusschen den koning en de koningin:
Bij God, 'k zal anders worden dan ik was!
Ik wil als gij, Louise... mijne plaats
Veroovren in het hart des Volks...
Louise.
O, George...
Koning.
- En... 'k wil mijn plaats verdienen in het uwe!
Ze valt hem in de armen.

‘En het scherm valt insgelijks’ - laat de heer Thijm daarop volgen. Is dit... behoorlijk?
Deze zeer... ordinaire aardigheid, zal dit schoone en aandoenlijke slot niet
uitwisschen.
Maar ik herhaal het, tegen eene soort van kritiek en eenen eisch van volstrekte
volmaaktheid volgens een a priori gesteld ideaal model, is geen enkel drama der
ouderen en nieuweren bestand. Zeker zijn er gebreken in dit drama, - en in welk
letterkundig voortbrengsel zijn die niet! Doch ik blijf er bij, en wordt er daaglijks in
bevestigd, zulke kritiek doet schade in plaats van ons verder te brengen. Het
aanwijzen van fouten heeft zijn nut om de menschen te waarschuwen, maar sommige
wijzen van die gebreken te toonen hebben alleen nut voor kunstenaars. Het publiek
moet noch eerst leeren het schoone op te merken, uit te vinden, te bewonderen, te
genieten, voor dat het mag meepraten met zulke oordeelvellingen.
(....)

[23 juni 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
23 juni 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
waarvan drie bladzijden beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 23 Juni 1875
Waarde Dekker!
Ook op mijn laatste schrijven ontving ik geen antwoord. Gij dwingt mij dus, wil ik
niet ruim f4000. - verliezen door geheel aftezien van de uitgave, de bladen van
Havelaar die afgedrukt
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n

zijn, uit te geven en de rest zelf naar den 1 druk te corrigeren en aldus in 't licht te
geven.
De nummers echter die nu door de afgedrukte vellen gezaaid zijn, verraden al
dadelijk het plan om noten te geven. Bovendien beloofde ik die noten uitdrukkelijk
aan mijn confrères, die mij reeds exx. van dezen druk bestelden. Ik moet dus wel
eenige verklaring bij de uitgave voegen, anders verdenkt men mij van kwade trouw
en word ik overstroomd met honderden brieven.
De vraag is dus: welke opheldering ik moet geven? Zeg ik de waarheid, dan
compromitteer ik U tegenover geheel Uw publiek. Wat moet ik dus doen om de zaak
te verklaren?
Ik voeg hier niets meer bij dan dit: Zoo Ge besluiten kunt mij alsnog de beloofde
noten te geven en de 3 vel van den tekst te corrigeren, dan ben ik bereid U terstond
voor f500. - te crediteren. Dat aanbod doe ik niet in de hoop U door die som te
verleiden tot nakoming Uwer verplichting, - daarvoor ken ik U te goed - doch enkel
om U te doen zien hoe volstrekt onmisbaar de voltooiing der eens begonnen correctie
voor 't welslagen der uitgave voor mij is.
Heb ik vóór 15 Juli a.s. geen afdoend antwoord van U, dan geef ik de hoop op
met U in relatie te blijven, en zal ik gedwongen zijn de zorg voor herdrukken Uwer
werken zelf op mij te nemen en bundel VII onvoltooid te laten. Tot op dien datum
blijf ik vertrouwen dat Ge mij voor zóó groot verdriet wil bewaren.
Om zeker te zijn dat deze brief niet verloren gaat, zend ik hem aangeteekend pp.
Groetend als altijd
tt
GLfunke

[23 juni 1875
Bericht in het Algemeen Handelsblad]
23 juni 1875
Aankondiging van Onkruid onder de tarwe van J. van Vloten in het Algemeen
Handelsblad, no. 13833. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Verstokte spiritisten blijven geloovig - wij zagen het nog onlangs bij een te Parijs
behandeld rechtsgeding - al zien ze voor hun oogen, dat ze worden gefopt en hoe.
Zoo zal er ook wel niet veel te doen zijn aan de blinde bewonderaars van Multatuli.
Maar toch
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deed dr. J. van Vloten een goed en loffelijk werk, toen hij in zijn Onkruid onder de
Tarwe eens hun ontgoocheling beproefde. Doet ze geen deugd voor die reeds in
het net zijn, ze opent misschien velen de ooogen, die anders zouden worden
gevangen. Geestig en onderhoudend toont van Vloten de vele gebreken aan, die
Multatuli's werken ontsieren en voor al te goedgelovige lezers zelfs gevaarlijk maken.
Door dien doolhof van onkruid wijst hij eerlijk den weg naar het goede en schoone,
wat er in verborgen ligt. Het is daarom ook jammer, dat hij soms maar niet eenvoudig
herhaalde, wat reeds elders geschreven is, in stede van er naar te verwijzen. De
studie zou dan nog vollediger zijn geweest. Dat de heer van Vloten niet maar geestig
bleef, doch nu en dan vinnig en bijtend werd, behoeven wij bijna niet te zeggen.
Indien ooit, dan vond hij thans daartoe gereede aanleiding in zijn onderwerp en niet
minder in de ziekelijke en verdwaasde beschouwingen, waarin vele vereerders ook vereersters helaas! - van Multatuli hebben lucht gegeven aan hun gevoel of
aan hetgeen zij daarvoor hielden. Het boekje is net gedrukt (Haarlem, W.C. de
Graaff) maar de correctie laat te wenschen. Die van de laatste bladzijden is zelfs
slordig. Doorgaans echter zal de oplettende lezer - wij vertrouwen, dat het geschrift
er velen vinden zal - ze zelf kunnen verbeteren.

[24 juni 1875
Lidmaatschap Maatschappij der Nederlandse Letterkunde]
24 juni 1874
De Jaarlijkse Vergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden kiest Multatuli tot lid. (Archief Mij. NL; U.B. Leiden.)
De lijst van de door éen of meer leden voorgedragen kandidaten waaruit er veertig
tot lid zullen gekozen worden, telt 92 namen; daarbij zijn Dr. F. Feringa, Marcellus
Emants, A. Werumeus Buning en Frits Smit Kleine.
Bij Multatuli's naam ontbreekt de woonplaats. Zie inzake dit lidmaatschap ook 22
juli.
29. E. Douwes Dekker, schrijver van Max Havelaar, Ideën en andere werken onder
het pseudoniem Multatuli.
E. Verwijs. A.B. Cohen Stuart

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

743

[25 juni 1875
Onkruid onder de tarwe verschijnt]
25 juni 1875
J. van Vloten publiceert Onkruid onder de tarwe in boekvorm. Bericht in het
Nieuwsblad voor den Boekhandel, no. 50. (K.B. 's-Gravenhage.)
Vloten (Dr. J. van), Onkruid onder de tarwe. Letterkundige karakterstudie. Haarlem,
W.C. de Graaff. Post 8. (176 blz.).
f1.75.

[25 juni 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
25 juni 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 3 beschreven. (M.M.)
n
gerec. : gerecommandeerden, aangetekende.
Hblad van 23 juni: zie bij 23 juni
Wiesbaden 25 Juni 75
Beste Funke! Vergeef me Ik kan niets aanvoeren dan dat ik gedroomd en
n

gemymerd heb. Ik had gister den moed niet Uw gerec. brief te lezen, en nog las ik
hem niet heelemaal. En net kreeg ik alweer bezoek! Van Zuylen kwam gister met
z'n vrouw, beste lieve menschen, maarToch is 't de vraag of dit me zoo hindert als m'n eigen preoccupatie, want sedert
e

m'n terugkeer van Rotterdam (2 reis) had ik niets uitwendigs dat me stoorde, niets!
(Den eersten keer wél. Toen kreeg ik logés. Van Zuylen & vrouw logeeren in een
hotel. Heden erkende ik ronduit m'n schuld aan u en zei dat ik geen moed had uw
n

gerec. brief te lezen. Daarop zyn ze, met Mimi, zonder my, uitgegaan om me aan
't werk te laten.
Beste Funke, niet om iets aftedingen van Uw volkomen recht, maar - hoe zal ik
zeggen? Ik kan 't niet uitleggen wat er aan my hapert. Alles doet me zeer! Als of 't
spel sprak nam ik zoo even 'n Handelsblad op dat V. Zuylen op m'n tafel had gelegd,
en waarin iets was ingepakt geweest ('n paar lauwerkransen nog die achtergebleven
waren en die hy gemeend had te moeten meebrengen... 't was niet noodig geweest!)
nu, daarin vind ik de voor my zoo kwaadaardige aanpryzing van V. Vlotens boekje:
‘Onkruid o.d. Tarwe.’ Lees 't eens. 't Is 't Hblad van 23 Juni.Nu, dat is één ding dat toevallig juist vandaag treft, maar om
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dergelyke, en ook andere oorzaken, ben ik sedert lang beroerd. Ik ril by alles wat
naar schryven lykt, vooral de Havelaar schrikt me af. De pakketjes correctie van dat
boek raak ik als vies aan. 't Is of ik me brand!
Toch is dit niet alles. Ik heb iets in me dat ik niet verklaren kan. 't Gekste is dat ik
fysiek heel wel ben en ook dit hindert me, want nu kan ik me over m'n geestelyke
onmacht niet op ziekte beroepen. Ik weet niet wat me scheelt.Maar nog eens dit alles is geen verontschuldiging jegens U. Gy hebt my niets dan
goeds gedaan, en hebt recht op afdoening.- De meid gaat uit en kan dezen nog net
op de post brengen. Van avend meer, en ik hoop, wat anders dan een brief.
Hartelyk gegroet
tt
DD

[25 juni 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
25 juni 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 2 beschreven. (M.M.)
Wb. 25 Juni 75
Waarde Funke! Zoo-even zond ik een brief naar de post, en ik maakte daarna
m'n pakketjes open. 't Eerste wat ik zag is de verandering in 't ‘voorwerk.’ Uw vraag
of dat motto niet vervallen kan, is me vreemd. Vindt ge 't zoo ongepast? Hoe dit zy,
ik hecht er aan, en wensch het te behouden. Maar eilieve, waarom die verandering
gemaakt? Alles stond immers goed. Ik zend m'n oude legger hierby en stel voor de
zaak weer in den ouden toestand te brengen. Dat nu zoowel 't motto als de
herinnering aan m'n vrouw (zegge de fransche tekst) níet goed staan, is naar. Maar
nog eens, waarom 't zoo gezet, nadat alles eenmaal goed stond? Ik wist niet beter
of 't was zoo afgedrukt.
Myn opinie is dat alles weer gezet moet worden als in den ouden legger. De
opdracht aan m'n vrouw met franschen tekst op recto, en 't motto van Lothario verso.
Dan zal er op 't voor 't Voorwerk gebruikte halfvel een wit blaadje open blyven dat,
meen ik, 't best vóór den franschen titel kan plaats vinden.
Ik zend dit nu maar vooruit, om 't van myn tafel te hebben.
tt
DD
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[26 juni 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
26 juni 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee
bladzijden beschreven. (M.M.)
Wbaden 26 Juni 75
Waarde Funke! Hierby de revisie van vel 15 & 16.
Nu bezig zynde met de volgenden stuit ik op 'n moeielykheid. Ten-gevolge van
m'n herhaald uit- en inpakken ben ik in de war. Ik vind van vel 19, 20 & 21 (slot) de
gewone proeven in duplo. Maar van 17 en 18 ieder slechts een exemplaar blykbaar
duplikaten van eerste proeven. Nu treft het juist heel verdrietig dat ik op die leggers
niet de gemaakte korrekties heb aangeteekend. Ik twyfel er niet aan dat ik van die
beide vellen revisie gekregen heb, maar heb me er gek naar gezocht. De slotsom
is dat ik niet weet hoe op dit oogenblik 17 & 18 by de drukkery in proef staan. Als
ik nu myn legger zend met herhaalde korrektie (die nooit geheel slaat met de vorige,
al was 't alleen om 't verschuiven van de nummers der noten) dan raken ze in de
war. Ik ben dus wel genoodzaakt U te verzoeken my van 17 & 18 nieuwe proef te
doen zenden.
Ik korrigeer dan 19, 20 & 21 op de nummers der noten na die van die vellen 17
& 18 afhangen.
Overigens zal ik myn best doen zoo veel mogelyk de door myn verdrietig toeven
veroorzaakte schade te herstellen. Ik heb er wroeging van. Gy hebt niet de minste
schuld, en alles komt voor myn rekening. Zoo is het, en daarmee uít. Maar ge weet
niet wat het my kost den Havelaar te behandelen. Dat is geen boek voor my, 't is
myn leven! En dan de herinnering aan alles en aan m'n arme vrouw!
Hartelyk gegroet
tt
DD
Ik heb slechts schoone vellen tot & met 11.Mimi is weer met m'n gasten uit, en wel naar Maintz.

[29 juni 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
29 juni 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot het midden van de tweede bladzij beschreven. (M.M.)
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Amsterdam, 29 Juni 1875
Waarde Dekker! Het verheugt me zeer dat Ge ontwaakt zijt, al kan ik me heel
goed voorstellen dat de wederopstanding van Havelaar U pijnlijk moet zijn. Toch
kón ik er U niet van verschoonen, zooals Ge weet. Eenmaal dien herzienen herdruk
begonnen, moest ik Uwe medewerking blijven vragen.
Schoone bladen van 12-14 verzond ik heden morgen. Van 15 en 16 zult Ge uit
Utr. revisie ontvangen, benevens nieuwe proeven van 17 en 18. - De titel zal ik doen
e

herzetten als bij de 1 proef. Ik vond dat de opdracht toen erg gedrukt stond,
waardoor de bladzij er schrikkelijk houterig uitzag, 't geen vooral bij een opdracht
heel leelijk staat. Doch de hoofdzaak is het boek klaar te hebben, dus laat ik herzetten
als proef 1. Het witte blad komt dan vóór den voorhandschen titel.
Hartelijk gegroet van
tt
GLf

[30 juni 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
30 juni 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
waarvan alleen de eerste bladzijde beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 30 Juni 1875
Waarde Dek! Ik verneem zoo even dat reeds tot bl. 18 afgedrukt is. Dit moet op
Uw eigen order gebeurd zijn. Ik heb nu terstond naar Utrecht geseind dat men mij
schoone afdrukken tot 18 zou zenden en wacht nu slechts 19 en vlg. van U.Ik vond 't al vreemd dat Ge nog van 14 en 15 spraakt, doch was vergeten hoe de
zaak stond. Thans heeft de drukker mij beter op de hoogte gebracht. De taak zal U
dus meevallen!
Vale!
tt
GLf

[juni 1875
Beoordeling van Vorstenschool in Dietsche Warande]
Eind juni 1875
Onder de titel ‘Een mislukt drama’ publiceert J.A. Alberdingk Thijm zijn beoordeling
van Multatuli's Vorstenschool in Dietsche Warande. Overdrukken van deze tekst
werden tegelijkertijd als brochure in de handel gebracht.
De kritiek van Thijm betreft allereerst het feit dat Multatuli ten onrechte
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deze aan-een-schakeling van gejambizeerde (hier en daar ook bij vergissing
geälexandrinizeerde) samen- en alleenspraken een Drama noemt; hij ontkent, dat
de tooneelen, die tot glanspunten bestemd zijn ons iets anders dan geslepen glas
(in plaats van diamant) aanbieden.
Hij vat de inhoud van de opeenvolgende bedrijven beknopt en uitermate nuchter
samen en merkt op, dat de personen in het derde bedrijf, Hanna, Albert en Herman,
niet op de hoogte kúnnen zijn van de intrige zoals die in het eerste en tweede bedrijf
is ontstaan, en dus niet anders dan verkeerd op de situatie kunnen reageren. Juist
omdat Hanna, naar wie de ‘verdenking’ moet worden afgeleid onschuldig is, zal zij
de koningin voor schuldig moeten houden. Voor haar, haar broer en haar verloofde
moeten de gebeurtenissen in het derde bedrijf, en vooral de executie en het
eerherstel in het vijfde bedrijf volstrekt onbegrijpelijk zijn. Thijm heeft nog wel enige
bezwaren méer, maar die zouden desnoods kunnen worden ondervangen. Zijn
beoordeling eindigt met de alinea:
Tot besluit moet mij de klacht van het hart, dat al heeft Multatuli voor zijn roem
niet noodig een geslaagd Drama te schrijven, het zeer te bejammeren valt, dat het
oordeel onzer jongelingschap zoo laag is gezonken, dat zij zulk een mislukt werk
heeft kunnen toejuichen.

[5 juli 1875
Brief van Multatuli aan Waltman]
5 juli 1875
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Twee dubbele velletjes postpapier tot het
midden van blz. 8 beschreven. (M.M.)
Wiesbaden, 5 Juli 1875
Waarde heer Waltman!
Reeds sedert langen tyd verweet ik my m'n zwygen, of beter gezegd het niet
afdoen van de zaak met Specialiteiten waarop Gy recht hebt. Reeds vele maanden
geleden zondt ge my f180. voor korrektie en een paar vellen nieuwe kopie! Nu, met
groot genoegen zal ik m'n schuld afdoen. En het treft juist goed dat ik een middel
weet om
o
1 Een zwarigheid optelossen waarmee ik aan het tobben was betreffende den
nieuwen druk van Havelaar.
o Het debiet van Specialiteiten te bevorderen.
2
Ziehier hoe dit in elkander zit. Ik korrigeerde Havelaar en voegde nummertjes
tusschen den tekst, slaande op noten die achteraan
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komen zouden. 't Laatste nummertje is 173. Die nootjes zullen van verschillende
aard zyn. De vertaling van een maleisch woord beslaat maar een half regeltje maar
soms zou ik een noot wel willen uitbreiden tot 'n halve verhandeling. (byv. op 't woord
‘bevoegdheid’ om indische zaken te beoordeelen, iets dat juist in den bundel over
Specialiteiten past.) Maar Funke die enigszins gebonden is aan de konditiën met
inteekenaars, verzoekt my de noten niet verder te doen uitdyen dan tot (ik meen)
'n vel of drie, hoogstens. Nu zat ik in den brand om al die 173 genummerde
wyshedens aftepassen op de juiste maat. Ziehier wat ik nu doe. Ik maak al de noten
af, except die welke geschikt zyn voor Specialiteiten, en ik verwys dááromtrent naar
de ‘1000 en eenige Hoofdstukken.’ Daar de Havelaar zeer veel gelezen wordt, is
dit, dunkt my, een goede en geoorloofde reklame voor uw boekje. Ik namelyk ben
niet tevreden over den opgang die 't gemaakt heeft, en hoop nog altyd dat stuk
populairder te maken. De Mill. St. ook!
Uwe hartelyke belangstelling kennende, ben ik zeker u genoegen te doen door
de mededeeling dat ik 't op dit oogenblik redelyk goed heb, en niet zoo telkens
angstig in den brand zit als vroeger wel eens (ja, laat me maar zeggen: doorgaande)
't geval was. Ik heb dit gedeeltelyk te danken aan m'n lezingen (die me overigens
zeer tegen de borst stuiten, want ze waren te licht en dicht om veel nut te stichten!)
maar hoofdzakelyk aan de wyze waarop de heeren Le Gras, Van Zuylen en Haspels
my behandeld hebben. Zonder de minste wettelyke verplichting betaalden my die
heeren f25. van elke voorstelling van Vorstenschool. Niet omdat Juffr. K. dit
gekonditioneerd had ('t schepsel had hiertoe geen volmacht) maar geheel uit vryen
wil, en ondanks myn herhaalde verzekering dat ik niets eischte omdat Vorstenschool
gedrukt, en alzoo publiek eigendom was. Ook in andere opzichten kan ik de
bejegening van die heeren niet genoeg roemen. Zy verdienen dat het hun goed
gaat. De afspraak is nu dat ik (als ik kan, hm hm!) vóór 't volgend saizoen een...
blyspel maken zal. Maar dit wou ik al sedert lang, en 't is zeer moeielyk. Niets is
makkelyker dan een klucht, een posse, een farce. Er moet iets in zitten, en toch niet
zwaar op de hand wezen. Ons publiek is zeer veel-eischend. Eenvoudige vroolykheid
wordt geminacht, en als ik gedachten en denkbeelden geef, kan men ze niet
verteeren! Doch ik zal m'n best doen.
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Jammer dat ik m'n stemming niet voor 't kommandeeren heb. - Toch moet ik
dankbaar erkennen op 't oogenblik goed gestemd te wezen. Sedert m'n vertrek van
Lebak had ik 't zoo rustig niet! Onze woning (heel nederig voorzeker!) bevalt me
best, en we hebben hier onze eigen meubels, iets dat ik na Lebak (d.i. nu sedert
byna 20 jaren!) niet gehad heb. Met de zeer hooge Duitsche belasting mee betaal
ik nu voor 2½ kamer en keukentje, nog minder dan vroeger voor één kamer met
alkoofje! En in dat hokje moesten we slapen en m'n vrouw kooken op 'n
petroleumlamp... áls ze iets te kooken had! Bovendien, behalve oude schulden uit
m'n vóórtyd (die wachten moeten op 'n kompleet herstel van positie) heb ik nu niets
te betalen dat presseert. Kortom, ik ben ryker dan iemand die nooit gebrek leed, en
die nooit sidderde by 't vernemen van ridselen op den trap, zich verbeelden kan.
Het is my een waar genoegen dit meetedeelen aan U die zich altyd jegens my zoo
lief, vertrouwend en hartelyk gedragen heeft! En nu eerst dank ik U voor zeker briefje
dat ik van U ontving, den dag na myn bezoek te Delft! Die zaak is geschikt, en ik
wil er niet meer aan denken. Als ik naga hoe die Juffr. K. getracht heeft my - neen,
't publiek! - te overbluffen, en wel door my intelyven in haar plannetje van
Amerikaansche humbug, word ik gloeiend. Ik hoop nu voor goed van haar af te zyn.
Wel verneem ik dat ze my zooveel mogelyk zwart maakt en zichzelf een eerzuil
sticht, door de vertelling dat ik haar spel alleen dáárom afkeurde wyl ze een aanval
op haar deugd had afgewezen, maar ik zal berusten in die aardigheid. Even als V.
Vloten zoekt ze aanleiding tot schryvery. Het beantwoorden zou nieuwe stof geven,
en wat niet gekocht wordt om harent- of zynentwil, zou debiet vinden omdat ik er in
betrokken was. Merci! Ik heb er geen lust aan zulk volk aan opgang te helpen, en
dit zal ik dan ook by 'n paar gelegenheden zeggen.Iets anders! Voor U breekt de komkommertyd aan, niet waar? Hebt ge ook lust,
een paar dagen uittebreken, en ons te komen bezoeken? De kosten zyn gering. Ik
meen dat een retourbillet maar op 24 à 26 gl. te staan komt. Daarvan zoudt ge aan
de spoor een klein deel moeten cadeau doen, door terugkeerende, een stuk pr boot
op den Ryn te doen (namelyk van Mainz tot Coblenz 't mooie brok) En die bootreis
is zeer goedkoop, een paar thalers maar!
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Nu, overigens zoudt ge niets noodig hebben, als ge ten-minste genoegen naamt
met... een klein kamertje, en heel heel eenvoudige ja minder dan eenvoudige
inrichting. Ge zult hartelyk ontvangen worden, en mooie wandelingen maken. Toe,
doe 't maar! En bekommer U niet over vooruit schryven. Een telegram is voldoende.
Dan kan ik U afhalen van de station. En ook zonder telegram, ge zoudt op elk
oogenblik welkom zyn. In dit laatste geval, neem eene droschke (vigilante) en zeg:

Schwalbacherstrasse
a
9
neun-a
Dan zal men U brengen voor een schoenmakers winkel (Fiedler) die er zeer
onaanzienlyk uitziet. Ik woon daarboven, op de eerste verdieping. Kom maar terstond
boven, dat is zoo de gewoonte hier. Ieder loopt het huis maar in. Van schellen weet
men niet. 't Zou al mal moeten treffen, als wy niet thuis waren, en de meid ook niet.
He, ik zou 't aardig vinden, als ge my eens kwaamt verrassen. Meer dan f30. mag
u de heele reis niet kosten, zeg f40. (voor boot, droschke &c).Wees nu heel hartelyk van my gegroet en geloof my met ware achting en
toegenegenheid
t.a.v.
Douwes Dekker
Neem geen sigaren mee. Die heb ik wel, of...
Ik bedenk me daar iets! 't Is toch beter dat ik weet of ge komt. Want dan zou ik U
misschien een kleine kommissie opdragen, juist misschien over sigaren. En nog
iets. Wilt ge s.v.p. eens by 'n bloemist informeeren naar een nieuw (???) soort
bloemen, genaamd Japansche lelie (???) die, naar men beweert, de vliegen
verjagen? Het moeten bollen zyn. Ik heb zoo'n hekel aan vliegen, en wou wel eens
weten of 't waar is, en zoo ja, die methode toepassen. Ook hoor ik dat de bloemen
zeer mooi zyn.Met Specialiteiten zal ik haast maken. Ook ikzelf wou graag dat de nieuwe druk
gauw klaar was. Ik gis dat hy nu, na de bereddering over Vorstenschool, meer
besproken zal worden dan de eerste.
Ook hoop ik dit van Mill. St. en zal er van myn kant myn best toe
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doen. Ik zeide u reeds dat er in M. St. een gaping is. Het prouveert niet voor
recensenten (de al te welwillende Vosmaer inkluis) dat ze dit niet hebben opgemerkt.
Juist die fout moet in de volgende uitgaaf verbeterd worden.

[juli 1875
Recensie van Vorstenschool in De Vlaamsche Kunstbode]
Begin juli 1875
Recensie inzake een voorstelling van Vorstenschool in De Vlaamsche Kunstbode,
jrg. 5, blz. 282-283. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Kampen, 27 Mei, 1875.
Dezer dagen woonde ik in eene onzer steden de vertooning bij van Vorstenschool
door het Antwerpsch gezelschap.
Wat Multatuli's stuk is daarvan hebt gij U bij de voorstelling ten uwent zeker wel
overtuigd. - Ontegenzeggelijk is het een schoon gedicht, van groote letterkundige
waarde, doch m.i. geenszins een ‘tooneelstuk.’ Er ontbreekt bepaald aktie en intrigue;
de lange alleenspraken, die men met genoegen leest, worden voor 't publiek
vermoeiend te volgen en zijn ook voor de groote massa, die het gedicht niet gelezen
en bestudeerd heeft, bijna niet te begrijpen.
Met het oog op den aard en den litterarischen vorm van Multatuli's ‘drama’ is ook
de vertolking daarvan bijzonder moeilijk. De schoonste gedeelten gingen ook hier
geheel of gedeeltelijk verloren. Ik behoef U niet te zeggen, dat de verdienstelijke
Catherine Beersmans eene zeer gunstige uitzondering maakte. Zij heeft de rol van
Louise gespeeld zoo als zij alle andere rollen speelt: uitmuntend. Jammer echter,
dat zij in het eerste tafereel en hier en daar elders wat te tragisch was. Zij werd op
zeer verdienstelijke wijze bijgestaan door Mejuffer Verstraeten die bijzonder veel
aanleg verraadt en met studie en volharding eens eene eerste plaats op het
Nederlandsch tooneel zal innemen. Met een voorbeeld als Mejufvrouw Beersmans
dagelijks voor zich, kan zij niet anders, dan slagen.
Het succès dier voorstelling was dan ook geheel en al voor Mej. Beersmans en
Mej. Verstraeten. Tot mijn leedwezen kan ik van het heerenpersoneel - hoe
voortreffelijk het zich in àndere omstandigheden reeds moge voorgedaan hebben
- geen zoo gunstige ge-
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tuigenis afleggen, met uitzondering van den Heer Van Kuyk, die als Herman
voortreffelijke oogenblikken had.
Tot het goed vertolken van een dichtwerk als Vorstenschool behoort een zekere
litterarische kennis en ontwikkeling, die men over 't algemeen van onze artisten
billijker wijze niet vergen kan. Hoe toch is vooralsnog de opleiding onzer Noord- en
Zuidnederlandsche tooneelisten? Meestal door routine en zelfoefening. Eene school
waar zij onderricht ontvangen in de letterkunde, in het deklameeren, in de mimiek,
in het acteeren, bestaat er niet. Wel is waar, is hier te lande reeds een begin
daarmede gemaakt en is eene soortgelijke school te Amsterdam opgericht; maar
zoo die school aan hare bestemming mogt voldoen, dan zal eerst eene volgende
generatie de vruchten ervan plukken.
Behalve het gebrek aan opleiding voor het Tooneel, bestaat bij U zoowel als hier
te lande een gebruik bij de tooneelgezelschappen, dat m.i. allernadeeligst werkt op
de ontwikkeling der artisten, nl. dat men de artisten allerlei rollen laat spelen:
Tragedie, Drama, Melodrama, Blijspel worden door dezelfde artisten uitgevoerd.
En nu ik wil het gevraagd hebben, of het in algemeenen regel mogelijk is op die
wijze uitstekende artisten te krijgen?
Ik hoop dat in deze leemte eene spoedige verbetering moge komen.
De opvoering van Vorstenschool moge financieel goede resultaten opleveren;
doch voor de tooneelisten kan die geen voordeel aanbrengen; moreele vergelding
voor de door hen gegeven moeite kunnen zij in het algemeen niet oogsten.
Vorstenschool is, ik herhaal het geen eigentlijk tooneelstuk; het is een
aaneenschakeling van schoone ideën, die in eene eigenaardige, heerlijke taal
worden uitgedrukt. Om nu de schoonheid dier ideën en die taal juist en zuiver te
interpreteeren, daartoe is de eerste vereischte: grondige kennis der taal zelve waarin
die ideën geschreven zijn.
Nog eén woord: - Vorstenschool zal, meen ik, wel spoedig als tooneelstuk
uitgediend hebben. De ongepaste persiflage op alle vorsten in het tweede tafereel
verwekt vrij algemeen afkeuring, zoo niet meer.
Hare litterarische waarde en schoonheid als gedicht zal zij echter nooit verliezen.
M.
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[juli 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
Midden juli 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 3 beschreven. (M.M.)
Wiesbaden Juli 1875
Waarde funke! Sedert vele dagen zit ik te wachten op proef van vel 21. Dat is 't
slot van den gewonen tekst van Havelaar met 'n paar blaadjes kopie der eerste
Noten, genoeg om de paar overschietende blz. van dat vel te vullen. Ik vroeg aan
Boekhoeven my daarvan proef te zenden (d.i. revisie ten-opzichte van den
gekorrigeerden tekst maar proef van die 1½ eerste bladzy noten) teneinde te
berekenen hoever m'n notenkopie in druk uitzette? Maar ik verneem en ontvang
niets. Op dit oogenblik ligt de vertraging niet aan my. Sedert ik u 't laatst schreef,
heb ik druk gewerkt.
Maar... daar overvalt my een bezwaar waarmee ik waarachtig geen raad weet.
Ik zie duidelyk dat m'n noten den grens overschryden dien ge my aangewezen hebt.
Ge zeide (meen ik) in een Uwer brieven, 2 a 3 vel! Kerel, dat kan ik niet!
Ik begryp heel goed dat ge gebonden zyt aan Uw afspraken met drukker en 't
Publiek. Hoe nu?
Eerst was ik van plan U voorteslaan, de Noten in 'n afzonderlyk bundeltje
uittegeven, en daarvan (onder opgave der oorzaken) aan den voet van den Havelaar
en in advertenties mededeeling te doen. Maar ik denk dat dit U niet geraden zal
voorkomen.
Iets anders dus. My te bekrimpen in m'n ruimte is... halsbrekend. Belemmeringen
van dien aard maken me onmachtig, en bederven m'n werk.
Daar ik nu zoo vry ben te gelooven dat m'n noten werkelyk waarde hebben in
evenredigheid met de ruimte die ze beslaan en met den prys dien ge daarvoor
bedingen moet, sla ik u voor, my te laten begaan, en uw bestellers of inteekenaars
op-grond van den hooger prys dien ge nu vorderen moet wegens 't uitdyen, te
ontslaan van hun bestelling. Zoodra ge dan precies weet wat u papier en zetloon
kosten zal, zoudt ge tot nieuwe bestelling kunnen uitnoodigen. Is dit niet goed?En vraag toch vooral aan Boekhoven waarom ik geen proef kryg van vel 21? Me
dunkt het is al 'n dag of tien dat ik de korrektie met kopie van 't begin der noten
verzonden heb.
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Ook wacht ik schoon vel (of proef?) van den titel met de onmisbare motto's. M'n
hemel, dat proloogje over Barbertje is beroemd... heel bekend althans. Men heeft
het eens, nogal pikant, aangehaald in de Kamer. Hoe zou 't nu in de eerste kompleete
uitgaaf van den Havelaar kunnen gemist worden?
o

Andere schoone vellen heb ik t/m 19. (A. G voor Boekhoven) - Zeg, zoudt ge
niet den man die den Havelaar brocheert, last geven tot gedeeltelyk opensnyden?
By zulk best papier is dit noodzakelyk om de plooien te vermyden die er later by 't
beste binden niet uittekrygen zyn.Ik hoop dat gy en Uw vrouw en kinderen zoo wel zyt als wy. My mankeert op 't
oogenblik niets, noch fysiek noch anders. (de gewone grîeven er buiten gerekend.
Van m'n kinderen - doch basta!) Ook onze woning die waarlyk voor ons doel heel
goed gemeubleerd is - alles eigendom nu! - bevalt me best. Het zou me leed doen,
er uittetrekken.
Wees hartelyk van ons gegroet en geloof my
t.a.v.
Douwes Dekker
Bedenk goed dat ge u by 't openen van nieuwe bestelling tegen hooger prys
gevoegelyk en ten-rechte beroepen kunt op de uitgebreide noten. Zoolang m'n
geschryf opgang maakt, moet men dat goedvinden.
En nog niets. By schrale noten zouden de bezitters van vorige uitgaven geen
aanleiding vinden tot het koopen van de nieuwe. Nu echter wél. Ik ken personen
die den Havelaar van-buiten kennen, en terstond de nieuwe uitgaaf nemen zullen,
nadat ik gezegd had dat er noten by zouden komen.Met het oog hierop, wordt het zelf de vraag of 't zaak is de noten met brevier te
drukken. t Zetten zal wel evenveel kosten, maar 't eischt mínder papîer, niet waar!
Nu, 't is de vraag of die bezuiniging noodig is. Maar nu spreek ik als iemand van 55
jaar wiens oogen hem in den steek laten, en 't publiek is gemiddeld jonger.

[juli 1875
Aart Admiraal in De Tijdspiegel]
Midden juli 1875
Onder de titel ‘Dr. J. van Vloten op de ketterjacht’ publiceert Aart Admiraal een
kritiek op Onkruid onder de tarwe in De Tijdspiegel, 1875, derde dl., blz. 78-85. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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De schrijver constateert dat het boekje allerminst een ‘letterkundige karakterstudie’
is, maar niet anders dan éen polemiek tegen Vosmaer die alleen de schoonheden
in Multatuli's werken heeft aangewezen en besproken. Het zou inderdaad beter zijn
geweest als hij ook de misgrepen van Multatuli had ontleed.
Nu geeft hij Van Vloten en anderen onnódig ruim spel om een tegenhanger van zijn
boekje te leveren en heeft het voor menigeen den schijn gekregen alsof Vosmaer
Multatuli's zwakke plaatsen óf niet heeft gekend óf niet heeft willen kennen. Van
Vloten maakt vooral van Vosmaer's verzuim een vrijzinnig gebruik. Niet alleen heeft
Van Vloten een menigte gebreken in Multatuli's werken te berde gebracht, maar
ook - en vooral - in Multatuli's leven.
Tegen beide soorten van critiek heb ik - geheel buiten Vosmaer's boekje dat er
toe prikkelde, menige bedenking (blz. 80-81).

Men moet de Minnebrieven van Multatuli niet vergelijken met diens leven, men moet
ze vergelijken met de Minnebrieven van dichters van Multatuli's rang, met Petrarca,
met Schiller, met Heine. Van Vloten bespreekt hier en daar in allen ernst, ja met het
vuur der geraaktheid, Multatuli als taalkenner, als zedepreker, als atheïst, als
staatkundige. Daar kan men niet ernstig bij blijven en Van Vloten moest er zich niet
zo driftig over maken.
Alleen waar Multatuli optreedt voor hetgeen hij is en inderdaad met groote kracht
gebleven, nl. geboren dichter, daar gebiedt hij. Zijn meesterschap over de taal, zijn
diepte en rijkdom van gedachten, zijn schoone beelden maken uw bewondering
gaande. Overal bromt hij, snorkt hij, prikt hij, maar niet waar hij tot u komt als dichter.
Nederlanders! kent uw meester! Slaat uzelven met bewustheid gade, als hij voor u
de lier stemt, als hij op de snaren slaat dat het dreunt, dat het liefelijk om u ruischt,
dat het dondert, dat het als een windharp suist; want dáár is die zanger en blijft hij:
Ons aller meester. (blz. 85).

[15 juli 1875
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman]
15 juli 1875
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman. (M.M.)
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Dank voor br! Zal over eenige dagen antwoorden. Wil gauw Noten H. afmaken
waarmee ik bezig ben. Zend geen planten met spoor. Wacht op bollen. Heel
vriendelyk gegroet.
DD
Na dit geschreven te hebben, ontving ik een brief van Le Gras te Rotterdam, die
me vraagt om beschryving van een kostuum voor den Sultan v. Atjin. Ik antwoord
hem zoo goed mogelyk, en begon met 'n telegram aan U over de maskerade van
de studenten. My dunkt dáárvan moeten te Delft teekeningen bestaan. Misschien
zelfs zou 't u mogelyk zyn, door bemiddeling van een student, origineele kostumes
opteduiken. Mocht er onder de studenten iemand zyn die de heeren Le Gras c.s.
met inlichtingen of misschien met origineele kostumes van den optocht kan bystaan,
hy zou me zeer verplichten. Maar er is spoed noodig. Vergeef me de moeite die ik
van u verg, ik reken op uw welwillendheid. Adieu.

[16 juli 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
16 juli 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
geheel beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 16 Juli 1875.
Waarde Dekker!
Gij zelf hebt mij gezegd dat ik bepalen mocht hoeveel de noten mochten uitloopen
en daarbij verzekerd dat Gij ze evengoed in 2 als in 10 vel kondet geven. Daarop
heb ik u reeds in februari verzocht, ze in 2 à 3 vel te geven en daarvan uitgaande
heb ik al mijn maatregelen genomen, zoodat het (voor dézen druk althans) onmogelijk
is meer te geven.
Schriftelijk alles uit te leggen waarom dat niet kan, is mij hoogst moeielijk; ook
zou 't U vervelen als ik in eene uitvoerige explicatie kwam. Slechts dit verzoek ik U
in aanmerking te nemen:
e

1 . dat de boekbinder van den Heuvel te 's Hage 1000 losse gestempelde banden
al sedert Mei heeft gereed liggen om de bladen in te zetten, zoodra die afgedrukt
zijn en die banden gemaakt zijn op 23 vel dikte.
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e

2 . dat een 3000 tal gelithograph. omslagen mede op 23 vel gemaakt, al sedert 3
maanden klaar zijn.
e

3 . dat ik de nieuwe uitgaaf reeds geannonceerd heb à f2.40 en daarvan eenige
honderden aan mijn confraters met ⅓ rabat heb verkocht, om terstond bij uitgave
te leveren.
Van verhoogden prijs kan dus geen sprake zijn, terwijl aan banden en omslagen
mìnstens f450. - te loor gaat, als 't boek dikker werd. Ik geef U nu in bedenking Uwe
noten te maken zoo uitgebreid als U goeddunkt, die evenwel te bewaren voor den
volgenden druk en in den tegenwoordigen die noten zéér verkort te plaatsen, zoodat
ze niet meer dan 2 vel beslaan.
Wilt Ge dat niet, welnu, geef dan behalve de 2 vel verkorte noten terstond een
‘Supplement’ op de Havelaar als apart boekje, dat ook waarde heeft voor de koopers
van vorige drukken. Dit laatste echter is bepaald nadeelig voor deze uitgave. Ik geef
dus de voorkeur aan 2 vel voor deze druk en des noodig 10 of meer vel voor een
volgenden.
Zoudt Ge bezwaar vinden om b.v. nú een getal van 2000 ex. in den handel te
e

brengen met korte noten als 4 druk en, zoodra die uitverkocht zijn, de volgende
e

2000 als ‘5 druk’ met uitgebreide noten? Ik zou daar niet tegen hebben, mits Ge
n

e

voor dien 5 druk maar den tekst van den 4 zoudt willen gebruiken. In dat geval
bewaar ik de bladen eenvoudig en plaats ze later vóór de uitgebreide noten.
Me dunkt, dit laatste is wel 't meest praktische in 't gegeven geval?Dat Ge nog geen revisie van bl 21 hebt zal daaraan liggen dat ik de letter heb
afgekeurd die men gebruikt had voor 't begin der noten, omdat die veel te klein was.
Ik heb nu last gegeven die noten te herzetten uit de tekstletter, doch zonder interligne,
zoodat Ge nu wel vandaag of morgen revisie zult ontvangen. Ook gaf ik order U
revisie te zenden van 't Voorwerk met het motto voor Barbertje.Het verheugt me dat Ge U thans zoo prettig gevoelt in Uw versierd huisje. Blijf er
met de Uwe lang en gelukkig wonen. Niemand die U dit hartelijker toewenscht dan
ik!
Bij mij is alles wel: de kinderen zijn tierig en moedertje houdt zich dezen zomer
voor haar doen ferm. Zij laat U en Mimi recht vriendelijk groeten.
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Antwoord mij svpl spoedig, want uw brief heeft me weêr doen beven!
tt
GLf

[17 juli 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
17 juli 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan alleen de
eerste bladzijde beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 17 Juli 75
Waarde funke, Ik haast me in antwoord op Uwen brief van gister u te verzekeren
dat ik alles maken zal, zoo-als 't nu, in-verband met uw zaken en afspraken wezen
moet. Ge zyt volkomen in uw recht, en 't zou heel beroerd zyn, U daarin te
dwarsboomen. Dat ikzelf gezegd heb aan 2 of 3 vel genoeg te hebben, is waar. De
fout is dát ik dit zei. Maar nu ge eenmaal al uw maatregelen daarvoor genomen
hebt, moet ik daaraan voldoen en ik zal m'n uitgebreide wyshedens bewaren voor
'n volgende druk. Dat bekorten zal me 'n waar kunststukje worden.
Wees hartelyk gegroet van
tav
Douwes Dekker
Ik zal haast maken.

[18 juli 1875
Bericht in Onze Tolk]
18 juli 1875
Bericht in Onze Tolk, jrg. 6, no. 42. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Naar wij van goed ingelichte zijde vernemen, zal bij F. Berggold in Berlijn spoedig
eene duitsche vertaling 't licht zien van: Multatuli, Max Havelaar.

[22 juli 1875
Brief van Multatuli aan J. Verdam]
22 juli 1875
Brief van Multatuli aan J. Verdam. Velletje postpapier, groot formaat, aan éen
zijde beschreven. (Archief Mij. Ned. Letterkunde, U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
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Wiesbaden 22 Juli 1875.
WelEdele Heer!
Ter beantwoording Uwer geachte letteren van den 25 Juni JL, No 133, heb ik de
eer UWED meetedeelen dat ik my tot m'n groot leedwezen genoodzaakt zie, voor
't my daarby aangeboden Lidmaatschap op de meest beleefde wyze te bedanken.
Ik heb de eer met hoogachting te zyn
UWED. Dienstvaardige Dienaar
Douwes Dekker
Den Heere J. Verdam
Sekretaris van de Maatschappy
der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden.

[23 juli 1875
Advertentie in de Leeuwarder Courant]
23 juli 1875
Advertentie in de Leeuwarder Courant, no. 88. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
CONCERTZAAL IJ. V.D. WIELEN,

LEEUWARDEN.
HEDEN VRIJDAG 23 JULIJ,
OPVOERING VAN
SALAMANDER

groot fantastisch blijspel, met geheel nieuwe Kooren, Decoratiën, Costumes enz.,
enz.

DAARNA:
BOUKE MEI SÎN FLUITSJE,

groot vrolijk zangspel in 2 afdeelingen. Woorden van Schepers. Muziek van George
Chevreux.

MORGEN ZATURDAG 24 JULIJ:
WAARSCHIJNLIJK
VORSTENSCHOOL,
van MULTATULI.
Entrée f 0.99. Na half elf f 0.50.
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[27 juli 1875
Brief van Multatuli aan Tiele]
27 juli 1875
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele. Dubbel velletje postpapier, beschreven tot en
met blz. drie. (M.M.)
caetera desunt: de rest ontbreekt (lat.)
Wiesbaden, 27 Juli 1875.
Waarde Tiele, ik heb vergeten U den naam optegeven van de bladersoort die,
gerookt, zoo byzonder goed moet zyn tegen asthma. Ze heeten: dahoen (zegge:
daun) ketjoebon.
Leg by 't uitspreken van ketjoebon, den klemtoon op de voorlaatste. Dit is by
maleische woorden (misschien slechts met uitzondering van 'n 12 tal
tweelettergrepige) vaste regel. Ik zou deze pedanterie gespaard hebben, als ze u
niet dienen kon in uw studien omtrent indische reizen.Die dahoen ketjoebon dan, werd met succes gerookt door zekeren ouden heer
Rudolph (toevallig ook maar 'n Leienaar) die ze bestelde by z'n neef in de Oost.
Schoon de zaak 35 jaar geleden is, herinner ik me zeer goed, hoe ongelukkig die
Oom zich voelde als z'n voorraad verbruikt was, en hieruit ryst de vraag of ge ook
misschien 'n goed werk zoudt kunnen doen, door te maken dat dit blad eens voor
al in apotheken te verkrygen was? Of is dit reeds 't geval? En zou misschien die
ketjoebon de cannabis indica wezen? Maar de cannabis groeit, meen ik, in Zuid
Europa, en ik zie niet in, waarom dan de oude heer Rudolph altyd zoo angstig op
z'n bezending van Batavia zat te wachten? Hoe dit zy, maak dat ze zaak toegelicht
worde. Dit zal veel lyders goed te-pas komen.Onze menagerie is vermeerderd met 'n schildpadje. Jammer dat de arme kerel
aan een oog blind is. Overigens zyn we heel wel. Maar ik zit erg te tobben met m'n
noten voor den Havelaar. Ik had niet voor ¼ ruimte genoeg, waar ik rekende op
kleine letter, en zie (om ik weet niet welke reden) staat Funke er op, dat ze gedrukt
worden met dezelfde letters als de tekst. Nu is er... heelemaal geen gooien met de
muts naar! Dat geknoei met die Noten maakt me misselyk.
Heden (dinsdag) moet ge thuis komen. Ik ben bly voor U want ik ben theologisch
vast overtuigd:
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Vliegen, parlementery, en yzeren sporen
*
schiep onze lieve-heer in 'n oogenblik van hevigen toren.
Wees van ons beidjes heel vriendelyk gegroet en geloof my,

t.a.v.
Douwes Dekker.

[27 juli 1875
Recensie in Leeuwarder Courant]
27 juli 1875
Recensie betreffende Vorstenschool in de Leeuwarder Courant, no. 90. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De niet overgenomen eerste helft van dit artikel en het slot gaan over andere
toneelvoorstellingen tijdens de Leeuwarder kermis.
(....)
Gisteren avond waren velen getuigen van het door het gezelschap van den heer
Driessens gegeven drama Multatuli's Vorstenschool. Het stuk zelve kunnen we
buiten rekening laten. Bij de eerste opvoering van dit nieuwe drama is het breedvoerig
besproken en mag thans van algemeene bekendheid worden geacht. Alleen dus
een paar woorden over de uitvoering. Al dadelijk een woord van lof aan mej.
Beersmans, die de rol van koningin Louise zóó heeft opgevat en vertolkt, dat velen
haar boven hare zusters in dit stuk hebben gesteld.
Zij was treffend in die tooneelen waar zij als koningin optrad, uitstekend waar zij
voor de belangen der menschheid streed. Met kracht verkondigde zij hare
denkbeelden, op eene wijze, die van haar talent getuigenis aflegde en die de
bezoekers begeisteren moest. In het tooneeltje met Hanna hing het publiek, als
ware het, aan hare lippen en in de scène met van Huisde hernam zij geheel hare
waardigheid als koningin. De moeijelijke passage van het ga zitten, werd door haar
meesterlijk teruggegeven. Zij nuanceerde van toon, juist zóó, dat het verschil in
iederen zin merkbaar was en alle eentoonigheid werd weggenomen. De
verdienstelijke actrice ontving tot loon voor hare degelijke vertolking talrijke
bijvalsbetuigingen en een prachtige bouquet.
Van het damespersoneel komt van zelve het eerst Hanna aan de

*

Litterarisch-geleerde annotatie van Dr. die: Volgens sommigen zou 't woord ‘toren’ hier
beteekenen: ira, en niet turris. Dewyl er evenwel by die interpretatie 'n zin liggen zou in de
aangehaalde tekst woorden, 'n gruwel die ons... (caetera desunt. Is dat niet jammer?)
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beurt. De dankbare Hanna-rol werd door mej. Verstraeten juist weer gegeven, zoodat
zij aanspraak heeft op eene eervolle vermelding. Van de overige dames noemen
wij de koningin-moeder (mevr. Verstraeten), en de Walbourg (mevr. Tormyn), die
hare kleine rollen goed vervulden. En nu 't heeren personeel. In de eerste plaats
de koning. Blijkbaar heeft de heer Hendrickx zijn George-rol goed bestudeerd,
althans zonder dat was het onmogelijk geweest een goed karakter weer te geven.
Ook de heer Hendrickx genoot de eer der terugroeping. Het overige heeren-personeel
vormde niet een geheel, zooals men dat gewenscht en elders had opgemerkt. Er
was hier geen innig verband tusschen hoofd- en nevenpersonen.
Over de uitvoering hoorde men ééne stem..., die der goedkeuring.
(....)

[2 augustus 1875
Brief van Multatuli aan Pik]
2 augustus 1875
Brief van Multatuli aan W. Pik. Twee dubbele velletjes postpapier, beschreven tot
boven aan blz. acht. (M.M.)
Wiesbaden, 2 Aug 75
Geachte Heer Pik, hartelyk dank voor de toezending der beide couranten, en
vooral voor Uw ‘Onkruid’.
Zeker zal het u verwonderen, maar toch is 't de waarheid, dat ik van V. Vloten's
stukken in ‘Onze Tolk’ maar zeer weinig gelezen heb. Ge weet dat de brochure die
thans aan de orde van den dag is, 't eerst in dat Tydschrift verscheen, en wel in
zeer vele volgnummers. Eén van die nummers viel me te Rotterdam in handen. ('t
Was, meen ik, my toegezonden door de Redactie, maar daar ik véél stukken ontvang,
die ik ter-zyde leg, weet ik dit niet zeker. 't Is zeer wel mogelyk dat my meer nummers
werden aangeboden. Nu, dit doet er niet toe. Gelezen heb ik er maar één.)
Na inzage van dat nummer - neen, zoo begint de zaak niet. Lang vóór die
campagne in ‘Onze Tolk’ wist ik dat V. Vl. hevig tegen my uitvoer, zóó dat de flinke
Versluys in 't Schoolblad de opmerking maakte dat hy me scheen te ‘sarren’. Mèt
Versluys ben ik van oordeel dat de grond ligt in afgunst.
Tot deze gissing ben ik gerechtigd, omdat hy die me vroeger
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altyd in de hoogte stak, opeens van battery veranderde na m'n stuk over
‘Vrye-Studie’. Dit onderwerp namelyk had ook hy te Delft behandeld.
Of ik zyn aanvallen zal beantwoorden? Och, 't bederft m'n stemming zoo! En...
dan moet ik beginnen met z'n stukken te lezen. Ik ben er vies van! Dit zei ik dan ook
dezer dagen in de Noten op de nieuwe uitgaaf van den Havelaar. (Nogal komiek,
ik weet niet of die noten wel verschynen zullen. Voor vele maanden reeds schreef
ik m'n uitgever dat ik dacht aan 2, 3 vel ruimte genoeg te hebben. Maar zie, er blykt
nu dat ik 6, 8 (?) vel noodig heb. Daartoe is geen plaats. Hoe dit nu geschipperd
zal worden, weet ik niet. Maar 't is m'n eigen schuld. Funke had nu eenmaal alles
op 2, 3 vel noten aangelegd, tot de banden toe, en kan nu geen duizenden
wegwerpen. Ik zeg u dit, voor 't geval dat m'n uitval tegen V. Vloten - géén
beantwoording! - niet daarin voorkomt).
Ja, ik ben vies van den man! En toch beloof ik hem niet: niet te antwoorden. Maar
't moet me gelegen komen. 't Stuit me, hem en z'n brochure aan opgang te helpen,
want ik houd me overtuigd dat dáárop (ook in dat stuiptrekkend Tydschrift reeds)
de heele zaak was aangelegd.
Ik verneem nu (of liever ik wist het wel, maar 't was me ontgaan) dat ook die C.S.
er by wordt aangehaald. Ook iemand die bedelt om repliek! Van doodzwygen heb
ik een afkeer, maar dit is hier de vraag niet. De vraag is of ik iederen onbeduidenden
kerel die onbekend was, in 't leven schryven moet? Er zou geen eind aan komen!
Hoofdzaak is dat al die dingen myn stemming bederven, vooral in zaken die 't
hart raken. Ik lees in 't stuk van D.C. dat ik ‘moedwillig vrouw en kinderen verlaten
heb’. (of 't er letterlyk staat, weet ik niet. Ik wil 't niet opzoeken en overlezen. Ook
weet ik niet of die woorden van V. Vl. of van D.C. zyn). Dit is een leugen. Gedurende
myn afzyn heeft men met 'n helsche machinatie m'n gezin weten te bewegen naar
't Buitenland te vertrekken. M'n arme vrouw meende dat het haar plicht was, maar
my was 't 'n wond die nooit heelen zal. Ik heb geen lust zulke intieme zaken met
den vuilen V. Vloten te behandelen. Dit weet hy wel, en dáárop spekuleert hy.
Dat tegenstellen van m'n verachting voor Publiek (dat geen recht
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eischt in de Havelaarszaak en de Fransen van de Putte's duldt als minister!) met
hartelykheid jegens menschen die goed en lief voor me zyn, begryp ik niet. Ik ben
zeer vriendelyk van aard en zeer dankbaar voor hartelykheid. De Natie, als zoodanig,
heeft me slecht behandeld. Moet ik nu 'n persoon of 'n verzameling menschen die
me niet slecht behandelen, begrypen in m'n verachting van 't geheel? Waar zou dit
heen?Maar, nog eens, het is de vraag of 't beantwoorden van zulken mallepraat goed
is? Myn oog valt daar op:
‘Met my begint de nederlandsche litteratuur.’
Heb ik dit gezegd? Neen. Maar 't staat er alsof ik 't zeide. De meeste lezers zullen
't zoo opvatten. Het schryven tegen zulke valschheid is vervelend.
Maar dat andere, het aanroeren van intieme verhoudingen, is nog erger! Van
Vloten heeft lust in 't wroeten en snuffelen in de intimiteit van 'n ander. Ik niet.
(Zie eens den flinken oorveeg dien Flanor hem toedient ten opzichte van z'n
nasporen of O.Z. v. Haren al dan niet met z'n dochters geslapen heeft! Met Flanor
geloof ik hier aan ‘likkebaarden’. Ik kende dat woord niet, maar de beteekenis zal
wel nagenoeg overeenkomen met myn noot op blz 11 van den Tweeden bundel
Ideën.Van hooger standpunt bezien dan dagelyksche polemiek en artikelschryvery,
moet ik erkennen dat het me niet onaangenaam is - en zeker niet onverwacht! - op
die wyze te worden aangevallen. Het hoort er by! Na de mislukking (tot-nog-toe,
wel te verstaan) myner pogingen om iets goeds tot stand te brengen voor den
mishandelden Javaan, spoorde ik de oorzaken van dat mislukken na. Ik meende
die te vinden in den toestand onzer Maatschappy. Vandaar dat ik die toestanden
in 't algemeen begon te bespreken. Ik was als iemand die 'n verrotten balk uit 'n
gebouw nemen wil, en aldra bemerkt dat het heele gebouw wrak staat. M'n kring
van opmerkingen breidde zich uit, en de nederlandsche schryvers, geleerden,
doctoren &c. konden niet verdragen dat er 'n vreemde eend in hun byt kwam. Dit
verwekte algemeene, of byna algemeene, tegenwerking. Het was te voorzien. Ik
heb tegen my, alles wat tot zekere clique behoort, en... vooral dezulken die 't in
hoofdzaak met my eens zyn. Dit klinkt
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vreemd, maar de oorzaak is ligt te vinden. Men neemt het me kwalyk dat ik uitspreek
wat velen dachten. Ik had dat vóórgaan moeten overlaten aan professor die en
minister die.
En dan de opgang van m'n schryvery als zoodanig. Dat schreit om wraak! Heel
natuurlyk.
Maar dat alles is me liever dan 't ellendige doodzwygen! Ik reken op 't jonge
geslacht om uit te wyzen of ik al dan niet waarheid zocht, en wanneer dit vonnis
goed uitvalt, wordt de rest me onverschillig. Neen, onverschillig niet! Ik ben 'n gewoon
mensch, en niet verheven boven heel gewone aandoeningen. Schryvery als die van
V. Vl. doet me zéér. Maar... ik moet dat kunnen dragen. Men zuivert de stallen van
Augias niet zonder 'n spatje mee te krygen van de modder dien men tracht weg te
ruimen. Wie dáár niet tegen kan, moet maar thuis blyven.Wees zeer hartelijk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker
Ik recommandeer U de Schoolbladen waarin de heer Versluys den theol. Dr. V. Vl.
op z'n plaats zet. Ze zyn van 't begin van dit jaar, meen ik. Zie ook dáár, hoe hy
knoeit met z'n opinie over den Floris van Bilderdyk. Toen ik dat vod had uitgekleed,
schreef hy o.a. dat men dit niet van my hoefde te leeren, dat ieder al lang wist hoe
weinig dat stuk waard was. Maar... hyzelf had het opgenomen in z'n bloemlezing.

[4 augustus 1875
Brief van Multatuli aan Tiele]
4 augustus 1875
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele. Twee dubbele velletjes en een enkel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
eripuit coelo fulmen: de bliksem uit de hemel trok (lat.)
lucus a non lucendo: (donker) woud, dat zo zou heten naar het niet licht geven,
m.a.w. een ongerijmde afleiding (lat.)
bosse: knobbel, vandaar hier: gave
Kiliaan: Cornelius Kiliaan (ca. 1530-1607), taalgeleerde, vooral bekend door zijn
e
Etymologicum teutonicae lingae (3 uitg. 1599).
ja, ophir zal van de Arabieren zyn. De maleiers spreken geen f uit (van waar die p
h hier?) Maar toch had het opir kunnen zijn,
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waarin de Arabieren de p in f (ph?) veranderd hebben, want dit doen ze bijna altijd.
Sommigen kunnen geen p zeggen.
Wiesbaden, 4 Aug. '75.
Waarde Thile, vergun me dat ik U maar heel gemeenzaam behandel, waartoe ik
me tevens van Uwen kant aanbeveel. Ik heb met zooveel genoegen kennis met U
gemaakt, dat het me hinderen zou deftighedens te verkoopen. Ja, ook ik hoop van
ganscher harte dat de aangeknoopte betrekking tot duurzame vriendschap leiden
moge.
Zeg, mocht ge misschien voor Uw gezondheid een tweede verblyf te Wb. noodig
oordeelen, en wat opzien tegen de hooge kosten van 'n hôtel, dan zouden wy 't
prettig vinden, als ge genoegen naamt met dat kleine kamertje. De badkuip wordt
dan in de voorkamer gezet, wat best kan. Maar ons régime van leven is
àllereenvoudigst! Nu, dit zal U niet kunnen schelen.
De twee overdrukjes uit den Gids heb ik wel doorloopen, maar nog niet gelezen.
Ik ben weer bang dat ik er me in verdiepen zal, en dit mag ik niet voor ik in 's Reine
met Funke ben. Hy heeft reden tot klagen, en dit drukt me.
Deel me s.v.p. later mede wat Uw bevinding is van de ketjoebon. Dank voor de
mededeelingen over V. Meteren. Ei, hebben Heeren Staten daarin iets laten
veranderen? Wel, dit is 'n kostbare bydrage tot de kennis der regeerings beginselen
van die dagen. Wie de Geschiedenis met aandacht leest, loopt gevaar 'n
menschenhater te worden. Hoe veel geknoei, hoe weinig schoons.
Wie ‘met aandacht leest.’ Er blykt me elken dag dat ‘men’ dit niet doet. Over 't
geheel is 't verwonderlyk hoe makkelyk 't menschdom altyd te foppen was, niet door
opzettelyke bedriegers juist altyd, maar door z'n eigen lust in 't onware. Hoe moet
ik 't anders noemen? Ik neem 'n voorbeeld aan mezelf. Waarom vroeg ik niet toen
me voor 't eerst verteld werd dat Franklin ‘eripuit coelo fulmen....’ Hoe weet men
dat? Hoe wist hy 't zelf? Welke proef kon hem daarvan zekerheid geven? Hoeveel
onweders neemt één persoon waar? Van de hoeveel onweeren raakt men tot de
kennis van den loop die de el. vonk nam? Hoeveel keer van die weinige gegevens
liep die vonk langs 'n staak en draad? De uitkomst moet miniem zyn en - in verband
met de waarschynlykheidsreke-
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ning - kon Franklin onmogelyk beweren dat-i 'n afleider van den bliksem had
uitgevonden, onmogelyk! Ik herinner my uit m'n jeugd 'n plaatje in Martinet's Kath.
d. Natuur. In de eigenaardige kostuumpjes van dien tyd staat daar de opvoedende
Dominé te doceeren, natuurlyk in de ‘Natuur’. 't Begrip ‘natuur’ eischt buitenlucht,
boomen en groen. Het bliksemt... als de bliksem. Maar de toeluisterende Jonker
Zögling hoeft niet bang te zyn, want: ‘deze groote boom beveiligt het gansche
Landschap’.
De Jonker die, heel slim, wat ver van dien boom bleef, is dien dag niet geraakt.
Toch zal-i met Gods hulp nu wel dood zyn, zoowel als Martinet zelf.
Vrage: wat moet de arme bliksem doen, als er twéé even groote boomen in een
landschap staan? Waar blyft volgens Franklin en Martinet de electr. vonk, als de
bliksem niet ‘ingeslagen’ is? O, er zyn 1000 vragen te doen die... niet bewyzen dat
Franklin 't mis had, maar: dat hy geen données kan opgeven voor de waarheid van
z'n beweren. 't Is onmogelyk z'n burgerlyke gissing tot de waardigheid van adelyke
hypothese te verheffen.
Toch benoemde men haar klakkeloos tot méér dan hypothese, tot zekerheid! Na
100 jaar lang meegepraat te hebben, begint men nu, op experimentale gronden te
twyfelen, en is dus weer even ver als de domste kerel die in Franklin's tyd de zaak
niet geloofde omdat de ‘Heer’ door zulke uitvindingen verkort werd in z'n waardigheid.
Of de thans opkomende twyfel over de waarde van Franklin's uitvinding meer
grond heeft dan de uitvinding zelf, weet ik niet. Ik gis neen. Maar zeker is 't dat men
100 jaar lang algemeen iets geloofd heeft, zonder naar bewys te vragen, ja, zonder
te bedenken dat er voor Franklin's beweren (misschien?) geen bewys te leveren
was!
Zoo ook gaat men met de Geschiedenis om, met of zonder erg. Maar als ‘Heeren
Staten’ de V. Meterens gaan emendeeren is 't mét erg! Vrage: wat komt er van de
waarheid?Slatuintjes. Is 't onder bibliologen aangenomen dat Schonck de auteur is van die
vermakelyke kommentaar? Van waar dan de naam: Eibes, in myn uitgaaf? (1775,
Utrecht by J.C. ten Bosch) ‘Eibes’ klinkt niet pseudoniemerig, dunkt me. Ook vind
ik in myn editie een lofvaers van P.R.S. ‘aan Eibesius’.

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

768
Wat het fraaie stuk zelf aangaat de commentator zegt dat er voor jonge critici nog
altyd wat te doen is, zoolang...
‘Zoolang Van Egmonts pers nog nieuwe Liedjes drukt,
En Van der Putte dit gelukt.’

Men zal dus moeten zoeken in Liedeboekens die by V. Egmont of by v.d. Putte zyn
uitgegeven.
Jammer dat Schonck's (of Eibes') kommentaar, hoe zot ook te - pas gebracht,
werkelyk geleerd is. Onze tegenwoordige ‘bezorgers’ van klassieken zyn wel zot,
maar geven géén blyk van geleerdheid - de weinige uitzonderingen niet te na
gesproken. De Vondeluitgaven zyn ellendig. 't Is om medelyden te hebben met de
armoed. En Nederland slikt dit! En 't kent wetenschappelyken rang toe aan zulk
gebeuzel. E.G. (één uit duizend!)
‘Dus dient haar faam alderbest verzwegen.
*
Nu wel, die klok heeft haast elf geslegen.

Ziedaar 'n opheldering van Doctor van Vloten! Is 't misselyk of niet? En, let wel, dat
hy de uitdrukkingen die wel degelyk wat verklaring noodig hadden, heel leuk
overslaat.Zou 't U niet schikken die kwestie over Amerika eens in den Gids te behandelen?
De mededeeling in dat krantje (dat ik U dan terug wil zenden) met Uw bedenkingen
daartegen, zoude niet onbelangryk zyn, dunkt me.Hé, van Antara gesproken. Er hangt me 'n klank in 't oor, waarvan ik de beteekenis
niet weet: oetara. Wilt ge dat woord eens opzoeken. Ik heb op 't oogenblik geen
mal. dictionnaire. Wanneer echter 't woord werkelyk antara is, bestaat de mogelykheid
dat het begrip ‘tusschen’ is overgegaan in ‘grens’. De sarcasme: lucus a non lucendo
is dikwyls.... géén sarcasme maar stipte waarheid. De beteekenis van sommige
woorden is meestal afwykend, soms in lynrechte tegenstelling van den
etymologischen zin.Hm, gewaagde gissingen! Ik houd Malakka en Molukken voor 't zelfde woord. M.
× l k? Malch? By 't nasporen van oorsprong - hier: geen echte ur nog, want malch
is nieuwer dan 't holbewonen - landt men aan by:

*

geslagen’
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1
2
3
4
5

interjecties.
water
terrein-accidenten
waardigheids benamingen
stam- & volksnamen, gewoonlyk synoniem met man, mensch, wezen, vechter,
allerlei woorden die 't wy-schap uitdrukken, de comminauteit, kimbr. (Si) kamber.
Kenmr, (Si is, thans nog in Indie, 'n voorzetsel dat persoonlykheid beduidt,
*
verwant misschien met sri, sr, sarah, sire, senior, tser, czaar, caesar , assur,
syrie &c. &c. &c. &c. Er is geen eind aan, want de afleidingen zyn even
menigvuldig als 't aantal wortelen gering is.-

Behalve die vyf hoofdbronnen van etymologie blyven de klanknabootsingen een
bron die nog altyd vloeit.
Och, ik had zoo'n lust m'n opmerkingen hierover byeen te brengen! Maar ik heb
geen loisir.
(by die kladdery op de vorige blz. hoort ook de gissing dat el: heer, en sr: heer
met elkaar verwant zyn, en slechts door verbastering van uitspraak, eindelyk door
letterschrift bestendigd, schynen te verschillen.
Het hy-begrip (de hy by uitnemendheid, de heer) werd in 't latyn: l (ille = el) in de
germaansche tongvallen: er, herr. Maar de latynen behielden de r in hun comparatief,
maha (groot) werd maha-er, maha-ior, maior, d.i. ons: meer, enz.)Nou, in dien tyd had ik best je Portugesche studiën kunnen lezen. En Funke
klaagt! Hoor eens, ik zal 't niet weer doen. Maar kunt ge niet iemand die... de bosse
van gewaagde gissingen heeft, aansteken met m'n zucht om ur te zoeken? Die
bosse, ja, en tyd! Toe probeer eens.Wie was de man die beweerde dat er in 't Paradys vlaamsch gesproken werd?
Wat voerde hy aan, tot staving van z'n gissing? Zie, al is 't 'n zotterny aan een
paradys te gelooven, toch zou ik

*

Nebukadnezar Nabie, ngabi, chodno, chodna (?), Sir, sr, Salmanasser, sleman, salomo, sir,
sr: Ik houd byv Zerubabel voor 'n tautologischen drieklank: Sire, sr/Raba/El. heer (er = hy,
ior, lat. comp., de grootere.) Ook tser-claes is 'n dubbele titel. Claes is claus, clovis, chlodwig,
de opgeslotene, hy die 't huis bewoont, (sloss, ook van sluiten) dus de heer.
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wel eens willen weten of hy misschien getroffen was door de soort van
overeenstemmingen die my in 't oog vielen. De fout kan geweest zyn dat hy voor
‘Vlaamsch’ hield wat eigenlyk algemeene wereldtaal was, d.i. sommige urklanken
in 't vlaamsch, die heen-kyken door 't manteltje der bedervende letterkundery. By
studien als deze moet men zich ontdoen van lettergeloof, men moet op klank letten
en op den overgang van klanken. Gister hoorde ik alweer een r uitspreken als a.
De pruisische onderofficieren meenen recht militärisch te spreken door Gewehw te
zeggen. De fransche incroyables zwoeren p le d'honn . ‘Huwelyk’ is 'n slecht
uitgesproken byv. naamwoord: ehelich.Mocht het u schikken iemand optewekken tot de studie die ik zoo lief heb, laat
o

hem dan wel bedenken dat de opgegeven 5, 6, soorten van bronnen 1 allengs
o

eenigszins vermeerderen (d.i. by voortgaande ontwikkeling en behoefte.) 2
hoogstwaarschynlyk uit elkander voortspruiten, zoodat er ur, ur-lyk gesproken nog
minder dan 5 of 6 zyn. ('t begrip van heerschap byv. is nieuwer dan kennis aan
water. De klanken sr en er zyn alzoo wellicht aan den vlietenden ruischenden ῥ
ontleend (water). Zie eens, hoe aardig die aanblazende h er al terstond: ‘heer’ van
maakt, zonder te wachten op germaansche keelen die herr zouden zeggen! De
overgang van 't begrip: beweging of voortgaan (meesleepende wat zich in den weg
zet) op: hoogheid, overwicht, gezag en den comparatief, is makkelyk te vatten,
vooral als men zich verplaatst in de zeer begrypelyke penurie van uitingsmiddelen.
Zoo ook heeft 'n kind op zekeren leeftyd maar 'n klank of drie waarover 't beschikken
kan, en tracht het dáármee uittedrukken wat het begeert. Moeders leeren het
verstaan, zoowel uit verschil van stembuiging als uit de blykbare pogingen om den
klank te wyzigen. Die pogingen zyn soms kluchtig, maar de moeder spreekt het kind
na, en maakt 'n woord met geykte beteekenis van wat eerst tot taal stond als
waggelen tot loopen. Zóó immers zyn de talen in de wereld gekomen?De gissing dat ons ‘mooi’ 't spaansche ‘muy’ is, was wel van my, maar ik verneem
dat het reeds vroeger gezegd was, en vraag er dus geen standbeeld voor.
Wat er tegen pleiten zou is dat ‘mooi’ meer in Holland dan in Belgie bekend is,
waar toch de spanjaarden zoo veel langer geweest zyn.
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Tot m'n schande moet ik erkennen niet te weten wanneer Kiliaan gebloeid heeft.
Wilt ge my dit zeggen. En... vanwaar de betrekkelyke autoriteit die men hem toekent?
Immers z'n verklaringen van woordbeteekenis rust niet op vergelykende taalkennis,
en alleen op 't gebruik? Zou hy niet, in 1875 schryvende 't woordje ‘bepaald’
omschryven als 'n adverbium van superlative verzekeringskracht? ‘Ik heb “bepaald'”
pyn in 't hoofd’ hoort en leest men tegenwoordig telkens. Ik herinner me nog zeer
goed dat ik 't woord bepaald in zoo'n malle beteekenis voor 't eerst hoorde. Het was
toen 't nieuwste akademische snufje, zooals later: plastisch, drastisch (dáár kunnen
de Duitsers wat mee!), concreet, intens en vooral ob- en subjectief. 't Gekste is dat
ikzelf soms ‘bepaald’ zeg, en 't klinkt me zoo gek. ‘Bepaald zeker’ moet nu
beteekenen: ònbepaald zeker, of onbeperkt zeker, of beperkt ònzeker, god weet
het, ja god weet het... bepaald! Dus: niet volkomen.*
Antwoord me in godsnaam niet, want dan schryf ik je weer, en dit mag ik niet,
heusch! (hübsch?). Funke wordt me - door myn schuld, hy is zeer goed voor my! een ware cauchemar. Och, 't is zoo jammer dat ik niet werken mag wat ik wil.
Wees heel hartelyk gegroet, ook van m'n vrouw. Wy wenschen u goede
gezondheid, en... als ge daar hoest, kom dan hier! geloof my
uw vriend
Douwes Dekker.
Ik schryf altyd heel slordig. Als m'n zinnen niet rondloopen, zet ze dan maar terecht.
Ik vermei me in slordigheid als 't niet voor de pers is, net 'n jongen die de school
verlaat.

[6 augustus 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
6 augustus 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot het midden van blz. 2 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 6 Aug. 1875
Waarde Dekker! Ik heb mij verplicht gezien voor de noten op Havelaar toch een
kleinere letter te nemen dan die van den tekst, want deze was voor dat doel wat al
te kolossaal. Gij behoeft U dus

*

Ja, antwoord me alsjeblieft wel maar verbied me U te schryven. Ik zal 't ook niet weer doen
auf Ehre.
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niet zoo erg te bekrimpen als noodig scheen, want die kleinere letter slikt wel ½ vel
meer inhoud op de 2 vel.
Sedert ik de laatste proef van vel 21 van U ontving, bleef ik dag aan dag in hope
of er Kopy volgen zal, en intusschen verloopt het getij. Komt het boek niet binnen
weinige dagen compleet, dan loopt alles weêr in de war en zal tot mijn groote schade
ook voor dit najaar mijn exploitatie mislukken. Ik bid U dus nogmaals zeer ernstig,
de eens begonnen taak af te werken en mij niet te dwingen het droevige boek
onafgewerkt in de wereld te zenden. Had ik kunnen denken dat Ge een tijdperk
zoudt hebben van zoo volslagen machteloosheid, als nu sedert 't begin van '74 over
U heerscht, ik zou mij wel gewacht hebben U dat boek ter herziening te geven.
Nogmaals dus: dwing mij om Uzelfs wil toch niet om de afgedrukte bladen uit te
geven met de slotverklaring dat ik de beloofde noten niet uit Uw pen heb kunnen
wringen. Voor mij zou zulk een publicatie geldelijk nadeel berokkenen, doch wat
moet men gaan denken van de macht die Ge over Uzelf oefent? Ik zal nu nog
wachten tot 15 Aug. Heb ik dan geen levensteeken, dan ga ik in Gods naam alléén
onder zeil.
Hierbij een brief die mij verzocht werd bij gelegenheid eens aan U te zenden.
Wees met de Uwe vriendelijk van ons gegroet.
tt
GLf

[7 augustus 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
7 augustus 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee enkele velletjes postpapier, dubbel
gevouwen en beschreven tot midden blz. zeven. (M.M.)
Wiesbaden 7 Aug 75
Beste funke! Ik heb niets tegen uwe nog altyd vriendelyke vermaningen
intebrengen. M'n onvruchtbaarheid dateert van nog vroeger dan ge zegt. Me dunkt
ik moet U, en dan in 't laatst van 73 al, geschreven hebben dat ik erg gewond was,
want van dien tyd af dateert m'n onmacht. Maar dit kunt gy niet helpen. En wel ik
ook niet in de oogen van iemand die alles precies wist, doch dit gaat U als uitgever
niet aan. Van uw standpunt zyt ge volkomen in Uw recht, en ik ben u dankbaar voor
de zoo lang betoonde
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inschikkelykheid. Ook uw brief van gister is weer zacht en vriendschappelyk. Dit
vind ik zeer schoon, en ik dank u wel.
Maar m'n geseur moet uit zyn! En - zonder de minste zoekery van spykers op
laag water, want ik spreek nu maar van de laatste weken of dagen - op dit oogenblik
heb ik wat minder schuld dan over 't geheel. Kyk, eerst raakte dat vel 21 zoek.
Daarop volgde de verandering in de letter der noten die me nóg meer in den brand
jaagde over de ruimte en daar ik uit schuldbesef verlegen voor u was, durfde ik niet
protesteeren. Vervolgens 't wegblyven van vel 22. Ik vreesde dat het weer weg was,
en schreef er J.v.B. over.
Gister ontving ik het, en 't gaat met deze post naar Utrecht. Heel bly was ik daarin
te zien dat ge toch weer kleine letter hadt ingevoerd. Al voel ik nu nog erg last van
de nauwte, toch is 't iets beter.
Ook gaat gelyk met dezen aangeteekend vervolg kopie aan Boekhoven. Dat zal
genoeg zyn voor vel 23. Dan houd ik 't vervolg en slot (?) liggen om uittekomen met
Uw bestek.
Wees nu zoo goed me op 't alleruiterste optegeven hoeveel ik vullen mag? Hoe
meer hoe liever. Elke bladzy meer is me welkom. Sta me svp. zooveel toe, als uw
bandjes vatten kunnen.Gek dat ik, suf en onvruchtbaar, fysiek zoo wel ben. Er mankeert me niets. Ik
herinner me niet ooit gezonder geweest te zyn.Dat ik veel (te veel) bezoek uit Holland kryg is waar, maar als verontschuldiging
gaat dit niet op. Juist dezer dagen weer is Mimi bezig met het afleiden van zulke
beslommeringen.Groet uw heel lieve vrouw van my. Mies is uit (met bezoekers, weet je)
Hartelyk gegroet
tt
DD
Zeg, waarom zond je, sedert lang al, 't Nieuws niet meer? Nou, als ik m'n geweten
wat minder bezwaard had gevoeld, zou ik je daarover 'n erg standje hebben gemaakt.
Ik denk er nu aan omdat ik je vragen wou er iets in te plaatsen:
‘Van goeder hand kunnen wy verzekeren dat Multatuli voor 't hem aangeboden
lidmaatschap der Maatschappy van Nederlandsche Letterkunde te Leiden bedankt
heeft.’Dit moet wel. Want ik hoor dat ook de benoeming in de couranten gestaan heeft.
Ik ga dus zoolang 't bedanken er niet in staat, door
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voor 'n kollega van al die onbekende beroemdheden in de dubbele e of o, wat me
zeer compromittant voorkomt.Correctie en kopie aan V. Boekhoeven zyn op de post.

[10 augustus 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
10 augustus 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
waarvan drie bladzijden beschreven. (M.M.)
voor Letterkunde bedankt: zie bij 22 juli 1875.
Amsterdam, 10 Aug. 1875
Waarde D! Gij verrast mij met de mededeeling dat v Boekhoven kopy ontvangen
heeft. Ik heb nogal zoo dringend aan B. verzocht mij terstond te berichten als hij
iets van U mocht ontvangen! Nu, 't is al weêr voor mij een motief te meer om niet
bij drukkers te gaan die niet gewoon zijn voor mij en U te werken. Zoo nu en dan
ben ik zwak genoeg mij te laten beleren van dat beginsel af te gaan.
Hartelijk dank intusschen dat Ge mij geholpen hebt. Dat geeft licht! Als de rest
nu achter elkaar volgt, ben ik toch nog in staat in tijd voor 't najaar uit te geven.
v d Heuvel deelt mij mede dat hij des noods 24 vel kan bergen. Maak dus ná vel
23 zoo noodig nog 16 bladzijden vol.
Schrijf mij svpl bij gelegenheid of Ge verkiest dat ik volgens vroeger voorstel eerst
2000 van déze oplaag zal uitgeven met de verkorte noten en de volgende 2000 met
uitgebreider dito? In dat geval zal ik er op rekenen.
Bij onderzoek blijkt nu dat de krant U 't laatst werd gezonden te Rotterdam. Nadat
Ge weg waart is men daarmeê voortgegaan totdat Uw ex-huisheer een nummer
weigerde met bericht dat Ge reeds vertrokken waart. In die dagen was ik juist op
reis en heeft men vergeten mij uw nieuw adres te vragen, terwijl ik in de meening
leefde dat Ge trouw elken dag Uw blad ontvingt. - Van heden af heb ik gezorgd dat
de toezending weêr geregeld voortgaat. Maar waarom mij al niet vroeger daarop
attent gemaakt! Ge wist toch wel dat ik u niet met opzet mijn krantje zou onthouden,
zoolang Gij 't zoudt willen doorloopen?
Dat Ge voor ‘Letterkunde’ bedankt hebt vind ik geheel en règle. Hoe durft men U
een dergelijk aanbod doen op denzelfden dag
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dat men zoo'n bent gaat binnenhalen! Die inrichting loopt ook al in haar laatste
schoenen! Juist haar beschermers drukken haar dood.
Adieu! Wees met Mimi recht hartelijk van ons gegroet.
tt
GLf
Welk een genot voor Mimi om met zoo'n hitte met Uwe gasten te mogen wandelen!

[12 augustus 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
12 augustus 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel gevouwen velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Wiesb. 12 Aug 1875
n

Waarde funke, In Uw brief van den 10 schreeft ge geen kennis te hebben
bekomen van Boekhoven dat ik hem kopie gezonden had. Nu dit deed ik toch, en
wel op denzelfden dag dat ik u schreef. 't Was aangeteekend.
Ook zond ik hem dien dag korrektie van vel 22, met verzoek om revisie.
Ik ontving tot heden toe (donderdag, maar de middagpost is nog niet aan) noch
proef van 23, noch revisie van 22.
Ik vraag hem om allebeî, pr postkaart van heden.
Ik moet vel 23 zien, om te berekenen hoe ik uitkom met de 16 bladzyden die ik
daarna nog vullen mag. Dáárop wacht nu 't verzenden van verdere kopy. Ik kan
toch niet gelooven dat-i voor vel 23 geen kopy genoeg heeft? Maar dit zou dan toch
geen reden zyn om me de revisie van 22 niet te zenden.Er moet, dunkt me, voor 23 kopy over zyn. Maar als ik nu, om zeker te gaan, hem
'n paar blaadjes meer zend, raak ik ze kwyt by 't overleggen van 't misschien
noodzakelyk inkrimpen.
o

Ziehier a G myn postkaart aan Boekhoven.
n

‘Ik zond UED den 7 korrektie van vel 22, met verzoek om revisie in duplo, en
tevens - aangeteekend - kopy voor vel 23. Tot heden, donderdag middag, ontving
ik noch die revisie, noch de proef van 23. Ik kan niet gelooven dat er geen kopy
genoeg is. Mocht dit echter zoo zyn, gelieve dan te zenden, zoover als de druk loopt.
Ik moet dit zien, om uittekomen met de ruimte.’Nu weet je hoe de zaak staat.-
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Op Uw vraag over 't geven van nu verkorte noten, om later... - Och, we moeten nu
maar zien de 24 vel naar omstandigheden te doen afloopen, en dan te oordeelen
of er later iets kan of moet worden uitgebreid. Ik ben nu naar m'n zin noch kort
genoeg noch uitvoerig genoeg geweest. De zaak is dat ik minder nummertjes in
den tekst had moeten zetten. Dáárby heb ik de door myzelf opgegeven maat
heelemaal uit het oog verloren. Er zyn nummers by die 'n heel vel zouden vullen,
en andere die, nu ik eenmaal gebonden ben aan ruimte, best hadden kunnen
achterwege blyven.Nog weet ik niet hoe ik 't met dat vel 24 schipperen zal. Maar juist daarom wou
ik 23 zien. Als je dezen ontvangt zal v.B. je toch wel gemeld hebben dat-i kopy heeft,
denk ik. Ze moet Zondag middag in Utrecht geweest zyn. Wacht, ik doe den ‘Schein’
hierby. De kopy moet met den trein van Saterdag 5 uur 'smiddags van hier gegaan
zyn.
Hartelyk gegroet
tt
DD

[12 augustus 1875
Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant]
12 augustus 1875
Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 221. (K.B. 's-Gravenhage;
knipsel M.M.)
De heer Douwes Dekker heeft voor het hem aangeboden lidmaatschap der
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde bedankt.

[13 augustus 1875
Brief van Mimi en Multatuli aan Merens]
13 augustus 1875
Brief van Mimi en Multatuli aan A. Merens. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Wiesb. 13 Aug. 75.
Waarde Merens!
Hoe verheugd was ik dezen morgen een brief van u met zulk goed nieuws te
ontvangen. Hartelyk dank daarvoor! Ik kan my denken hoe verheugd en trotsch
onze lieve Chris is. Ik stuur haar een hartelyken kus, en wensch u beiden veel geluk
met den kleinen Christiaan. Ik zou hem meer dan graag eens zien - hem, en zyn
broer dirk en zyn lief moedertje. Ook zou 't my een genoegen
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wezen met u, waarde zwager kennis te maken. Ik ben zeer dankbaar dat ge my
geschreven hebt en ook verder op de hoogte wilt houden hoe 't met myn lieve zuster
en uw kindeke gaat. Ja zeker, stel ik daar 't grootste belang in. Al hebben wy in lang
weinig of niets van elkaer gehoord er is in 't zusterschap iets zoo innigs - nu, dat
daargelaten. Ik hoop zoo alles goed gaat, die beste lieve Christine 'n beetje jaloersch
ben ik toch. 'n klein beetje. Ook dek laat U beiden van harte gelukwenschen en
groeten. Maar dat hy u, waarde Merens, ooit persoonlyk ontmoet heeft herinnert hy
zich niet. Hy kende uw naam niet anders dan in verband met Chris. Dit spyt me wel.
ik had het prettig gevonden als hy u kon. Uw beschryving van den kleinen dirk
buigende voor de wieg van zyn broertje is een ware schildery. ik heb er zoo'n plezier
in gehad en stel 't my telkens weer voor. Er is zoo iets heerlyks in kinderen, in dat
ontwikkelende leven!
Nogmaals dank en met duizend groeten,
Uw zeer toegenegen
Mimi
Waarde Merens! Dank voor Uw brief aan Mieske die er zoo bly mee was alsof zyzelf
'n drieling had gekregen. Ik wensch U van harte geluk met de geboorte van uw
tweeden spruit, maar lieve god, waar moet het naar toe met de bevolking van onze
planeet. Gisteren berekenden de geleerden 't vrachtje menschen dat de aarde
draagt op 1300,000,000. En Nu 1300.000.001! Die Christiaan heeft Courage, in
zóó'n groot gezelschap te komen! Toch wensch ik hem alle heil, en roep hem welkom
toe.
Wàt? Ken ik U? of kende ik U. Of heb ik U gekend te Amsterdam? Ik wil
griffermeerd worden als ik 't weet! Help me svp. eens op den weg. Wáár heb ik U
gezien, ontmoet, gesproken?
Ja, houd ons op de hoogte van Christien's toestand, gelyk ge zoo vriendelyk
belooft. Dat zal, vooral indien de berichten gunstig blyven, my en Mimi - hei, Mies
en my - zeer veel genoegen doen. Wees intusschen met Uw lieve kraamvrouw heel
hartelyk van ons gegroet en geloof me
Uw liefh. zwager
DouwesDekker
in de wandeling:
Dek.
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Ik heb 'n vervl. hekel aan de naam Dekker als je dus van me erven wilt, zeg dek.

[15 augustus 1875
Brief van Multatuli aan Pik]
15 augustus 1875
Brief van Multatuli aan W. Pik. Twee enkele gevouwen velletjes postpapier, tot
bovenaan blz. 7 beschreven. (M.M.)
Wbaden, 15 Aug 75.
Omdat ik geen tyd heb, antwoord ik terstond. Ik voorzie namelyk dat uitstellen
afstellen zou worden, en dit mag niet. De post van gister en heden bracht me zóóveel
dingen die spoed vereischen. (De direktie Le Gras vraagt naar 't blyspel dat ik haar
beloofd heb, en ik ontv. meer brieven van dien aard). Nu, zooveel drukte dat ik
waarlyk overstelpt ben.
Ik dank U hartelyk voor Uw flink partytrekken. Ook aan den heer Mansholt, verzoek
ik U myn dank over te brengen.
Het is niet waar dat ik m'n vrouw en kinderen verliet. Moet ik, om dit te bewyzen,
gelyk uit tal van innig-hartelyke brieven makkelyk wezen zou (brieven die ik U en
M. heel graag ter lezing geven wil), moet ik nu om dien smeerigen V. Vloten aan
opgang te helpen, myn intieme zaken blootleggen voor Publiek? 't Is bitter! Ja, in
de Noten op Havelaar geef ik V. Vloten 'n paar oorvegen. Dit is nog altyd geen
beantwoording, geen wederlegging. Maar juist dat wederleggen stuit me. Toch kàn
't zyn dat ik me eens tot stipt beantwoorden zet, voet by stuk. Jammer maar dat hy
dan weer 'n brochure kan uitgeven waarin-i vertelt, dat ik de maan van den hemel
stal. Funke verzekert me dat geen uitgever van V. Vloten's geschryf meer durft
opleggen dan de kleinste hoeveelheid. En met myn naam er op of er in, plaatst hy
een drie, vierdubbele oplaag. Ziedaar de heele strekking! Ge begrypt hoe ondankbaar
werk het is, zoo'n streven in de hand te werken. Hy is een slecht mensch, want,
wetende dat ik meer dan matig ben (ik gebruik zelfs geen half glas bier: niets van
spiritualiën) heeft-i 'n stuk in den Arnhemmer waarin ik o.a. werd uitgemaakt voor
een zuiper, levendig toegejuicht. Het is verdrietig stryden met zulke vyanden.
Waarschynlyk zal ik Uw stukken en dat van Mansholt in 'n Ind. Courant doen
overnemen. De Samarangsche Locomotief gaf 'n
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hoofdstuk uit z'n brochure ('n brok dat ikzelf in die courant voor 't eerst las, want
sedert lang leg ik alles wat van V. Vl. komt, vies ter zyde) en dat wordt ingeleid met
de woorden:
‘Als 'n blyk hoe laag de kritiek zinken kan, volgt hier 'n stuk...’ Ik weet niet hoe het
er staat, maar iets dergelyks. Ik heb geen lust het optezoeken en dan V. Vl. fyne
taal weer onder de oogen te krygen. Och, dat bederft zoo de stemming die ik zoo
hoog noodig heb voor andere dingen! Dat blyspel moet af vóór 't nieuwe saizoen.
Ze rekenen er op. Die menschen (Le Gr. V.Z. & H) zyn zoo hartelyk goed voor me
geweest!
Groet svp. feringa, en zeg hem dat ik in lang niet schreef omdat alle particuliere
schryvery me zoo uitput. Dit is de letterlyke waarheid. En ik maak m'n brieven altyd
langer dan 't plan was! 't Baat niet, of ik al - zooals in dezen - 'n half velletje neem
om gedwongen te zyn tot kortheid.
Toch zal ik me nu goed houden, en afbreken. 't Is m'n plicht. Och dat arme blyspel.
Lieve God, ik ben niet bly. Ik heb in tegendeel 't land. Toch aan 't blyspellen!
Hartelyk bedankt en gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker
Ziet ge den heer Versluys? Groet ook hem zéér van my. Ik acht hem hoog.

[23 augustus 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
23 augustus 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en alleen op de eerste bladzijde beschreven. (M.M.)
Wiesb. 23 August 75
Waarde funke!
Ik zend heden 't laatste blaadje van J.v.B. te Utrecht. Hoe ik me ook inspande om
uittekomen, vrees ik toch dat er iets over de 24 vel zal wezen, maar veel kan 't niet
zyn, en als 't noodig is moet ook dat weinige nog geknot worden.
Maar nu stel ik U voor dat ge v.B. last geeft alles aftedrukken, ook voor 't geval
dat er 'n paar blzz over waren, en dan oordeelt of die eventueele paar bladzyden
nog in de bandjes kunnen, of niet? Zoo neen dan zal ik by de korrektie van blad 24
(en misschien by de
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revisie van 23) nog trachten uittegooien wat gemist worden kan.
Hart. gegroet
tt
DD
Wilt ge my wat geld zenden?

[27 augustus 1875
Brief van Multatuli aan Tiele]
*27 augustus 1875
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De Bredero-uitgave die Multatuli van Tiele kreeg, was een exemplaar van de
editie 1677-1678; het werd later door Mimi ten geschenke gegeven aan de
amsterdamse hoogleraar dr. J. Prinsen.
gecorrobeerd: gesteund.
E.V.: Eelco Verwijs.
Wiesbaden, 27 Aug. 75.
Waarde Vriend!
Ge moet me wel voor heel ondankbaar houden, dat ik U geen woordje zond, noch
na Uwen zeer aangenamen brief van den 12n, noch ook na 't ontvangen van Uw
geschenken. Hartelyk dank voor alles! Hoe drommel wist ge zoo precies wat er aan
myn ‘Insulinde’ ontbrak?
Door Uw vriendelyke hulp heb ik nu dat werk kompleet, waarin ik zeer veel
wetenswaardigs vind, al heb ik 't land aan? op Wallace. Ik bewonder de kennis van
Prof. Veth.
En Bredero! Ik heb me al meer met hem geamuseerd dan me eigenlyk schikt.
Nu, amuseeren is altyd 't woord niet. Zeg, ik vind herhaaldelyk by hem 't woord:
mooi (moy). Dit bewyst nu wel niet voor of tegen m'n gissing dat wy 't overnamen
van de Spanjaarden, maar 't is toch vreemd dat we 't niet by de Vlamingen vinden
waar de Spanjaarden zooveel langer gehuisd hebben. Ook blykt er niet dat Bredero
't als 'n nieuw ingevoerd snufje gebruikt. Dus:???
Wat me ook opmerkelyk voorkomt, is dat ik (tot-nog-toe) by Bredero geen spoor
vind van patriotismus. Wel van predestinatie-geloof, dat-i allerkomiekst te-pas brengt
in een huwelyks-aanvraag! Maar op de Spanjaarden scheldt hy niet. Of liever, ik
heb daarvan nog geen blyk gevonden. 't Spreekt vanzelf dat ik alles nog niet gelezen
heb. Als zedeschildering is z'n werk kostbaar, en 't meest daar waar-i niet schildert.
Neen, zoo meen ik 't niet. Ik
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bedoel dat men meer staat kan maken op kleine trekken die hem onwillekeurig
ontsnappen, dan op de breede grove strepen die hy meende noodig te hebben voor
effect. Dit is altyd zoo. Zie daarover eenige opmerkingen in de voorrede van
Wagenaar. Zeer juist! Ik vind het vreemd dat Bredero, blykens twee brieven van
hem, vry gelieerd scheen met den hoofschen Groot en den hovaardigen Hooft,
grootsche lui allebei. (Je ziet dat ik in 't saizoen ben van 17de eeuwsche
woordspelingen. Och 't is zoo moeielyk onvernuftig te blyven, by zulke lektuur.) Nog
iets, en dan stap ik van Bredero af. Ik meen, gis, geloof byna dat al z'n données
gestolen zyn. (Dekameron, Reine de Navarre, en voorts ál wat in dien tyd en vogue
was.) Nu, dit verdriet my. 't Is of de Hollanders op Vondel na, weinig Trieb tot
scheppen hebben. Ik erken dat er onder Bredero's liedekens zeer aardige zyn, en
zoetvloeiende.
Wat me een raadsel blyft, is de stemming van 't Publiek in die dagen omtrent het
al of niet geoorloofde van toespelingen op 't geslachtsleven. ‘Toespelingen’ zyn 't
eigenlyk niet, de zaken worden vry rond by den naam genoemd. Ik zou begrypen
dat men daarin niets aanstootelyks vond, maar... dan ligt er ook niets anders in, d.i.
niets pikants. Een ‘ondeugendheidje’ in onze dagen heeft enkel recht van bestaan
dóór 't verbod. Dewyl nu in B's tyd dat verbod niet scheen te verhinderen zulke
dingen aanteroeren, vat ik niet wat er te lachen viel by kluchten van dien aard.Gy ‘verlangt’ niet dat ik op Uw schryven antwoord. Dit is heel vriendelyk (zooals
Uw heele zyn) maar ik heb er groot pleizier in, U te schryven. Uw brieven zyn zoo
degelyk.Ja, nog-eens, als ge weer verlof krygen kunt, kom dan by ons! Die hôtels zyn
ware vil-inrichtingen. Ge zult waarlyk pret krygen in onze eenvoudige levensmanier,
en... nergens krygt ge zulke goede koffie en thee, nergens! Dat 's 'n bluf, he?Of stalen pieken in de lucht de elektriciteit aantrekken (juist, dat krantenbericht
pleit er weer tegen) kunnen we als leeken in fysika daarlaten. Maar dat de
vakgeleerden geen voldoende bewyzen voor hun stelling kunnen leveren, houd ik
voor zeker. M'n opmerking loopt hoofdzakelyk hierover, dat men zich 100 jaar lang
met die zeer onvoldoende bewyzen heeft laten paaien. Zoo is er veel in ‘de’
wetenschap. Een ‘leek’ die nadenkt moet wel verwaand worden, als-i de blunders
ziet, die dagelyks begaan worden door lui

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

782
‘die 't weten moeten’ en die zich voor weten laten betalen. Dit is van toepassing op
allerlei vakken. Gy komt me nederig en bescheiden voor. Welnu, dit moogt ge niet
zyn! Als 'n ‘jurist’ (godbetert!) u meent te mogen doodgooien met 'n aanhaling uit
een of andere pruik, let dan een op, hoeveel er door diezelfde pruik werd geleeraard,
dat volgens 't oordeel van Uw tegenstander zelf, te kinderachtig is om van te spreken.
Enz. Enz. Enz. Wanneer ik zeg dat de theorie van 't geluid, die van de
maansverlichting, de begrippen over geneeskunst en krygskunde, onjuist zyn, kan
ik dwalen, maar aanmatigend is de meening niet! De officieele wetenschap beging
ten-allen tyde te veel flaters, dan dat ze aanspraak maken kan, ik zeg niet op
onfeilbaarheid, maar zelfs op eerbied.
Dank voor de inlichting over de ‘slatuintjes’.Molukko & Malakka (misschien verwant met melch, malch, moloch, malek &c.)
Geen thesis, maar bydrage tot 'n mogelyke hypothese. Gut, verontschuldig u niet
over 't gebruiken van 't woordje: ‘gewaagd’. Ikzelf heb 'n hekel aan ‘doorhakken’.
Dit getuigt van onwetenschappelyken zin, en is dus onzedelyk. Ja, 't genoegen
nemen met leugen is slecht. M'n methode is aldus. Ik begin (nu speciaal in filologie)
alles voor mogelyk te houden, wat maar aan één der vereischten van
waarschynlykheid voldoet, en noteer ieder nieuw gegeven als wáár... voor memorie.
't Hangt dan van later opmerkingen af, of 't eens gestelde gecorrobeerd of
tegengesproken wordt. Zeer veel van wat ik tot-nog-toe vond, leidt tot (betrekkelyke)
éénheid van den oorsprong der talen. 't Spreekt vanzelf dat ik hiermee geen
adamitische naamgeving bedoel. De eerste klanken van mensheid en mensch waren
en zyn onwillekeurige uitingen, die slechts oorzaak hadden en geen reden. Dat er
ook in die uitingen reeds verschil was, naar luchtgestel, omgeving, keelvorm &c,
spreekt vanzelf. Daarom sprak ik van betrekkelyke eenheid. Van lieverlede, maar
zeer langzaam, ontwikkelde zich oorzaak tot reden, en niet eens volkomen. Nóg
thans is er veel onwillekeurigs in 't vervormen der woorden. De eerste Latyner die
‘forma’ voor μορφή zei, zal wel 'n fout gemaakt hebben door 'n slag in de tong, 'n
fout die succes had, en in de mode kwam. Misschien is de zaak omgekeerd, want
er is geen reden om de Etruriers jonger te achten dan de Grieken. Ontwikkeling en
beschaving volgden nooit 'n rechten weg. Ze beschreven zigzags... als de bliksem.
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Nu is dat verzetten of veranderen van 'n enkele letter nog-al makkelyk te bespeuren,
maar soms is de verandering op 't oog zóó groot dat we aan verwantschap twyfelen.
Juist heden las ik den naam van den perzischen daemon van 't goede, dien we
gewoon zyn Ormusd te noemen, gespeld: Ahura Mazda. Ik had moeite den goeden
duivel in dat lettergewaad te erkennen. En, gelyk ik u reeds zei, er zyn duitschers
die hun ihr uitspreken als joe.
(wat is die hollandsche oe lastig?) Bestaan er werken waarin iets degelijks wordt
gezegd over fenicische faktoryen op onze kusten? Ik herinner me zeer goed, wat
ge my van 't barnsteen hebt gezegd. Maar eilieve, dat produkt was immers kostbaar?
Hoe kan men 't zoo gestrooid hebben?Ah ja, ik was aan Molukko. Ge vraagt by 't woord Arenbuche ‘Wat kan dit zyn?’
en zegt dat Vespucci dit woord noemt als landsnaam. ‘Eilanden die Arenbuche of
maluche heeten’. Dit brengt my in de war. Arèn, areen is palmsuiker, maar... zoo is
't woord op Java, en ik zou niet durven zeggen dat dit moluksch is. Al ware dit zoo,
wat is: buche. Met 'n duitsch oog 't woord lezende zou men aan buche = beuk
denken. Dit mag niet. Uit Maluche blykt dat hier op z'n italiaansch de ch = k klinkt.
(Waarom? Dit is immers in 't Portugeesch zoo niet?) Met buche weet ik geen weg.
En ook de beteekenis van 't woord arèn zou niets beduiden, wanneer niet juist de
boomsoort die de palmsuiker voortbrengt, een der hoofd-voortbrengselen van de
Molukken was, méér dan nagelen & muskaat nog, 't eigenaardig land-produkt. Hy
heet sagéroe (in de holl. wandeling: saguweer) en levert suiker, sago, en den
saguweerdrank. De bevolking leeft van dien boom. Heeft nu Vespucci dien boom
voor 't land genomen? Onmogelyk is dit niet. Gebrekkige taalkennis van de eerste
bezoekers leiden tot zulke vergissingen. (Volgens sommigen beteekent 't woord
Jawa 'n soort van gierst die ook op Java groeide vóór de invoering (?) van de ryst.
Maar welke bewyzen men daarvoor heeft, weet ik niet.)Buche? Kan dit beteekenen: Boeki, bukki, bokki? In 't moluksch is dit de titel van
een prinses. En in 't maleisch is boekiet, heuvel.M'n vrouw dankt U hartelyk voor den Werther. Zy was er zeer mee ingenomen,
én met het geschenk, én met de lektuur. Maar, zei ze, Göthe is in leven gebleven
en werd 'n dikke hofrath!
Ze groet U zeer hartelyk, en leest als ik, Uw brieven met zeer groot genoegen.
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Uit 'n verslagje in 't ‘Nieuws v.d. dag’ zie ik dat het Oera Lindabok te Maestricht werd
aangevallen. Daar wordt gesproken van ‘bewyzen van onechtheid.’ Nu 't ‘Nieuws’
is waarachtig geen evangelie. Maar als 't relaasje waarheid bevat, maak ik de
opmerking dat men vóór 't leveren der ‘bewyzen van onechtheid’ de valsheid der
‘blyken van echtheid’ moest betoogen. Althans in dit byzonder geval. Een ding is
zeker: Ik ken niemand die den litterarischen vorm aan 't boek geven kon. 't Is
opmerkelyk dat hierop door de aanvallers der echtheid zoo weinig gelet wordt. Gy
noemdet E.V. als de mogelyke vervaardiger. Welnu, dan is E.V. 'n groot kunstenaar,
die dunkt me, moeite zou gehad hebben zich als zoodanig zoo lang te verbergen.Adieu, beste Kerel, houd U goed wat Uw gezondheid aangaat, en wees hartelyk
gegroet van
t.t.
Douwes Dekker.

[27 augustus 1875
Brief van Funke aan Multatuli]
27 augustus 1875
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met gedrukt kopje,
tot onderaan blz. 3 beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 27 Aug. 1875
Waarde Dekker!
Ik ontving van vd Heuvel bericht dat hij gerekend had op banden van hoogstens
23 vel dikte en dus onmogelijk meer dan 23½ kan bergen. Dat is dan toch al, met
inbegrip van ½ vel voorwerk, 24 vel, dus één geheel blad meer. Was 't papier niet
zoo zwaar, dan zou er minder bezwaar zijn, doch zooals Ge weet is 't vrij dik.
Boekhoven zal U niettemin alles in proef geven. Tracht dus nog ½ vel in te winnen.
Lukt het niet dan ten koste van veel belangrijks, dan moet vd Heuvel maar zien hoe
hy 't er in perst. Gedwongen zijt Ge dus niet.
Hierbij een Bb van f100. - Ik zend U dat om U een bewijs te geven dat ik gaarne
geld aan U zend, doch had niet verwacht dat Ge wat zoudt vragen vóór het
achterstallige aangezuiverd was door toezending van Kopij voor bundel VII. Waar
moet het heen als Ge dien bundel maar steeds vacantie geeft! Eisch daarom van
mij svpl niets meer, vóór ik kan voortgaan met wederkeerig uit uw werk geld te slaan,
want op de wijze van thans kan ik werke-
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lijk niet voortgaan. Het spijt me dat ik U niet eens een kijkje in mijn boeken heb
gegeven toen Ge hier waart, Ge zoudt U misschien verbaasd hebben over het zeer
aanzienlijk bedrijfkapitaal dat ik noodig heb om voor U te kunnen uitgeven en meer
nog zoudt Ge hebben opgezien van 't Saldo der rekening. Wel is waar heb ik een
zolder vol van Uw geheel of half afgedrukte boeken, maar ik moet toch ook eindelijk
eens zorgen dat er niet ieder jaar meer boeken voorraad, maar ook wat geld overblijft.
Waar zal ik anders van kunnen leven!
Zoo Ge soms geen nota hebt gehouden van den stand onzer rekg,
boek dan svpl dat mij op 1 Januari jl toekwam

f 972.66

bedrag mijner nota van aan U geleverde boeken in 1874

5.65

bedrag mijner remise naar Wiesbaden dd 24 febr. 1875

150.-

bedrag mijner remise van heden

100.-

5

_____
5

f 1228.31
Af als honorarium
voor de
correctie v.
Vorstenschool

f500.-

correctie v.
Havelaar

500.-

1000._____

rest, mij komend

5

f 228.31 .

Als deze rekg soms niet stemt met Uwe notities, dan zal ik ze van vroeger ophalen,
om ze U duidelijker te maken.
Wees met uwe vrouw hartelijk van ons gegroet
tt
GLf

[30 augustus 1875
Brief van Multatuli aan Vosmaer]
Waarschijnlijk 30 augustus 1875
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer, op 28 augustus begonnen. Twee enkele
velletjes postpapier, beschreven tot de helft van blz. 3.
Boven de tekst noteert Pée: Wiesbaden, einde Augustus of begin September
1875. De eerste helft van 't velletje ontbreekt. Aan Vosmaer. Mimi kopieert en schrijft
er boven: ‘hij telt de vischjes van ons aquarium op, die hij allen namen had gegeven.’
(Pée 1942, blz. 80.)
vier Borren: de vier, in M.M. aanwezige delen Oorsprongh, begin en vervolgh der
Ned. oorlogen, door Pieter Christiaensz. Bor (1559-1635).
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(....)
2. Belzebub. 3. Zwartkraag. 4. Hartetwee. 5. Damon. 6. Pythias. 7. Castor. 8.
Pollux. 9. Witzadel.
Nou ik in den war raakte met de préséance, schei ik uit. Het kleinste heet Mozesje,
omdat-i aan den oever van 'n beek door 'n paar kinderen uit 't water gered is, zegge:
- Neen, zoo is 't niet. De kinderen hadden hem gevangen, en ik, voorbykomende,
redde hem van de droogte. 't Kostte my 20 Reichspfennige. Gut, 't was zoo'n kleine
onaanzienlyke kleuter! En ik nam hem in m'n zakdoek. En de kinderen schepten
handen vol water in die doek. Toen hard geloopen naar 'n restauratie (die in de stad
niet mankeeren), maar we waren buiten, en 't was stikheet‘Snikheet’ schryft 'n verslaggever van 't Congres (hoeden af!) te Maestricht. Nu
stik, snik... 't was heel warm. En m'n zakdoek hield geen water! 't Arme vischje! Nu
dan, ik leende daar 'n glas water, en bracht het thuis. Ieder onkundige zei dat het
'n forel was ('n zeer kleintje dan!) en niet leven kon zonder stroomend water. (Dit
wordt den forellen door alle kenners verweten, weetje?) Maar 't is geen forel. Want
hy leeft behoorlyk voort in Mimi's aquarium. In plaats van zwemmen echter maakt-i
'n beweging die veel op kruipen gelykt. Soms stygt i schuivend, klauterend, tegen
de steenen en rotsen op. (Er zyn rotsen in Mieske's aquarium!) Maar zwemmen
doet-i zelden. En hy schynt kortademig te zyn, want altyd hygt iMan, als je nooit 'n aquarium hebt gehad, weet je niet wat pleizier en contemplatie
is! Ik kan er twee uur voor zitten kyken! Si j'étais roi... kocht ik me 'n groot aquarium.
Ja, met haaien en krokodillen.
De schildpad heet Isébel of Isabel, of Jezabel. Net andersom als andere dieren
was-i eerst mak, en nu schuw. Maar toch, als-i goed honger heeft, eet-i vleesch uit
m'n hand. De vischjes zyn zeer mak, o tot het brutale toe. Daar hebje den prins van
Hessen en 't duitsche Ryk die - och wat praat ik! Je kent ze immers niet. Kom kyken
en maak kennis.Maandag.
Eergister ontving ik een groot pak met... vier Borren, zegge 4 dikke deelen
uitmakende één Bor! U te bedanken voor dat groot
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geschenk, is makkelyk. Maar eilieve, hoe moet ik áán met de verplichting aan den
heer Nyhoff? Ik ben zeer in m'n schik met Bor, en... dat is juist het beroerde van de
zaak. Ik mag niet lezen in zulke werken. Ze trekken my af van m'n ambacht: kopie
leveren! O, dit is me vreesselyk!
Ja, beste kerel, zeg me toch hoe 't met dien Bor zit? Er bleek me dat de afzender
Nyhoff is. Geschiedde dit namens U, voor Uw rekening?Ik moet aan 't werk, sluit haastiglyk. Hartelyk gegroet,
t.t.
D.D.

[31 augustus 1875
Brief van Multatuli aan Funke]
31 augustus 1875
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 4 beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 31 Aug. 75
Waarde funke! Ik kan u niet zeggen hoe ik met die Noten in den brand heb
gezeten, en nóg zit. Het slot is nu in korrektie naar Utrecht. Maar dat loopt tot vier
bladzyden op vel 25. Zal V.D. Heuvel dat in de bandjes kunnen persen? Ge zegt
wel dat het moet, maar zal 't gaan?
Voor my is 't verminderen zéér moeielyk. M'n fout dateert van 't zetten der
nummertjes in den tekst. Die eenmaal daar staande, moet er iets by gezegd worden.
En geen ruimte hebbende om te zeggen wat ik voornam, is 't knoeien me zeer
vermoeiend geweest, veel moeielyker en omslachtiger dan 't leveren van uitgebreide
noten. Ik neem me vast voor, me nooit weer aan ruimte te binden. Ikzelf weet nooit
vooruit welke indrukken ik hebben zal, en zoodra ik me daarin besnoeien moet, ben
ik niets waard. Hierop doelt dan ook m'n herhaalde verzekering ‘dat ik geen schryver
ben’, geen man van 't ambacht!
Wilt ge V.D.H. eens met de volume van 24¼ vel + 't voorwerk, laten probeeren?
Ik wacht nog revisie van 24 en die 4 blzz van 25, schoon ik niet inzie dat ik iets
weggooien kan, zonder de nummertjes in den tekst al te zot te maken. Dáárop komt
de zaak neer, en volstrekt niet op de vraag of elke regel, elk woord in de noten
‘belangryk’ is. De belangrykheid werd juist door 't gedwongen knotten, door 't niet
aanroeren van wat ik zeggen wìlde, tegen-
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gegaan. Bovendien, ik zou om iets te bereiken minstens die vier bladzyden van vel
25 moeten kunnen inkorten, en daartoe zie ik geen kans.Ik heb de f100 in dank ontvangen. Wat het saldo in myn nadeel aangaat (nu
5

f228.31 ) dat viel me mee, vooral nu de portretzaak misgeloopen is. Wat die zaak
op zichzelf aangaat, ik verzeker U dat ik er veel verdriet van gehad heb, en niet zeer
hard van pleizier zou geroepen hebben, als ze my 1000 gl had opgebracht. Daarvoor
kan ik 't waarlyk niet doen! Ge weet niet wat dat poseeren, en parlementeeren en
dingen met 'n fotograaf me kost. Ik zette dóór, om niet koppig te schynen in Uw oog,
vooral daar ik nog zelden iemand vond die 't begreep hoe zwaar me 't verkoopen
van m'n gezicht valt. Dit begreep ook Vosmaer niét, die als gy (en, óók als gy uit
bestwil) vriendschappelyk op de zaak aandrong. Bovendien, ik begreep dat 'n
geteekend portret (hoe fraai ook uitgevoerd) geen rekening maken kon.
't Gekste van de zaak is, dat men my gedurig om 'n portret vraagt! Als ik nu eens
in stemming was om 'n redelyke cliché te krygen, kan ik 't niet eens doen, om niet
uw oplaag te bederven. Die man hier moet me nog altyd 12 & 12 stuks leveren van
de proeven die gy gezien hebt. Ik durf er niet naar vragen. By 't poseeren namelyk
en onder de pourparlers over prys, had ik hem gezegd dat ik in-allen-geval zóóveel
van hem nemen zou, afgescheiden van Uw bestelling. Waarom hy ze niet zond,
weet ik niet, maar ik hoor dat er 'n kabinetsformaat in 't album prykt dat in z'n
wachtkamer te kyk ligt.Maar, afgescheiden dáárvan nu, valt me Uw rekening mede, en al ware dit niet
het geval, ge weet wel dat ik op Uw boekhoudery nooit aanmerking maken zou. Ik
ben altyd meer dan tevreden over Uw regeling der geldzaken.Goddank nu dat die vervloekte Havelaar van m'n tafel is! Althans wanneer VDH.
die 25¼ er in perst. Zoo neen, dan weet ik waarachtig geen raad.Nu Wouter! Ja, ik moet wel anders weet ik geen raad. En Le Gras c.s. vragen me
om 'n Blyspel!
n
Van Uw kant is de eisch billyk dat er 'n eind kome aan dien VII Bundel. Wat my
betreft, ik blyf beweren dat het zeer wreed en onrechtvaardig is dat ik op m'n ouden
dag - gestemd of niet!
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- vertellingen leveren moet om in leven te blyven. Maar dit kunt gy niet helpen.Wees met uw lieve vrouw heel hartelyk gegroet
tav
Douwes Dekker
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Albregt, Johannes Hermanus -: geb. Amsterdam 28 november 1829, overl.
aldaar 23 juli 1879, kwam als zoon van reizende acteurs bij het toneel en
ontwikkelde zich in realistische stijl. Van 1867 af leidde hij met Daan van Ollefen
te Rotterdam een eigen gezelschap. Hoewel Mina Krüseman hier haar
toneelstuk De Echtscheiding met zichzelf in de hoofdrol opgevoerd kreeg, en
erop aandrong nu Vorstenschool te spelen, durfde de directie dit niet aan.
Baart, Maria Elize -: geb. Middelburg 20 juni 1854, overl. Groningen 13 oktober
1879, was de derde dochter van de uit Westkapelle afkomstige Kornelis Baart,
winkelier in wollen en katoenen manufacturen. Door zijn belangstelling op
literair en historisch gebied maakte hij zich een brede algemene ontwikkeling
eigen, en ofschoon hij tot de kleine middenstand behoorde was hij in sociaal
opzicht zeer actief. Eind 1873 kwam Elize Baart in contact met de feministe
Mina Krüseman, die kans zag haar novelle ‘Geëmancipeerden’ geplaatst te
krijgen in het maandblad Europa van de dordtse uitgever J.P. Revers. Daar
Elize actrice wilde worden, zag Mina Krüseman die zichzelf voor een begaafd
schrijfster, zangeres en toneelspeelster hield, in haar een toegewijd volgelinge.
Toen Vorstenschool zou worden opgevoerd, pousseerde zij Elize Baart als
Hanna, naast zichzelf als koningin Louise. Tussen 1 maart en 14 mei 1875
speelde Elize haar rol met opmerkelijk succes. Haar poging om een engagement
als actrice te krijgen, was in maart 1876 reeds geslaagd, toen ze op aandrang
van Mina Krüseman onvervulbare eisen ging stellen. Intussen had ze kennis
gemaakt met de Multatuli-bewonderaar en radicale publicist B.J. Korteweg,
toen leraar wiskunde in Breda, later makelaar in effecten te Groningen. Terwijl
Elize Baart nog enkele schetsen publiceerde, zoals Drie novellen (1878), bleef
Korteweg ook in Gronin-
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gen, zowel vóór als na hun huwelijk op 15 februari 1879, sociaal werkzaam.
Hun dood, gezamenlijk en vrijwillig, behield ondanks de afscheidsbrieven die
men aantrof, iets van een verontrustende onverklaarbaarheid.
Beersmans, Maria Catharina -: geb. Turnhout 30 aug. 1845 overl. Rotterdam
19 nov. 1899, was van 1861 af verbonden aan het vlaamse toneel, aanvankelijk
te Brussel, daarna te Antwerpen waar zij met het gezelschap van Victor
Driessens op magistrale wijze de rol van koningin Louise in Vorstenschool
speelde; sinds 1877 had zij een vast engagement in Rotterdam; in 1886 werd
zij door Le Gras en Haspels opgenomen in de directie. Zij geldt als de grootste
tragedienne die Vlaanderen heeft voortgebracht, en werd begraven te Brussel.
Bos, Hendrik Johannes Josephus -: geb. Rotterdam 25 dec. 1846, overl. ald.
13 april 1905, bewonderaar van Multatuli.
Bruinsma, Vitus -: geb. Leeuwarden 11 november 1850, overl. Rotterdam 28
augustus 1918, stamde uit een onbemiddeld rooms-katholiek gezin, studeerde
lang buitenacademisch wis- en natuurkunde (doct. examen 1874; promotie
Groningen 29 juni 1875.) Tijdens zijn studie vervreemdde hij, evenals enige
van zijn vrienden, van de kerk en ontwikkelde hij zich tot vrijdenker. Enkele
artikelen in de radicale Sneeker Courant brachten hem in correspondentie met
Multatuli. Ofschoon diens werk een sterke invloed op hem bleef uitoefenen,
was Bruinsma praktischer ingesteld: met scherpzinnige wiskundige argumenten
kantte hij zich tegen de onrechtvaardigheden van het heersende
belastingstelsel. In 1881 behoorde hij tot de oprichters van de Bond voor
Algemeen Kies- en Stemrecht, in 1882 tot de initiatiefnemers voor het befaamde
Huldeblijk aan Multatuli. In de jaren hierna ontwikkelde hij zich als lid van de
radicale Volkspartij tot socialist. Aanvankelijk leraar te Gorredijk, later aan het
gymnasium te Leeuwarden, behoorde Dr. Vitus Bruinsma tot de leiding-gevende
kring van kritische intellectuelen waaraan Friesland omstreeks het eeuwjaar
zo'n duidelijke democratische signatuur te danken heeft.
Haas, Gosewina Carolina de (geboren Hanau) -: geb. Utrecht 17 juli 1837,
overl. Rotterdam 18 maart 1905. Was gehuwd met de oogarts Jan Hendrik de
Haas (Rotterdam 26 nov. 1837 - ald. 2 okt. 1906)

Multatuli, Volledige werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875

795

Haspels, Derk Jan Adrianus -: geb. Nijmegen 17 september 1837, overl.
Rotterdam 12 maart 1903, debuteerde 1860 bij de reizende troep van zijn
oudere broer Jaap, was daarna verbonden aan verschillende gezelschappen,
o.a. Albregt en Van Ollefen, tot hij in 1874 samen met Le Gras en Van Zuylen
een eigen gezelschap oprichtte dat het aandurfde Vorstenschool op te voeren;
hijzelf speelde daarin de rol van koning George zó overtuigend dat Multatuli
er de grootste bewondering voor had. Haspels beschikte over een natuurlijk
gezag, dat hem zowel in zijn eigen creaties als bij zijn pogingen tot
toneelvernieuwing uitstekend te pas kwam. Vgl. ook VW. VI, blz. 788.
Haspels, Jacob Marinus -: geb. Nijmegen 19 september 1829, overl. Rotterdam
23 april 1897, was aanvankelijk boekdrukker maar ging in 1858 over naar het
toneel. Na eerst met een reizende troep te zijn opgetreden, was hij verbonden
aan verschillende gezelschappen, in de jaren '70 aan dat van Albregt en Van
Ollefen, tot hij zich in 1874 aansloot bij de nieuwe groep Le Gras, Haspels en
Van Zuylen. In Vorstenschool speelde hij de rol van Van Huisde. Bij zijn zilveren
toneeljubileum in 1883 trad hij op in Ibsens drama Een vijand des volks. Vgl.
ook V.W. VI, blz. 788.
Korteweg, Bastiaan Pieter -: geb. 's-Hertogenbosch 21 september 1849, overl.
Groningen 13 oktober 1879, zoon van Mr. A.J. Korteweg, advocaat en
procureur, later rechter in de Arrondissementsrechtbank, werd opgeleid tot
adelborst, was twee jaar gedetacheerd in Oost-Indië, deed na zijn terugkeer
examen wiskunde M.O. en was van september 1873 af tijdelijk verbonden aan
de K.M.A. te Breda. Als bewonderaar van Multatuli ontwikkelde hij zich in
radicaal-progressieve en antimilitaristische zin, hetgeen de gouverneur van de
K.M.A. ertoe bracht hem, onder erkenning van Kortewegs wetenschappelijke
en pedagogische kwaliteiten, van september 1876 af niet te continueren. Door
deze beslissing voorzien van kritische commentaar als brochure te publiceren,
sloot Korteweg elke kans op een overheidsfunctie verder uit. Intussen had hij
kennis gemaakt met Elize Baart, die als ‘élève’ van Mina Krüseman in
Vorstenschool de rol van Hanna had gespeeld. Hoewel Mina Krüseman hem
aanried zijn geluk in Indië te beproeven, aan-
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vaardde Korteweg een functie op een effectenkantoor te Groningen. Bevriend
geraakt met Feringa, bleef hij ook hier actief in sociale zin; in 1878 werd hij
onder de schuilnaam T. Mouset redacteur van het saint-simonistische tijdschrift
De Tolk van den Vooruitgang. Hoewel principieel tegen het burgerlijk huwelijk
omdat dit de vrouw juridisch rechteloos maakte, besloten Elize en hij toch
officieel te trouwen (Middelburg, 15 februari 1879). Dat beiden, levend in een
sfeer van wereldvreemd idealisme, ontgoocheld werden door het gebrek aan
erkenning en het teveel aan tegenwerking bij de heersende burgerij, is wel
zeker. Toch lijkt dit geen toereikende verklaring voor hun gezamenlijke vrijwillige
dood op 13 oktober 1879.
Korteweg, Diederik Johannes -: geb. 's-Hertogenbosch 31 maart 1848, overl.
Amsterdam 10 mei 1941, oudste broer van Bastiaan Pieter, studeerde te Delft
en te Amsterdam en promoveerde 12 juli 1878 tot doctor in de wis- en
natuurkunde. Na werkzaam te zijn geweest bij het middelbaar onderwijs in
Tilburg en Breda, werd hij in juli 1881 benoemd tot hoogleraar te Amsterdam.
Als redacteur van het Nieuw Archief voor Wiskunde had hij een grote invloed
op de modernisering van het gehele onderwijs in de wis- en natuurkunde in
Nederland. Mede door zijn historische belangstelling was hij geroepen om in
de jaren 1900-1920 leiding te geven aan de uitgave der OEuvres van Christiaan
Huygens.
Le Gras, Antoine Jean -: geb. Utrecht 12 oktober 1838, overl. Rotterdam 29
maart 1899, werd opgeleid voor onderwijzer, maar kwam via het amateur- bij
het beroepstoneel, waar hij zich ontwikkelde tot een der bekwaamste regisseurs
van zijn tijd. Na jarenlang verbonden te zijn geweest aan het gezelschap Albregt
en Van Ollefen, stichtte hij samen met Van Zuylen en Haspels eind 1874 een
nieuwe groep die vanaf 1 maart 1875 een succesrijke tournee maakte met
Vorstenschool. Le Gras speelde hierin de rol van Von Schukenscheuer. Op
13 januari 1885 vierde hij te Rotterdam zijn zilveren jubileum als acteur. In
1894 werd hij ongeneeslijk ziek.
Margadant, Christiaan Willem -: geb. Rotterdam 24 augustus 1848, overl. ?,
werd opgeleid tot candidaat-notaris, en in 1872 benoemd tot waarnemend
griffier bij het Kantongerecht
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te Rotterdam. In het voorjaar van 1875 stond hij in correspondentie met Multatuli
en met Mina Krüseman inzake het terugbetalen van door Multatuli geleende
gelden. Sedert 1875 studeerde Margadant Rechten te Leiden; na zijn promotie
(december 1879) deed hij in 1882 nog examen voor de indische dienst en
vertrok hij als rechterlijk ambtenaar naar Oost-Indië. Na eerst enkele functies
bij de rechtspraak aldaar te hebben bekleed, was hij van mei 1889 tot zijn
pensionering in 1902 leraar voor de staatsinstellingen van Nederlands-Indië
aan het gymnasium Willem III te Batavia. Terug in Europa woonde hij
voornamelijk in Nice.
Merens, Allard -: geb. Zaandam 7 juli 1840, overl. Heemstede 28 september
1907, ontvanger der directe belastingen, huwde 23 augustus 1872 met Mimi's
jongere zuster Christina Johanna Jacoba Hamminck Schepel en was dus sinds
1 april 1875 een zwager van Multatuli.
Nieuwland, Manta van -: geb. Rotterdam 21 februari 1842, overl. Amsterdam
26 maart 1909, debuteerde in 1867 bij Albregt en Van Ollefen en ging in 1874
mee toen de groep Haspels, Le Gras en Van Zuylen zich afscheidde. Hij had
een sterk komisch talent. In Vorstenschool speelde hij de tol van Puf in
realistische stijl.
Ollefen, Daniel Hendrik Nicolaas van -: geb. 13 september 1824, overl.
Bloemendaal 24 januari 1900, leidde samen met Jan Albregt het
toneelgezelschap in Rotterdam dat in 1874 terugschrok voor het opvoeren van
Vorstenschool.
Pik, Willem -: geb. Wildervank (Gr.) 16 januari 1853, overl. Utrecht 9 oktober
1942, was leraar H.B.S. te Groningen, Leeuwarden en vanaf 1901 te Utrecht.
Rijk, Esther van -: geb. Rotterdam 29 juli 1853, overl. Amsterdam 7 september
1937, maakte deel uit van het Toneelgezelschap Le Gras, Haspels en Van
Zuylen, en speelde daar tot Dekkers voldoening de rol van de groom in
Vorstenschool. Zij huwde in 1881 met de musicus Henri de Boer en oogstte
later als Esther de Boer-van Rijk vooral in stukken van Heijermans (met name
als Kniertje) grote successen.
Tiele, Pieter Anton -: geb. Leiden 18 januari 1834, overl. Utrecht 22 januari
1889, verloor jong zijn beide ouders, werd bij zijn
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oom van moederszijde P.N. van Kampen opgeleid voor de boekhandel, en
voltooide deze opleiding door ook werkzaam te zijn bij de antiquaar Frederik
Muller en de uitgever I.A. Nijhoff. In 1855 werd hij custos aan de stedelijke
bibliotheek van Amsterdam, waar hij zich verdienstelijk maakte door het
samenstellen van een nieuwe catalogus. Omdat hij hier geen kans kreeg zijn
capaciteiten te ontplooien, trad hij in dienst van de antiquaar Frederik Muller,
waar hij een belangrijke reeks catalogi samenstelde en zich wijdde aan het
bestuderen van de enorme verzameling pamfletten. Zijn beschrijving daarvan
verscheen in drie delen (1856-1861), en was niet enkel van belang voor de
bibliografie maar ook voor de geschiedenis als zodanig. Na enkele jaren
opgenomen te zijn geweest in de uitgeverij Bohn te Haarlem, werd hij in 1865
benoemd tot conservator van de gedrukte boeken aan de U.B. Leiden. Door
zijn studie van de pamfletten en van de scheepsjournalen, was Tiele
geïnteresseerd geraakt in de koloniale geschiedenis, niet enkel die van de
Hollanders. In De Gids publiceerde hij in de jaren 1873-1879 zes omvangrijke
en grondig gedocumenteerde studies over de reizen en veroveringen van de
Portugezen, terwijl hij deels tezelfdertijd een reeks artikelen schreef over ‘De
Europeërs in den Maleischen Archipel’, in feite een geschiedenis van het latere
Nederlands-Indië tussen 1529 en 1623. Tiele was dus een koloniaal specialist
van ongewoon formaat toen hij, om gezondheidsredenen te Wiesbaden
verblijvende daar kennis maakte met Multatuli; het contact leidde tot een
intensieve correspondentie. In 1879 werd hij benoemd tot bibliothecaris van
de U.B. Utrecht, in 1886 verkreeg hij een eredoctoraat van de universiteit aldaar
bij de feestelijke herdenking van haar 250-jarig bestaan.
Vries, Sophie de -: geb. 's-Gravenhage 2 maart 1839, overl. aldaar 12 maart
1892, was oorspronkelijk modiste, werd door Victor Driessens als
toneelspeelster geëngageerd, was daarna verbonden aan toneelgezelschappen
te Amsterdam en te Rotterdam, waar ze met groot succes de rollen van
grande-coquette speelde.
Wolff, Hendrik Coenraad de -: geb. Rotterdam 12 april 1831, overl. ald. 23 april
1899, assuradeur.
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Zuylen, Willem van -: geb. 's-Gravenhage 3 april 1847, overl. Rotterdam 10
februari 1901, kwam al jong bij het toneel en ontwikkelde zich tot een veelzijdig
auteur die, mede door zijn voortreffelijke dictie en zijn karakteristieke mimiek
grote successen boekte. Na een tijdlang in Antwerpen te hebben gespeeld,
keerde hij naar Holland terug. In 1874 vormde hij met Le Gras en Haspels het
gezelschap dat het aandurfde Vorstenschool op te voeren. Van Zuylen speelde
daarin de rollen van Herman en Spiridio. Ofschoon hij tot de meest geliefde
acteurs van zijn generatie behoorde, en ook met voordrachtavonden van eigen
monologen volle zalen trok, raakte hij in moeilijkheden, die tenslotte ook zijn
gestel aantastten. De laatste jaren van zijn leven was hij zenuwziek. Vgl. V.W.
VI, blz. 804.
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