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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Het lag in de bedoeling dat het negentiende deel van Multatuli's Volledige Werken
de brieven en dokumenten zou bevatten, geschreven in of betrekking hebbend op
de jaren 1878 en 1879. In weerwil van het beoogde doel de tien resterende
levensjaren in zo weinig mogelijk delen onder te brengen, bleek de hoeveelheid te
verwerken materiaal echter zo overstelpend dat één dundrukdeel zelfs deze
betrekkelijk korte tijdsspanne niet geheel kon omvatten. Deel XIX breekt daarom af
aan het eind van de tweede lezingen-toernee.
Wel hebben ondergetekenden nu tot richtlijn genomen elkaar overlappende
persberichten steeds zo te bekorten dat alleen de meest interessante reakties
worden afgedrukt en dubbele of meervoudige vermelding van dezelfde gegevens
achterwege blijft.
Toch nemen drie hoofdbestanddelen van de dokumentatie over deze periode
veel ruimte in beslag. Ten eerste betreft dit deel twee van de vier jaren waarin
Multatuli een voordrachtentoernee door ons land maakte; de aankondigingen en
persreakties zijn overvloedig en vaak uiterst gedetailleerd. In kombinatie met de nu
voor het eerst gepubliceerde stroken Aantekeningen, die als geheugensteun dienden
bij de overigens geïmproviseerde causerieën, leveren zij een scherp beeld op van
de ideeënketens, zoals zij bij dergelijke spreekbeurten in tal van variaties en
kombinaties aaneen werden geschakeld. Daaruit ontstaan vaak frappante overzichten
in vogelvlucht van Multatuli's denkwereld, zoals zijn natuurleer, zijn ethische en
literaire opvattingen en zijn staatkundige denkbeelden. Van de laatste levert bv. de
lezing te Delft op 6 maart 1878 over ‘Onze Nationaliteit’ een handzaam compendium
op, waarbij de gelijkstelling van landsbestuur en opvoeding opnieuw aantoont hoe
ver Dekker afstaat van het al een eeuw eerder geproklameerde principe der
volkssouvereiniteit.
Ten tweede vangt deel XIX aan met het jaar waarin de opname
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van een pleegkind in het gezin Douwes Dekker wordt voorbereid - door Mimi en
Marie Anderson - en vervolgens gerealiseerd in de persoon van ‘Wouter’ Bernhold,
waarna in 1879 stappen worden ondernomen om aan deze feitelijke adoptie een
legaal kader te geven, welke pogingen tenslotte zullen stranden. Dit alles is door
Mimi uitvoerig gedokumenteerd in een voor de volwassen Wouter bestemd cahier
met een verslag van 36 pagina's, aangevuld met niet minder dan 37 bijlagen.
Ten derde leveren de langdurige reizen door ons land een stroom brieven van
en aan Multatuli op, ten dele al door Pée in 1941 uitgegeven. Tot in de kleinste
details worden we daarin van de feitelijke gang van zaken op de hoogte gehouden,
zelfs al is de voornaamste geadresseerde, Mimi, in 1879 (althans voor een deel van
de tijd) - mét de kleine Wouter - van de partij.
De beide hier gedokumenteerde jaren vertonen een opmerkelijke tegenstelling,
voor zover ze de overspannen verwachtingen en de realiteit rond het genootschap
Tandem illustreren. De optimistisch aangekondigde, blijvende verlossing uit materiële
zorg wordt niet bereikt, maar de nood is toch merkbaar minder schrijnend dan
voorheen, mede dank zij de ook in deze jaren genereuze opstelling van uitgever
Funke.
Belangrijk is dat nog juist op tijd voor enige invoegingen in het vorige deel, nu de
volledige korrespondentie tussen Multatuli en Vosmaer (voor zover bewaard) die
totnogtoe goeddeels berustte in het ontoegankelijke (partikuliere) Vosmaer-archief,
voor verwerking in deze uitgave beschikbaar kwam, toen in de zomer van 1987 de
kollektie (althans voorlopig) onder de hoede kwam van het Rijksarchief.
De redakteuren willen graag hun blijvende erkentelijkheid betuigen voor de
accuratesse waarmee mevr. Alma van Donk haar specialistische hulp bleef verlenen
bij het in typoskript uitwerken van de dikwijls moeilijk leesbare handschriften.
Voorts is er alle reden voor dankbaarheid jegens de organisatie NWO (voorheen
ZWO) die voor de nog komende periode van enkele jaren haar financiële steun
heeft toegezegd, onontbeerlijk voor de bewerking van deze reeks die bijna veertig
jaar geleden begon te verschijnen.
Behalve van Garmt Stuivelings initiatief en werkkracht zijn deze
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Volledige Werken ook het resultaat van de onverzettelijkheid en wilskracht van
uitgever Geert van Oorschot die nog juist de verschijning van deel XVIII heeft
meegemaakt en wiens blijvende verdienste is dat hij al geruime tijd geleden de
noodzakelijke beschikkingen heeft getroffen waardoor gewaarborgd werd dat deze
uitgave ook na zijn dood zou worden voortgezet en voltooid.
Amsterdam, Alphen aan den Rijn
18 januari 1988
Hans van den Bergh
Berry Dongelmans
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Bij verwijzing naar de uitgaven waaraan enig gegeven werd ontleend is gebruik
gemaakt van de volgende aanduidingen:
Brieven (met vermelding van het deelnummer): Brieven van Multatuli. Bydragen
tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes
Dekker, Geb. Hamminck Schepel. Amsterdam: Versluys, 1891-1896. 10 dln.
Brieven WB (met vermelding van het deelnummer): Multatuli Brieven. Bydragen
tot de kennis van zyn leven. Gerangschikt en toegelicht door M. Douwes
Dekker-Hamminck Schepel. Tweede, herziene Uitgaaf. Amsterdam:
Wereldbibliotheek, 1912.
Leven: Mina Krüseman, Mijn leven. Dordrecht: Revers, 1877. 3 dln.
Pée 1937: Julius Pée, Multatuli en de zijnen. Naar onuitgegeven brieven.
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1937.
Pée 1941: Multatuli, Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden. Met
aanteekeningen in het licht gegeven door Julius Pée. Amsterdam:
Wereldbibliotheek, 1941.
Pée 1942: Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg
van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma. Naar het oorspronkelijke uitgegeven
door Julius Pée. Brussel/Rotterdam: Manteau-Nijgh en van Ditmar, 1942.
Pée 1944: Keur uit de brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en
van aanteekeningen voorzien door Julius Pée. Amsterdam: Wereldbibliotheek,
1944.
RvE: Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga.
Uitgegeven door M. Douwes Dekker, geb. Hamminck Schepel. Amsterdam:
Versluys, 1907.
In alle gevallen waarin geen vergelijking met de autografen mogelijk was, is de
datering voorzien van een asterisk.
De volgende afgekorte aanduidingen worden gebruikt:
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Dagboek: voor de beschrijving hiervan zie V.W. XV, blz. 15.
Dossier Bernhold: In het M.M. bevindt zich een dossier met papieren die
betrekking hebben op het aannemen van het pleegkind Wouter Bernhold. Dit
bevat enerzijds een beschrijving door Mimi van de gebeurtenissen die tot de
komst van Wouter hebben geleid en anderzijds een groot aantal originele
brieven en koncept-antwoorden. Het verslag, dat 36 pagina's telt, is geschreven
op diverse data, te weten 22-11-1879, 1-12-'79, 4-12-'79, 5-12-'79, 7-12-'79
en 11-1-1886; het vertelt in niet-chronologische volgorde de gebeurtenissen
uit de maanden februari, maart en april 1878. In dit verslag verwijst Mimi naar
de brieven die in de vorm van genummerde bijlagen (no. 1 tot 37) aan het slot
zijn toegevoegd. Tesamen vormen zij het Dossier Bernhold. De nummers van
de bijlagen en in de tekst van Mimi zijn van Multatuli's hand. Alle onderdelen
van dit dossier zijn als steeds opgenomen bij de data waarop ze zijn
geschreven.
Edu: Multatuli's zoon, geboren 1854.
Map Voordrachten: In het M.M. wordt als een afzonderlijke verzameling een
hoeveelheid stroken en velletjes briefpapier bewaard, die als Map Voordrachten
is aangemerkt. Het betreft een 110-tal stroken met aantekeningen die Multatuli
heeft gebruikt bij het houden van zijn voordrachten in de jaren 1878-1881.
Voorzover mogelijk is geprobeerd de stroken te dateren op grond van inhoud
en verslagen van voordrachten in kranten en tijdschriften. Daar waar
onzekerheid bestond omtrent precieze datering is de handelwijze gevolgd om
zoveel mogelijk de stroken daar te plaatsen, waar het onderwerp van een
voordracht voor het eerst aan de orde werd gesteld. Duidelijk is, dat sommige
stroken bij meer dan één voordracht zijn gebruikt en dat doorhalingen en
toevoegingen bij hergebruik op een andere, latere datering wijzen dan de door
ons gekozen datum; maar ook hier is - in geval van onduidelijkheid - steeds
de datering gekozen, waarop de strook of de stroken voor het eerst gebruikt
lijken te zijn.
Het materiaal, dat te summiere aantekeningen of aanwijzingen bevat om met
enige zekerheid een vermoedelijke datering te krijgen, zal worden opgenomen
aan het eind van 1881, het jaar van de laatste voordrachtentoernee.
Memoriaal: voor de beschrijving hiervan zie V.W. XIV, blz. 15.
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Mimi: Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel, jarenlang de intieme
vriendin van Eduard Douwes Dekker, sedert 1 april 1875 zijn echtgenote.
Multatuli: Eduard Douwes Dekker.
Nonni: Multatuli's dochter, geboren 1857.
Tine: Everdina Huberta Douwes Dekker-van Wijnbergen, de eerste echtgenote
van Eduard Douwes Dekker, overleden 13 september 1874.
Wouter: de aangenomen zoon van Multatuli en Mimi (eigenlijk: Eduard
Bernhold), geboren 25 januari 1876.
A.M.V.C.: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen.
A.R.A.: Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage.
G.A.: Gemeente-archief; met vermelding van de plaats.
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 in romeinse cijfers.
Typografie: uiteraard sluit de vorm van dit deel zo nauw mogelijk aan bij die van de
overige delen. Dus ook in deel XIX is niet getracht het origineel met typografische
middelen na te bootsen. De tekst is diplomatisch afgedrukt, met dien verstande dat
bij puntjes iedere reeks is weergegeven door een drietal. Daar, waar tekst is ingekort
of wegens verminking van brieven ontbreekt, is dit aangegeven door een viertal
puntjes (....).
Indien een punt aan het einde van een zin, dus bijv. voor een nieuwe hoofdletter,
ontbreekt, is deze stilzwijgend toegevoegd. In Multatuli's brieven wordt steeds y
gedrukt, ofschoon er in de door anderen gedrukte teksten dikwijls ij staat. Wanneer
er gebruik is gemaakt van een authentieke tekst, wordt geen eerdere publikatie
vermeld.
Ondanks deze kontinuïteit van principes voeren de huidige edi-
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teuren op een aantal punten konsekwent de volgende werkwijze door: in de brieven
van Multatuli worden ook de doorgestreepte passages verantwoord in de
aantekeningen die aan de brieftekst voorafgaan. Omdat vooral in lange brieven mede hierdoor - het aantal annotaties soms groot is, zijn de toe te lichten passages
voorzien van een nummer dat korrespondeert met de betreffende verklaring boven
de brieftekst.
De als k uitgesproken c wordt nu in de door ons toegevoegde tekst overal als k
geschreven waar de Woordenlijst van de nederlandse taal dat toestaat, behalve in
geval van cc en in leenwoorden (accent en clown).
Tevens wordt in dit en volgende delen een diplomatisch onderscheid gemaakt
tussen ´ en `. De dikke horizontale strepen tegen de linkermarge waarmee Multatuli
veelal alinea's onderscheidt, worden weergegeven als ‘-’ achter het laatste woord
van de vorige alinea. Een onderstreping in het handschrift leidt tot kursief;
(drie)dubbele onderstreping wordt met klein kapitaal weergegeven.
Bij het overnemen van gedrukte stukken (uit kranten, tijdschriften en boeken) zijn
evidente drukfouten gekorrigeerd. De mate waarin de bladzijden postpapier zijn
volgeschreven, wordt aangegeven met ⅙, ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾ of ⅚.
Woorden of woordgroepen in vreemde talen worden alle in de aantekeningen
vertaald, met uitzondering van al te duidelijke gevallen (‘das Haus’, ‘pardon’). Staan
duitse woorden in handschriften in zg. duitse schrijfletters (‘gotisch schrift’), dan
wordt dat in de annotaties vermeld.
Persoonsnamen in brieven en dokumenten worden zoveel mogelijk in de aanhef
geannoteerd, behalve als het gaat om namen die in gemakkelijk toegankelijke
handboeken zijn te vinden. In het algemeen wordt alleen toegelicht wat tot het
onmiddellijk begrip van de kontekst bijdraagt. Er wordt naar gestreefd per deel de
noodzakelijke toelichting te geven, dwz. een bepaalde naam wordt in de regel slechts
één keer, bij de eerste vermelding, geannoteerd.
De Biografische Aantekeningen achterin betreffen alleen de korrespondenten van
Multatuli.
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Het jaar 1878
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Ten gevolge van de eerste lezingentoernee staat het begin van het jaar 1878 in
schril kontrast tot de periode daarna, thuis in Wiesbaden. Tussen 30 januari en 1
mei ruim 3400 kilometer reizen, goeddeels per spoor, en 28 spreekbeurten met
alles wat die meebrachten aan spanning, succes, hoop en afwisseling; nadien
maanden van stagnatie, sleur, teleurstelling en eentonigheid.
De eerste plannen voor een reeks spreekbeurten in Nederland duiken al op in
augustus 1877, maar een gedetailleerde feitelijke uitnodiging door de Rotterdamse
toneeldirekteur J.M. Haspels - aan wie Multatuli in volledig vertrouwen de gehele
organisatie overliet - is vervat in een niet bewaarde brief van 29 december. Op 10
januari 1878 wordt pas, met tegenzin, het uiteindelijke besluit genomen werkelijk te
gaan.
Toch lijkt die steeds doorklinkende tegenzin voor een deel gespeeld, ook als
exkuus tegenover Mimi voor de langdurige afwezigheid. Het vaak overweldigende
enthousiasme van het aanhankelijke publiek, speciaal in Amsterdam en Delft, had
zeker ook zijn opmonterende en profijtelijke kanten. Op 29 januari vertrekt Multatuli
uit Wiesbaden, overnacht in Keulen en neemt, aangekomen in Rotterdam,
aanvankelijk zijn intrek in hotel Weimer aan de Spaanse Kade no 3, omdat er bij de
familie Engelman, waar het hem in de Vorstenschool-tijd zo goed bevallen is, geen
kamers beschikbaar zijn.
Dank zij de vele reisbrieven, nauwkeurige verslagen in de kranten en andere
dokumenten is de gang van zaken gedurende de voordrachten-toernee haast op
de voet te volgen. Ook de inhoud van de lezingen zelf valt vrij precies te
rekonstrueren aan de hand van de stroken met aantekeningen die elk, voorzien van
doorhalingen en aanvullingen, herhaaldelijk gebruikt lijken. Met vreugde konstateert
Multatuli dat de voordrachten zelf hem steeds minder
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moeite kosten. Met gemak improviseert hij drie uur lang aan de hand van summiere
notities.
Na een enkele mislukte poging zich op een geschikt adres bij partikulieren te
vestigen, vindt Dekker op 12 februari het ideale appartement bij de familie Lommaert,
Westerstraat 16, waar hij zijn ‘hoofdkwartier’ vestigt en vanwaar hij - eveneens in
militaire termen - zijn reizen als een veldtocht organiseert, zakelijk gesekondeerd
door Hendrik Bos, een employé van het gezelschap Le Gras, Van Zuylen en Haspels,
en al gauw voorzien van een goed gedrilde adjudant, zijn vroegere uitgever Van
Helden, die als ‘kornak’ ofwel manusje-van-alles, in dienst wordt genomen. De
verhouding tussen beiden is in hoge mate amikaal, zoals blijkt uit een briefje van
Van Helden aan Mimi van 28 februari. Van de kant van Multatuli is de toon van de
briefwisseling met zijn vrouw, vooral aanvankelijk, opvallend innig. Hij houdt haar
vrijwel dagelijks op de hoogte, verlangt iedere dag een levensteken van haar kant
en laat ook anderen aan haar schrijven over de ontvangst van de best geslaagde
voordrachten (bv. Funke over de lezing in Amsterdam op 15 februari).
Als de toernee steeds duidelijker ook een financieel succes lijkt te worden, toont
Multatuli zich haast kinderlijk verheugd over de zorgeloze toekomst die hun beiden
wacht, temeer omdat hij over de groei en bloei van Tandem, het door hemzelf
uitgedachte en ingerichte genootschap ‘om Havelaar te pensioneren’, al gauw weer
veel te rooskleurige visioenen koestert: op 7 maart blijkt hij zelfs te rekenen op f
12.000, - 's jaars (vergelijkbaar met een kleine twee ton in onze verhoudingen).
Intussen zien we Admiraal en Kok komplotteren om Multatuli te verrassen met
een geldelijk geschenk van het ‘jonge Nederland’, aanvankelijk bedoeld voor zijn
verjaardag op 2 maart, maar tenslotte pas door Multatuli ontvangen als
welkomstgeschenk bij zijn terugkeer in Wiesbaden.
Ook Vitus Bruinsma in Leeuwarden wordt in het diepste geheim bij de
voorbereidingen betrokken; hij heeft op 11 maart 460 gulden bij elkaar en vermeldt
daarbij t.a.v. Admiraal ‘zeker had hij meer dan ik’.
En inderdaad neemt het geschenk tenslotte de vorm aan van een zilveren beker
met een obligatie van f 1000, -, aangevuld met
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*

enkele kleinere giften . Het is niet onaannemelijk dat Multatuli ook dit keer weinig
gelukkig was met de financiële hulpaktie die immers zijn eigen plannen met Tandem
doorkruiste.
In Wiesbaden is inmiddels een heel andere, eveneens voor Multatuli geheim
gehouden, verrassende ontwikkeling in gang gezet. Terecht maakt Dekker uit de
wat droge toon van Mimi's brieven op dat zij hem weinig vertelt over wat haar
bezighoudt en hij wijt dat aan eenzaamheid en aan jaloezie: schrijft hij niet
voortdurend over zijn kontakten met Mathilde Opdecoul, Truida Hotz en een nieuwe
enthousiaste volgelinge, mevrouw De Haas-Hanau, de vrouw van een Rotterdamse
**
oogarts ?
Om haar af te leiden en iets om handen te geven stuurt hij het zoontje van Haspels,
de tienjarige Coenraad (Coen) met Van Helden naar Wiesbaden voor een logeerpartij
die vier maanden zal duren. Maar Mimi heeft haar eigen plannen. Samen met Marie
Anderson onderzoekt ze de mogelijkheden om een kind te adopteren. Een
advertentie in het Wiesbadener Tageblatt van 12 februari - voorzien van de initialen
van Marie Anderson - leidt tenslotte op 8 maart tot de komst van Eduard Bernhold
(‘Wouter’), op dat moment twee jaar en zes weken oud. Multatuli hoort er pas op
13 maart over als hij bij Bruinsma in Leeuwarden logeert. Mimi heeft het blijkbaar
als een proef voorgesteld en zich bereid verklaard de jongen weer terug te sturen,
want Dekker reageert met het fameuze telegram ‘Behalte das Kind in Gottes Namen’.
Maar al gauw toont hij zich uitbundig verheugd over Mimi's nieuwe rol, vraagt haar
romantisch om toezending van ‘een haartje’ en zoent dat... Na thuiskomst blijkt
Dekker ‘das Kind’ al gauw geheel in zijn hart te sluiten (brief van 26 september!).

*

**

Deze gegevens op basis van de dokumenten zijn strijdig met de herinnering van Bruinsma,
in 1892 gepubliceerd in Ter gedachtenis aan Multatuli (Amsterdam, De Dageraad), blz. 15,
waar sprake is van de sedertdien legendarische ‘zilveren bokaal met honderd gouden tientjes’.
Wellicht heeft bedoelde bokaal oorspronkelijk wel onderdeel van de plannen uitgemaakt. Zie
ook de brief van Admiraal aan Vosmaer van 15 maart 1878.
In het Multatuli-jaar 1987 is het bezit van het Multatuli-museum verrijkt met een haarlokje van
Multatuli, dat door mevrouw de Haas, als aandenken aan de door haar geadoreerde schrijver,
is bewaard.
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Maar zover is het nog niet; er zijn andere spanningen af te lezen uit de
korrespondentie tussen de echtelieden. Het komplotteren en geheimhouden van
Mimi irriteert Multatuli en van haar kant groeit, naarmate de weken verstrijken, het
ongeduld waarmee zij op Deks thuiskomst wacht om een definitieve afronding te
kunnen geven aan haar intensieve, voor het grootste deel schriftelijke
onderhandelingen met de beide ouders van het pleegkind. Daarom steekt haar een
passage in een brief van 5 maart uit Rotterdam, ‘Best thuisgekomen uit Zeeland’.
Over dat woord ‘thuisgekomen’ moet Multatuli zich dan ook nader verantwoorden.
Hoe druk Mimi het met haar twee kinderen heeft blijkt wellicht ook uit het feit dat de
reisbrieven van april vaak onvolledig bewaard zijn.
Hoe zich inmiddels de relatie met Nonni en Edu ontwikkelt, valt treffend af te lezen
uit de briefwisseling van 16 en 17 februari tussen Funke en Mimi. Multatuli blijft
trouwens, ook tijdens de succesvolle en opwindende toernee van 1878, iemand
met wie men de vriendschap het best op afstand kan onderhouden. Zo blijkt uit
Funke's brief van 5 juni dat er zich zelfs te zijnen huize een onaangename scène
heeft afgespeeld, die overigens in bewonderenswaardig taktvolle termen wordt
afgedaan. En ook de Utrechtse studenten van het gezelschap Panta Noèta hebben
Multatuli's prikkelbare aard leren kennen, toen hij hun het honorarium voor de voeten
wierp dat ze hem op minder respektvolle wijze overhandigden (zie de brief aan Mimi
van 22 maart); zijn ergernis was al gewekt omdat zij in hun uitnodiging ‘per omgaande
antwoord’ hadden gevergd.
Terug in Wiesbaden voelt Multatuli zich zeker tot in juli suf en uitgeblust, al laat
hij vliegers op met Coen, maar hij ‘zou zo graag eens vrolyk weezen’ (brief van 2
juni). Op 8 juni komen Coens ouders logeren en in mei is Nonni zelfs een volle week
op bezoek geweest. Ze gedraagt zich kinderlijk en gracieus, volgens Mimi (brief van
31 juli) en blijkt niet zozeer mooi als wel bekoorlijk. Helaas komt ze voornamelijk
om een goed woordje voor Edu te doen en deze laat zelfs vragen of hij weer langs
mag komen, maar daarvan kan, gezien zijn heimelijk vertrek in november van het
vorige jaar, natuurlijk niets komen.
Toch blijft Multatuli ook in depressieve buien iemand die - indien
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gewenst - anderen gemakkelijk voor zich in kan nemen. Ook Majoor Bernhold is
dadelijk voor hem gewonnen, blijkens een brief van 1 augustus waarin voor het
eerst de formele toon van de militaire vormelijkheid wegvalt.
In juni rijpt het plan Coentje Haspels terug te sturen naar Nederland: hij is (curieus
eufemisme) ‘onbevattelyk’ en mist de inwendige prikkel tot leren. Een dergelijke
intellektuele apathie is Multatuli volledig vreemd, ook al omdat het strijdt met zijn
opvattingen over leergierigheid als de natuurlijke aanleg van elk kind. Als het besluit
eenmaal genomen is, wordt er ook haast mee gemaakt en Coenraad vertrekt
tenslotte op 23 juni.
In oktober zijn er al weer onmiskenbare tekenen dat Tandem verloopt. Aart
Admiraal vermeldt dat hij makkelijker sympathisanten dan vaste kontributanten vindt.
Maar al een paar maanden eerder is er sprake van plannen voor een nieuwe toernee
in het najaar. Zo slecht is een en ander blijkbaar toch niet bevallen.
Ook nu weer lijkt Funke degene die de ware toon weet te vinden. Op 5 oktober
kondigt hij nieuwe plannen aan die zeker ook de bedoeling hebben Multatuli te vleien
en op te beuren; en dat alles aangevuld met zinsneden die welhaast een smeekbede
inhouden om weer geld te mogen sturen.
Hoezeer deze brief doel heeft getroffen blijkt wel uit de toon van het prompte
antwoord. In december komt trouwens opnieuw aan het licht hoezeer de uiterst
royale gebaren van de uitgever beantwoord worden door de uiterst loyale
tegemoetkoming van de schrijver.
Maar andere brieven, zoals die aan neef August (van 29 oktober) geven een
scherp beeld van de nog dikwijls futloze stemming, niet alleen door de moedeloze
inhoud, maar meer nog door de kleurloze stijl, het krachteloze handschrift en de
vele verschrijvingen. Toch meldt Mimi op 2 december aan het echtpaar Bruinsma
dat het dieptepunt van deze zomer nu wel voorbij is. Maar tekenend voor de
lusteloosheid van de afgelopen periode is dat zij de brief van Hilda Bruinsma aan
haarzelf, ingesloten in een brief van Vitus aan Dek, nooit in handen heeft gekregen!
Wat Multatuli desondanks in deze maanden voor de drukpers gereedmaakt is
niet eens zo heel weinig: de tweede druk van Ideën, bundel VI, is gekorrigeerd met
tal van wijzigingen en aanvullin-
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gen. Ook werd voor Waltman de tweede druk van Millioenenstudiën persklaar
gemaakt, waarin overigens vrijwel geen van de voorgenomen herzieningen wordt
verwerkt. Multatuli belooft Waltman een apart te publiceren katern noten.
De tweede druk van Specialiteiten waaraan al vanaf 1875 was gewerkt, komt
gereed (en in '79 op de markt), hoewel het tijdsverloop haast onoverkomelijke
moeilijkheden veroorzaakte. Multatuli had de tekst namelijk al dadelijk in 1875 voor
herdruk gereedgemaakt door een groot aantal nootcijfers in te voegen. Bij de
inmiddels herdrukte tekst moest hij nu de destijds beoogde aantekeningen
produceren, maar vaak herinnerde hij zich niet meer welke uitweidingen hem destijds
voor ogen gestaan hadden. Pas toen Waltman besloot de nootnummers uit het
zetsel te laten verwijderen, kwam het werk weer op gang. De reeds geschreven
aantekeningen werden grotendeels in de hoofdtekst van de tweede druk verwerkt,
zodat daarin vier nieuwe hoofdstukken en tal van kleinere toevoegingen zijn
opgenomen. Op 16 december wordt de kopij voor deze uitgave afgesloten.
Opmerkelijk is de felle stellingname tegen Busken Huet in deze nieuwe druk van
een werk dat toch eigenlijk alleen algemene menselijke zwakheden beoogt te
hekelen.
Kleine Wouter, duidelijk het grote lichtpunt in deze periode, groeit voorspoedig
op. Natuurlijk is zijn al aangeleerde duits van invloed op zijn taalgebruik nu hij
nederlands leert spreken, wat tot amusante kromme zinsbouw leidt; toch begint
Dekker zich al weer te kwellen met de vraag of 't kind wel intelligent is...
In november blijken de plannen voor een tweede voordrachtentoernee verschoven
naar het volgende voorjaar en ook nu weer is de noodzaak klemmend, want er is
door Haspels en Bos al f 1300, - voorschot betaald. Dit jaar doet Multatuli een
voorstel voor een serie nieuwe opvoeringen van Vorstenschool waarin hij als extra
attraktie zelf de rol van Schukenscheuer wil spelen. Het ligt in de bedoeling dat Mimi
en Wouter mee zullen reizen naar Nederland, voornamelijk om de familie kennis te
laten maken met de pleegzoon. Maar het blijft voorlopig, ook op financiële gronden,
onzeker of het er werkelijk van komen zal.
HvdB.
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Brieven en dokumenten
[1 januari 1878
Oprichting Tandem]
1 januari 1878.
De oprichting van het genootschap Tandem werd later op deze datum gesteld.
De naam werd afgeleid van de latijnse uitdrukking Tandem bona causa triumphat:
Uiteindelijk overwint de goede zaak.
Het Multatulimuseum bezit een kasboekje, waarop de volgende tekst in handschrift
is geplakt:
1856
Tandem
1878
Genootschap zich ten doel stellende
Max Havelaar
te pensioneren
o

opgericht 1 Januari 1878
voor Rotterdam J. van der Hoeven
K. Hoogstraat 21

Uit dit kasboekje zijn de - hoogstwaarschijnlijk - beschreven bladzijden verwijderd,
zodat alleen nog blanco pagina's resteren.

[1 januari 1878
Artikel in Het Schoolblad]
1 januari 1878
Artikel van H. de Raaf in Het Schoolblad, no. 4. Fragmenten. (Knipsel M.M.)

Kritiek
Wanneer men de gedurige herhaling van zekere feiten als een bewijs mocht
aanmerken, dat hun bestaan wettigde, dan voorzeker zou 't gemakkelijk vallen
leugen, laster, bedrog, twist, e.d. als nuttige of geoorloofde zaken te verdedigen.
Maar de ervaring
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leert ons, dat algemeenheid niet synoniem is met echtheid: diamanten zijn nog altijd
schaarscher dan straatkeien. (....)
Een juiste kritiek is dan ook in den regel een zaak, waarvoor maar weinigen
behoorlijk opgewassen zijn. Een op goede gronden rustend oordeel over zaken van
wetenschap en kunst onderstelt bij den oordeelaar allereerst een mate van kennis,
die 't voorwerp der beschouwing geheel en al omvat, maar bovendien een gemoed
vrij van allen specialiteitenwaan en van dien nijd, welken wij bestempeld hebben
1.
met de uitheemsche benaming: jalousie de métier . Personen nu, met deze
ondeugden geheel niet besmet, zijn dun gezaaid, en daarom is een ware kritiek zulk eene, waarop men volkomen vertrouwen kan - een zeldzaamheid.
Moeilijk is 't derhalve reeds een zaak naar waarheid te beoordeelen, wanneer
men met de noodige kennis gewapend is. Hoeveel moeilijker evenwel wordt de taak
- ik zou zeggen: onmogelijk - wanneer onze kennis ervan zich bepaalt tot enkele
kenmerken en het verreweg grootste getal zich aan onze waarneming onttrekt! (....)
Zoo ongeveer moest ik gedurig denken bij het lezen van ‘De Levensbode,’ (tiende
deel - eerste stuk) en bijzonder van een opstel van bijna 100 bladzijden met het
2.
opschrift: E. Douwes Dekker, gezegd Multatuli, uit zijn geschriften beoordeeld , en
*
onderteekend P.R - d . Dat stuk is verdeeld in tien hoofdstukken, boven elk waarvan
een korter of langer gezegde uit verschillende werken van M. als tekst geplaatst is.
Bitter gestemd - dat ben ik altijd als ik veel Nederlanders bijeen zie...

*

Welk een zonderling begrip de heer, die zich dus waagt te teekenen, heeft van moed, kan
blijken uit zijn meening, dat er niet zooveel moed toe vereischt wordt om te schrijven zóó als
Multatuli gedaan heeft. Zeker, in De Levensbode te smalen op een man, die de Nederlandsche
ijdelheid zoo gevoelig heeft gekwetst, en zich bij 't volvoeren van dat heldenfeit verschuilen
achter een paar hoofdletters, daartoe wordt veel meer moed vereischt! En die onnoozele
bewering acht de S. voldoende gestaafd met deze frase: De pers is vrij, en we hebben zeden,
die geen auto-da-fés meer kennen!
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Multatuli. Ideën 538.
3.

Ziedaar den tekst van het eerste hoofdstuk, waarin de heer P.Rd. tracht aan te
toonen - nl. door te verwijzen naar enkele plaatsen uit M's. werken - dat Douwes
Dekker... geen Nederlander is - in weerwil van zijn Amsterdamsche geboorte.
Wie zich nu niet de moeite getroost, die plaatsen in haar verband met het overige
na te gaan, maar wat vluchtig doorleest, zal allicht verleid worden om met de
veroordeeling van den S. in te stemmen.
Wat kan - zoo vroeg ik mij af - de heer PRd. toch beoogen met de aanhaling van
bovenstaande uit hun verband gerukte woorden? En mijn antwoord luidde: (de S.
vergeve mij, als ik zijn bedoeling misken!) de lezer moet denken, dat het bijeen zien
van veel Nederlanders M. bitter stemt, dat M. dus een ingekankerden haat koestert
tegen de Nederlanders, dat hij die Nederlanders dus geheel valsch moet beoordeelen
en derhalve een apostel van de leugen is.
De heer PRd. geeft ook een verklaring van dien volkshaat bij M.

Hij leefde te weinig van harte met en onder ons volk; nooit nam hij deel
in onze vreugde; waar wij feestelijk samen zijn staat hij steeds op een
afstand, met wrevel in 't gemoed.
Heel gemoedelijk van den heer P.Rd.; maar hoe weet hij dit alles zoo precies, hij,
die zegt M. heelemaal niet van nabij te kennen? - De heer PRd. zal u bij die vraag,
lezer, op den tekst wijzen: daaruit blijkt het immers duidelijk genoeg. Ge knikt
misschien ja en zijt gefopt.
Nog wil ik echter den heer PRd. niet verdenken van boosaardig opzet, liever neem
ik aan, dat hij zich aan verkeerd lezen en dientengevolge aan een vergissing heeft
schuldig gemaakt. In 't aangehaalde nommer 538 lees ik:
Bitter gestemd - dit ben ik altijd, als ik veel Nederlanders bijeen zie - zette
ik mij tot het bestudeeren van 't gezelschap dat zich zoo vermaakte met
spottende ontevredenheid.
Die stemming was alzoo veroorzaakt door 't onbetamelijk gedrag van zeker
gezelschap, dat in een schouwburg de artisten beleedigde door schimp, gelach en
gesis.
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En nu de beteekenis van den tusschenzin? Zij komt zeker niet overeen met wat de
heer PRd. - naar 't mij toeschijnt - er in leest en wil doen lezen. Hij slaakt nu en dan
de verzuchting: och, kon men lezen! en inderdaad, die wensch is gerechtvaardigd,
zooals blijkt uit zijn eigen geschrift. - Bij 't herlezen van bovenstaande aanhaling
lette hij eens op het woordje ben, op de beteekenis van 't voegwoord als en vrage
hij zich eens af, waarom M. juist de voorwaarde veel Nederlanders bijeen zien stelt.
Van vaderlandsliefde heeft hij een afkeer (Ideën 516); men bedenke, dat
hij geen landgenoot is van DE ‘schelmachtige Nederlanders’ (Ideën 534).
Bij 't lezen dezer woorden voel ik mijn straks uitgesproken opinie ten opzichte van
den heer PRd. verdwijnen en plaats maken voor een minder gunstige. Immers hij,
die ‘een proeve wil leveren van een onbenevelde beschouwing,’ moest beter uit de
oogen kijken en weten, dat die afkeer van het woord bij M. voortvloeit uit het misbruik,
dat er van gemaakt wordt door Nederlanders zoowel als andere natiën, zoodat het
een dekmantel blijkt, waarachter men gemis van waar gevoel verbergt, ofwel een
gevoel, dat het beginsel is van onmenschelijke handelingen. En is de afschuw van
dat woord niet gerechtvaardigd ook, wanneer er mee wordt gespeeld op een wijze
als door M. wordt aangetoond in no. 516?
Maar met welke bedoeling laat de heer P. Rd. op dezen zin den tweeden volgen
met inlassching van zijn verklarend men bedenke? En waartoe dient nog een andere
inlassching, die van 't onschuldige woordje de? Is dat alles een gevolg van
‘onbenevelde beschouwing’? Of geschiedt dat met het afkeuringswaardig opzet,
om den lezer te verschalken?
Slaan wij de Ideën op, dan vinden we 't verhaal van 't gebeurde op een congres,
waar M. de Nederlandsche Regeering in staat van beschuldiging stelde wegens 't
beheer in Indië, en daarna volgen deze woorden:
Dit zal ik weer doen zoodra 't mij gelegen komt, en wie meenen mocht
dat ik hier zondig tegen 't gevoel van nationaliteit, bedenke dat
schelmachtige Nederlanders mijn landgenooten niet zijn, en dat ik behoor
tot de groote natie: Mensheid.
Met eenig voorbehoud erkent de heer P. Rd. dit ook in deze fraaie
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bewoordingen: Als meer Europeanen in Indië, kreeg zijn karakter daar een
kosmopolitische plooi en, (let op, lezer!) eenmaal die richting ingeslagen, ging hij
er verder in dan anderen.
't Komt mij niet in de gedachte al de beschuldigingen en hare gronden, d.z. uit
hun verband gerukte en verdraaide gezegden van M. na te gaan: dit blad heeft
daarvoor geen ruimte en ik zelf geen tijd. Ik veronderstel ook, dat den lezer uit de
meegedeelde staaltjes, welke uit het eerste hoofdstuk voor de hand weggenomen
zijn, voldoende gebleken is, dat de heer P. Rd. geen onbevooroordeelde studie
heeft gemaakt van M's. werken, om de eenvoudige reden, dat hij veroordeelen
4.
wilde. Tot dit einde heeft hij als een echte mouchard enkele woorden opgevischt,
welke hem dienstig voorkwamen, om eigen vonnis te rechtvaardigen en dat van
anderen uit te lokken. Aldus handelt niet de man, die een waarachtige studie, gevolg
van ‘onbenevelde beschouwing,’ wil leveren.(....)
H. de R.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

jalousie de métier: broodnijd (fr.)
Zie bij Eind november 1877.
Pseudoniem van P. Westra; zie brief van 7 januari aan De Raaf.
mouchard: stille verklikker (fr.)

[januari 1878
Afrekening G.L. Funke]
Begin januari 1878
Afrekening van G.L. Funke over 1877, gericht aan Multatuli op notaformulier met
gedrukt kopje: Boekhandel. Neder- en Hoogduitsche, Fransche en Engelsche
boeken. Atlassen en landkaarten. Schrijf- en kantoorbehoeften, bind- en drukwerk.
Plaatsing van advertentiën in alle Dagbladen. Uitgave van Het Nieuws van den Dag.
(M.M.)
o
Amsterdam, A 1878
Geleverd ten dienste van
den WelED: Geb:
Heer E. Douwes Dekker
te Wiesbaden
door G.L. Funke
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Folio 26
1877
e

3 Maart

e

14 April
e

8 Juni
n

s

2 Aug

1 Multatuli, Bruid

f - 60

1 Multatuli, Bloemlezing

2.-

1 De dochter van Roelant -675
1.

1 Plan van Haarlem

- 60

1 v Lennep
Hedendaagsche bokken

{

1 v Lennep Vermakelyke
Anecdoten

{ 1.90

1 v Lennep Iets over
Citaten

{

Frank: en aanteekenen per -89
v Gend & Loos
_____
5

6.66

_____
Verrekend op rekg '77
GL Funke

Eindnoten:
1. Zie bij 13 april 1877: brief van G.L. Funke aan Multatuli.

[januari 1878
Rekening-courant in Memoriaal]
Begin januari 1878
Rekening-courant overzicht van Multatuli en G.L. Funke in het Memoriaal, blz.
XX-XXI. (M.M.)
1877
G.L. Funke
Debt.
r

Jan 1

Volgens brief 4 Januari

f 337.63

(Hierby was afgerekend de
e

VII bundel t/m vel 22)
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Vel 23, 24, 25, 26 B VII a 200.f 50. zie brief van 13 Nov
1876
1

Korrektie B V, zie brief

250.-

r

van 30 Nov

Aandeel in de winst over
1877
(Brief 4 januari 1877)

500.-

t

Cred
r

12 Remise nr Wiesbaden f 200.-

r

12 id nr. Venetie

100.-

Feb

r

17 id Mina Freybourg

25.-

Maart

22 id. ...

200.-

Feb
Feb
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[januari 1878
Aantekeningen in Memoriaal]
Januari 1878
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 82-83 (M.M.)
Statistiek Amsterdam over 't jaar 1877
bevolking (Ult 76?)

296.200

toegenomen in 77

3.900

o

_____
Stand op 1 '78

300.100

geboren

11024

gestorven

8400

o

_____
2624
Verschil tusschen
emigr. & immigr.

276
_____
3900

huwelyken

2497

In een schets van 't afzakken der (voormalige?) groote houtvlotten op den ryn
r

(Rh. C 3 Januari '78 komt voor 't woord ‘wahrschauer’
1.
In der Nähe von Schiffbrücken schickte man einen Wahrschauer
vs Locomotief 28 Maart 77 heeft Nederland 'n oppervlakte van 32.839 ☐ Ned(?)
mylen, Java & Madura te zamen 134607 ☐ mylen.
De duitsche plaatsnamen in den Elzas zyn door de franschen verknoeid. De
uitgang ingen wordt ing, din of ange (angue?)

dorf werd troff

Dortweiler

heet Torcheville

Kirchberg

Kirchberg

heet Kerprich

Schweixingen

heet Houaxange
(volgens Tribune)

2.
Unbil des Wetters &c
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(wat is bil, billig, billyk?)
büchse = bus, bos
irre führen, leiten = verwirren
war, ar, nar = verwarren
sickeren = zypelen
schaven, schuiven, schoof, schieben
musket roer = rohr
pypen
echter, after, achter, aber
knop, knoop, knooze, Knopf
cisne (Spaansch) = zwaan
kruin, kroon, couronne
Est & opynen 'n gemeente in Nederland
-

Eindnoten:
1. In der Nähe enz: In duitse schrijfletters: In de nabijheid van pontonbruggen stuurde men een
‘waarschuwer’ (du.)
2. Unbilde des Wetters: ruwheid van het weer (du.)

[7 januari 1878
Briefkaart van Multatuli aan H. de Raaf]
7 januari 1878
Briefkaart van Multatuli aan H. de Raaf. (M.M.)
Met poststempels Veendam 8 JAN 78 en 's Hertogenbosch 10 JAN 78 en over de
postzegels heen geschreven Wies baden 7/1.
De briefkaart is geadresseerd aan de WelED Heer H. de Raaf Redakteur van het
Schoolblad. Onderwyzer in Meeden Holland. De plaatsnaam Meeden is
doorgestreept en in andere hand vervangen door 's Hertogenbosch.
Waarde heer De Raaf! Hartelyk dank voor de zeer gewenschte terechtwyzing
van dien P.Rd (wiens naam Westra is.) Hy had me eerst brieven geschreven vol
overdreven lof, en op eens overlaadt
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hy my met scheldwoorden. Ook deelde hy my mede dat hy die P.Rd was. (Stond
er niet F.Rd.? Nu, dit doet er niet toe) Ik heb z'n stuk in de Levensbode niet gelezen
maar men had er my e.e.a. uit meegedeeld.
Verschoon me dat ik u maar 'n briefkaart zend, en geen behoorlyken brief. Door
1.
knagend verdriet ben ik letterlyk onbekwaam tot uiting. Groet svp den Heer M.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Ik zend U 'n paar ind. couranten, waaruit ge zien kunt dat er aan de verkeerdheden
waartegen Havelaar opstond, niets verbeterd is. Komiek dat men in 't wraken daarvan
myn woorden gebruikt, (zonder my te noemen natuurlyk!) Toch wordt de strekking
van Havelaar doodgezwegen!

Eindnoten:
1. M.: D.R. Mansholt.

[10 januari 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
10 januari 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 10 Januari 78 beste Haspels! Tien dagen wachtens is wat lang, niet
n
r
waar, voor 't beantwoorden van uwen brief van den 29 Dec ! Vergeef me, en begryp
asjeblieft hoe dit het gevolg wezen kan van 'n spanning als waarin ik verkeer. Ik
weet heel goed dat het praatje over verdriet wat afgesleten is, zoo dat velen er
weinig acht op slaan. Dit kan ik niet helpen. De waarheid is dat zorgen en ergernis
my onmachtig maken.
r
Ge ziet dat ik uw brief van den 29 Dec met ingesloten 250 gl. behoorlyk ontvangen
heb. Hartelyk dank! En uw uitnoodiging om over te komen! Zie, dat is juist 'n
by-oorzaak die me telkens van schryven terug hield. Ik zal wel moeten. Maar behalve
m'n tegenzin in publiekery, voel ik me zoo zwak dat het de vraag is of ik, physiek
gesproken, in staat wezen zal, voordrachten te houden. Ook m'n keel is zeer
gevoelig, en zoodra ik wat meer dan gewoonlyk gesproken heb, ook zelfs maar op
gewonen toon, en zonder de inspanning die in 'n groot lokaal noodig is, wordt ze
rauw. Eén of zelfs twee à drie lezingen zouden me niet baten, en ik
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vrees dat ik weldra buiten staat zou zyn de zaak voorttezetten. By 't omslaan van
m'n stem (waarover eens de edele M.K. zich zoo vroolyk maakte op 'n repetitie)
maak ik 'n mal figuur. En ware dit alles maar! Doch ook wat het gehalte van m'n
voordrachten aangaat, loop ik gevaar 'n échec te lyden, waarmee ik m'n talryke
vyanden groot pleizier zou doen.
Toch zal ik dat alles wel moeten trotseeren, al zie ik in, dat het me schaadt. Ik
blyf er by dat m'n Landgenooten en gros, my voor zulke nadeelige stappen hadden
moeten bewaren. Des te meer dank aan de weinigen die, als gy en de vrienden te
Rotterdam zoo hartelyk deden wat ze konden!
Ge schryft: ‘we zullen U 't leven zoo aangenaam mogelyk maken.’ Dat geloof ik
graag, beste kerel, maar 't drukt me dat ik door m'n stemming daaraan zoo weinig
kan beantwoorden.
De zaak is nu zoo: of ik lang of kort nadenk, ik moet naar Holland! Die publieke
voordrachten zyn nu eenmaal 'n wreede noodzakelykheid. Ook moet ik er 'n soort
van tournée van maken, keel of geen keel. Is het teveel gevergd als ik U (of uw
1.
firma) verzoek my weer als twee jaren geleden, te helpen aan gelegenheden. Als
ik dáármee te doen heb dan kom ik heelemaal niet gereed. Maar ik vrees dat het u
te veel last op den hals haalt, en ik weet zeer goed dat ge als theaterdirekteuren
geen gebrek hebt aan werk en hoofdbreken. Groet Le Gras & V. Zuylen en uw
broeder! Adieu
Uw vriend
DD

Eindnoten:
1. Bijna 3 jaar geleden, nl. de lezingen in april 1875.

[14 januari 1878
Brief van A.H. Claasen aan P.A. Tiele]
14 januari 1878
Brief van A.H. Claasen aan P.A. Tiele. Enkel gevouwen velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Zie over de kwestie van het opschrift V.W.XVIII, blz. 788 e.v.
Egmond a/d Hoef, 14 Jan. 1878
WelEdelGeb. Heer,
Volgens uw verzoek heb ik de beide lezingen met het opschrift op de grafzerk in
de kerk te Egmond-Binnen vergeleken. Dat opschrift is nog duidelijk leesbaar, op
één woord na, dat eenigzins is afgesleten, nam: het tweede woord ‘heit’ of ‘heeft’
in regel zes, het tweede woord van achteren; hoogstwaarschijnlijk heeft er echter:
‘heit’ gestaan.
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Het opschrift bestaat uit 8 (acht) regels. De eerste lezing is dus goed, op enkele
fouten na. In den eersten regel: tweede woord: moet zijn ‘leyt’, in plaats van ‘legt’;
‘begraven’ (derde woord) in plaats van ‘begraeven’; het staat namelijk dus: BEGRAVEN.
Tweede regel is goed. De kwestie namelijk of men met een kapitale of kleine H in
Handelinge te doen heeft, is niet gemakkelijk uit te maken, daar het alle drukletters
zijn, en dus wat den uiterlijken vorm betreft geen der beide lezingen goed is; die
vorm is ongeveer aldus, (doch wil u dit ook juist weten, dan zal ik het u nauwkeurig
afgeteekend zenden): HIER LEYT, etc, dus HANDELINGE. In regel drie moet volgen op
alle ‘die’. Op het grafschrift staat quartieren aldus gespeld: Q↑RTIEREN, daardoor
heeft de tweede lezing de A, die in de U staat over het hoofd gezien. Regel vier en
vijf zijn goed. Regel 6 (zes) moet zijn ‘verloren’ niet ‘overloren’, dat is eene vergissing
door dat er juist ‘)’ aan voorafgaat. Regel 7 (zeven) moet wezen met vijf nullen,
1500000 (anderhalf-miljoen). Het geheele grafschrift is dus (doch hier bij is alleen
gelet op de woorden, niet de uiterlijke vorm weder gegeven, daarom weet ik b.v.
niet, of er boven de ij van ‘leyt’ (LEYT) twee tittels staan, dat zou ik nog op nieuw
moeten nagaan, als u daarop gesteld was.):
Hier leijt begraven Sr. Isaac Le Maire Coopman die geduierende sijn Handelinge
op meest alle die quartieren van de Weerelt van Godt den Heere soo rijckelick
gesegent is geweest dat hij in 30 jaren tijts (behoudens eer) verloren heit over de
1500000 guldens is in den Heere gerust op den 2oen Septembris anno 1624.
s

s

N.B. Ik heb dus vergeten nategaan of er op alle y' en i' , tittels stonden, al dan
niet, en ze dus overal zonder onderscheid opgezet, ofschoon ik geloof, dat ze
nergens gevonden worden. Ik ontving uw brief juist voor kerktijd, toen ik naar de
kerk te Egmond-Binnen moest, die vijfendertig minuten van mijne pastorie af ligt,
en daardoor heb ik de woorden wel terstond nagegaan, doch er op dat oogenblik
niet omgedacht, nategaan, hoe het met den vorm, de tittels tot in de kleinste
bijzonderheden gesteld is; zoo herinner ik mij, dat er onder de r van Sr voor Lemaire
een ɔ staat; er kunnen dus wat dat betreft nog dingen zijn, die u interesseeren, dan
zal ik het nauwkeurig nagaan. Weet u, dat er op de zelfde grafzerk onder het wapen
nog het volgende opschrift staat:
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Hier leijt begraven joffrouwe Maria Walraven van Antwerpen Huijsvrouwe van Isaac
Le Maire Moeder van 22 kinderen sterff In den Heere den 17 April 1621
Hoogachtend uw dienstw. dr
A.H. Claasen

[27 januari 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
27 januari 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (1/6) beschreven. (M.M.)
1.
Voor alle drie, natuurlyk
Wb. 27 Januari 78 beste Haspels. Dat ik u niet eer bedankte voor uw brief van ±
10 dagen geleden, met ingesloten f 35 was omdat ik altyd door in beraad en op
sprong stond overtekomen. Gedurig werd ik tegengehouden door 'n
aaneenschakeling van hindernissen. Er bestonden verdrietelykheden die me elk
oogenblik konden dwingen naar Munchen of zelfs naar Italie te gaan. 't Was 'n waar
gemartel van onzekerheid. Ik ben er dan ook zoo zenuwachtig van dat ik moeite
heb me overend te houden. Maar 't houden van lezingen of voordrachten is 'n
noodzakelykheid. Er is geen lieve moeder voor. Ik zal dus Woensdag a.s. te
Rotterdam zyn. Vanhier vertrek ik al dinsdag middag, om te Keulen te vernachten,
want ik ben te zwak om in eens doortereizen.
Zoudt ge nu zoo goed willen zyn, by 't regelen van voordrachten dáárop te willen
rekenen? Annonceer en bestem maar naar uw goeddunken. Als ik mee moet
overleggen komt er niets van terecht. Dit kan ik niet. Daarom juist is uw hulp my
van zoo groot nut. In al m'n aanrakingen met publiek raak ik in de war. Dus: van en
met donderdag avend ben ik beschikbaar! Ik zal de door Ulieden te maken
arrangementen stipt honoreeren.
Schikt het U, gedurende m'n verblyf te R. de Vorstenschool te geven met Mej.
Beersmans, asjeblieft! Misschien zou 't U goeddoen, op 't affiche te kunnen zetten:
‘Op nieuw ingestudeerd onder de leiding van den auteur.’ of zoo-iets. Ja, ik zou wel
gaarne nog eens repeteeren.
Hartelyk gegroet van
tt
DD
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Voorloopig stap ik maar af in St Lucas. Dan zal ik 'n kamer zoeken. Ik wou dat de
kamer by den Heer Engelman open was! Die menschen waren zoo goed voor my.
Hierby de kwittantie die ik onlangs schyn vergeten te hebben intesluiten.

Eindnoten:
1. Kennelijk naderhand toegevoegd.

[28 januari 1878
Briefkaart van A. Merens aan J. Waltman Jr.]
28 januari 1878
Briejkaart van A. Merens aan J. Waltman Jr. (M.M.)
Met poststempels Hoorn 29 JAN 78 en Delft 30 JAN 78 en geadresseerd aan den
Heer J. Waltman Jr. Boekhandelaar te Delft.
o
i
r
Als vervolg op mijn schrijven d 21 Jan 1878 verzoek ik u op den H Schepel eene
wissel tot het bedrag van f 15.35 aftegeven nl op
1.

A. Merens controleur
der Belastingen te Hoorn
als procuratie houder van den
Here J A Hamminck Schepel
In afwachting
UWDWDienaar
Merens
Hoorn
i

28 Jan 1878

Eindnoten:
1. Gehuwd met Mimi's zuster Christien.

[29 januari 1878
Briefkaart van Multatuli aan V. Bruinsma]
*29 januari 1878
Briefkaart van Multatuli aan V. Bruinsma. (Afschrift M.M.)
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b.V. & H. Dat gyl. niets van me vernaamt was omdat ik sedert vele weken gedurig
op sprong stond, naar Holl. te gaan. Eindelyk komt het er toe. Ik vertrek vandaag
naar Keulen, en misschien eerst overmorgen van daar (omdat ik er iets te doen
heb) en zal dan van Rotterdam uit nader bepalen hoe ik verder m'n tournée maak.
In allen geval wil ik U beiden komen opzoeken. Voorloopig heel hartelyk gegroet,
van
Dek

[31 januari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
31 januari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
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1.

Rotterdam/hotel Weimer
Donderdag avend 10 uur beste Mieske! Eerst nu 'n briefje! dat heet van Rotterdam,
want van Keulen heb ik je geschreven. Maar ik ben den heelen dag nogal bezet
2.
3.
geweest. Ik kom nu van Truida waar ik gegeten heb (met V. Z. en Eshuys &
11.
vrouw .)
De troep van m'n vriendjes was uit de stad, en hadden Dirk Haspels (Koning
4.
George) en Bosch gekommitteerd my aftehalen. Haspels namelyk was de eenige
die vry was. Toch kwam ook later nog J. Haspels my opzoeken toen hy weer in stad
was.
5.
Dirk H. & Bosch brachten my in Hotel Weimar, doch ze zyn, naar ik hoor in
besprek over 'n kamer. Daarom haalde ik: ‘hotel Weimer’ uit. Adresseer maar: te
Rotterdam, zoo als je brief van woensdag ¼ voor vyf die ik van middag al thuis vond
toen ik ± 3 uur van de repetitie thuis kwam. Die repetitie was nam. niet van
Vorstenschool maar ik was er heengegaan om alien by elkaar te zien. Doch
Beersmans was er niet. Ik zal haar morgen zien. Allen waren zeer hartelyk.
Ik ben moe. Vandaar deze lamme brief. Ik kom te voet van Truida door dien
modder. De straten zyn afschuwelyk! Een ware schande!
Dankje wel voor je hartelyken lieven brief. Ik zal morgen zeker er op antwoorden,
maar nu niet want ik ben zoo zenuwachtig dat ik
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6.

haast niet schryven kan. Ik heb eenzaamheid noodig: Of liever neen dat blyft zoo,
maar ik moet m'n toespraak kunnen kiezen en niet gedwongen zyn den heelen dag
ieder te woord te staan. Overigens moet ik zeggen dat allen allerliefst voor me waren.
Ieder vroeg naar je en de meesten lieten je groeten. Vele meenden dat je hier komen
zou als Vorstenschool gespeeld wordt. Ik zeg dat het niet kan. Je verblyf te Rottm
zou me erg hinderen. Zekere verhoudingen, of liever zekere toon behaagt my ook
niet. Later meer daarover.
Ja, ik had 'n zakdoek. M'n reis was nogal makkelyk, schoon ik te Keulen, uit
overmaat van tyd aan 't dwalen en droomen rakende byna te laat kwam, zoo dat
7.
m'n koffer ongewogen en zonder Schein in den pakwagen werd gesmeten. Dit
kreeg ik voor hooge fooien gedaan.
8.
Ze zyn hier in 't Logement zeer zeer gedienstig voor me. Bos schynt me zeer te
hebben aanbevolen. Toen ik kwam stond de thee en 'n kistje sigaren klaar. Allerliefst.
Die Bos is 'n beste jongen. Ook de Haspelsen. Van avend sluit ik omdat ik zoo moe ben. Ik wensch je goeden nacht.
9.
Het kistje van Mevr. De S. is door V.G. & Loos geexpedieerd. Ik heb reçu.
Dag lieve beste Mies. Morgen 'n betere brief. Och, ik ben ongerust over je alleen
10.
zyn. Groet onze Kätchen .

Eindnoten:
1. Hotel Weimer: naderhand doorgestreept.
2. Truida: Geertruida Johanna Amalia Hotz-Pino Post (1834-1912). Het echtpaar Hotz, waar
Multatuli vroeger herhaaldelijk logeerde, woonde Westersingel 6 te Rotterdam.
3. V. Z.: Van Zuylen.
11. Eshuys: rotterdams arts en schrijver van een boek over geboortebeperking, vriend van Multatuli.
4. Bosch: H.J.J. Bos; zie Biografische aantekeningen.
5. zyn: oorspr. stond er hebben.
6. of liever: doorgestreept.
7. Schein: hier: vrachtbrief (du.)
8. Bos: ook hier stond oorspr. Bosch.
9. de S.: Frau Douairière C.P.A. Baron de Salis, geb. Johanna Cornelia Moorrees.
10. Kätchen: de huishoudster/dienstbode te Wiesbaden.

[1 februari 1878
Bericht in Amersfoortsche Courant]
1 februari 1878
Bericht in de Amersfoortsche Courant. (G.A. Amersfoort; fotokopie M.M.)
Naar men verneemt, zal Multatuli eerlang voordragten in ons land komen houden
- de eerste te Rotterdam.

[1 februari 1878
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
1 februari 1878
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Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 (¾) beschreven. (M.M.)
Met gedrukt kopje Chr. Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.
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Rotterdam 1 febr. 1878
Hooggeachte Mevrouw!
Eergisteravend ben ik hier aangekomen en voorloopig in Hôtel Weimer afgestapt.
Mag ik heel vriendelyk om vergunning vragen, U te komen bezoeken? En zou U
dan tevens zoo goed willen zyn, my te doen weten wanneer het U gelegen komt?
Maar heden ben ik den heelen dag besproken.
Na zeer beleefde groete ben ik met de meeste hoogachting
UEDDienstwillige Dienaar Douwes Dekker

[1 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
1 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel en dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2, 4-5 en 6 (1/3) beschreven. (M.M.)
hr
Met gedrukt kopje C . Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.
De brief is op 2 februari voltooid.
1 februari vrydag 3 uur lieve beste Mieske, Gisteravend deed ik 'n brief op de post
1.
waaraan je zeker niet veel gehad hebt, want ik was mal - moe, eigenlyk van
niemendal. Maar in Rotterdam is de beweging lastig. De straten zyn onbeschryfelyk
vuil ('n ware schande!) en de weg moeielyk te vinden, zoodat elke uitgang me meer
kost aan inspanning dan de hoofdzaken. Om van dit hotel naar de komedie
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te gaan, of naar Truida is 'n heele onderneming. Gister avend heb ik 'n rytuig
genomen, maar dat kan men toch niet altyd doen.
Gister ± 3 uur thuis komende, expres om te zien of er brieven waren vond ik den
2.
jouwen van begonnen ¼ voor 5. Ik begryp niet hoe die hier al om 2 uur kon bezorgd
zyn. Met den trein van 5 uur kon je 'm niet gezonden hebben, want je begon eerst
¼ voor 5. Nu, deste mooier dat ik je brieven gauw kryg! Ik hoor dat er ook 's avends
± zes uur ‘duitsche post’ bezorgd wordt. In 't logement weten ze 't aan de 2 edities
van de Kölnische. En 's morgens vroeg (of misschien savends nog) moeten er ook
brieven kunnen komen die 's morgens van W.b. zyn gegaan, en (als ik) 2.45 van
Keulen, (aankomst hier 7.20). Ja, die bezorgen ze zeker 's avends nog.
Ik ben erg bezorgd over je alleen zyn. Kun je ook iets bedenken voor je veiligheid?
Het bezwaart me erg.
En hoe sta je met je geld. Je hoeft volstrekt niet in nood te zitten. Ik meen nu nog
voor 't dagelyksche. Eerste lezing, Delft, 6 februari. Hoe dan verder de loop is, weet
n

ik nog niet, maar na den 6 zal ik dan naar ik hoop wat kunnen zenden voor
rekeningen. Nu hierin maar voorloopig 25 gl., dezelfde die ik van huis meenam.
Verbeelje, J. Haspels kwam me woensdag avend f 100 brengen! Je ziet dus dat ik
die 25 gl missen kan. Ik ben zoo bang dat je schraal zit. Ik ben met m'n duitsen geld
best uitgekomen en zou overgehouden hebben als ik niet te Keulen malle fooien
had moeten geven om mee te komen. Maar in allen geval ik kwam niet te kort. Hier
r

heb ik al uitgegeven f 10 voor 'n p laarsjes met dikke zolen. Jammer dat ik geloof
verkeerd te doen met hooge laarzen te dragen. Er is geen doorkomen aan den
modder. Misschien doe ik het toch, maar 't staat hier zoo... buitenlandsch, zoo
vertoonerig en jong.- Verneem over 2, 3 dagen by Mevr de Salis of het kistje terecht
gekomen is, d.h. of ze bericht heeft. Ik heb 'n reçu, waarin ongelukkig de letters s
3.
t van kistje verschrikkelyk op 'n u lyken. Shocking! Van jou uit niet schocking, maar
heel lief. Doet je dat pleizier?
4.
Van Nonni heb ik nog niets gehoord .
5.
Van Truida dat ze hier geweest is, en T scheen me iets achtertehouden. Wàt
weet ik niet. Ze had toen ze 't zei, zoo'n pynlyken trek om den mond. Maar in allen
geval vernam ik dat ze verhuisd is. Nu wil ik haar schryven, maar ik wou haar
meedeelen dat jy
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geschreven had, dan kan ze den brief aan 't P.K. reklameeren. Ik wou haar bewyzen
dat ik by m'n gaan naar Holland wel aan haar gedacht heb, en niet nu eerst, nadat
Truida my van haar sprak. Tr. zei: ‘och, ze wou geloof ik, de rol van Hanna spelen,
maar...
- Welnu, wat hapert er aan?
- Och, nu ze weet dat jy hier bent, zal ze 't misschien niet meer willen.
Natuurlyk wou ik daar meer van begrypen maar we werden gestoord.
Saterdag morgen Tot m'n verwondering van ochtend geen brief. Zeker komt er een
om 2 uur.
e

Gister Beersmans gezien, en na de 3 acte van 't stuk in haar kl. kamer gesproken.
Ja, zy is lief en sympathiek. Ook vond ik in veel passages haar spel schoon, zeer
schoon. Maar dat stuk bevatte veel dat niet schoon wezen kan. 't Was vol fransche
6.
onmogelykheden. Over 't geheel: 'n vod. 't Was van Sardou, den spektakelstuk
maker du jour. Zekere eigenaardige handigheid hebben die soort van kerels, maar...
je moet ook alles slikken! Moreele onmogelykheid kennen ze niet. 't Stuk heet
Fernande. Misschien wil je 't koopen, al was 't dan maar in duitsche vertaling die er
wel wezen zal. Maar Beersmans was lief. En verbeelje, ik hoorde gister dat ze 't
eens is met Hendrik Bos, een der beminnelykste jongelui die ik hier ken. Hy kwam
in haar kl. kamer, en ik maakte hem 'n standje dat-i 't my niet terstond gezegd had.
Wel had-i me gezegd dat-i sedert eenige maanden zoo gelukkig was. Nu, 't is 'n
7.
beste jongen, 'n pendant van Jozef Opdecoul. 10.
Vòòr de Komedie ben ik by Mevr. L. geweest. Ik heb daar op haar keurig
appartementje thee gedronken. Zy is allerhartelykst. Maar ik ben er slechts een uur
geweest om niet te laat by Fernande te komen. De behandeling die ik alweer, in de komedie zynde, van 't personeel ondervond,
is niet te beschryven. Een moeder kan haar zuigeling niet hartelyker behandelen.
Ik heb nooit zoo iets ondervonden van zooveel personen te gelyk. Ook in m'n
logement is men zoo voorkomend.- Gister aan table dhôte gegeten expres omdat
8.
Tiele er at, en dit won my 'n course uit. Die courses (in modder of vigilant) zyn lastig
te Rotterdam.
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Saterdagmorgen ½12 uur
r

Ik werd gestoord. Bezoek van D De Haas. (Ik had 'n heel beleefd briefje aan z'n
vrouw geschreven.) Zal er van avend heen gaan. Erge drukte. Ik moet nu naar de
komedie. 9.

n

Ik lees in de N. R. dat ik den 11 hier spreken zal in 't Nut. Dag beste Mieske.

Eindnoten:
mal - moe: oorspr. stond er moe.
van: doorgestreept.
s.t.: wrsch. bedoeld i.s.
Hierna ontbreekt wschl. een deel van de brief.
ze: wellicht Mathilde Opdecoul; vgl. brief van 13 februari van Multatuli aan Mimi.
Sardou: Victorien Sardou (1831-1908), frans toneelschrijver.
Jozef Opdecoul: wellicht bedoeld: Theodore Opdecoul, een jonge teringlijder door Multatuli en
Mimi gehuisvest van oktober 1873 tot voorjaar 1874, broer van Mathilde en J.H. Opdecoul, leraar
te Semarang.
10. Mevr. L.: mevr. Löhr.
8. Tiele: C.P. Tiele (1830-1902), een broer van P.A. Tiele, de correspondent van Multatuli.
9. Zie bij 4 februari. De krant verscheen één dag eerder dan hij gedateerd was.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[3 februari 1878
Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma]
3 februari 1878
Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma. Dubbel en enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
hr
Met gedrukt kopje C Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.
3 febr beste Vitus & Hilda, Mies zendt me Uw beider brief. Dank je wel. Maar hebt
1.
ge dan m'n briefje (of postkaart, geloof ik) niet ontvangen? Twee, drie dagen voor
m'n vertrek heb ik U geschreven dat ik in Holland kwam. (Ja, 't was op 'n postkaart)
t
Ik wou juist niet dat jelui dat het eerst uit de Cour vernemen zou. Mies die me
2.
schryft dat zy op uw brief zal antwoorden, spreekt daar niet van. 't Wondert me dat
ze niet begon met: ‘hé, ze schynen je br.kaart niet ontv. te hebben!’ Of wist ze 't niet
dat ik u geschreven had? Dit kan zyn. Ik zond ook 'n briefkaart aan Versluys. En 't
zal me benieuwen of die terecht is. Ik hoop U te komen zien, o zeker! Maar van m'n lezingen weet ik niets. Ik heb me
3.
geheel overgegeven aan de zeer hartelyke zorg van de Directeuren Le Gras, V.Z.
& Haspels die zóó voor me zyn, dat men 't niet gelooven zou als ik 't in 'n boek
beschreef. Wat ik sedert Vorstenschool van die Heeren ondervonden heb, is waarlyk
niet naar behooren uittedrukken. Het woord: ‘Je hebt er geen begrip van’ is hier van
letterlyke toepassing. Het is roerend! Dat ik jelui kom opzoeken is dus zeker. Maar van m'n lezingen weet ik niets. Dàt
is 't juist, wat ze o.a. voor me doen, dat ik me
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n

met niets bemoei. Ik las gister als nieuws in de courant, dat ik den 11 te Rotterdam
spreken zal. 4.
Nu zal ik Haspels meedelen dat hy zich wat Leeuwarden betreft, tot u mag
wenden, tenzy hy door z'n betrekking als reizend Toneeldirecteur z'n eigen vaste
relaties heeft. Ik ben hier nog altyd in 't Logement omdat zy (le Gr. V.Z & Haspels) nog geen
kamer voor my gevonden hebben waar ik 't wat rustiger heb. Ik ben hier zoo
zenuwachtig (maar dit is niet de schuld van 't logement alleen) dat ik werk heb m'n
gedachten te verzamelen. En dit is toch voor die lezingen (of wat is het?) noodig. 't
Blyft toch al beroerd genoeg. De oppervlakkigheid met lepels! Bah! Och, beste kerels, ik voel me sedert ik jelui zag, erg afgetakeld. M'n verdriet is
byna doorgaande heel erg geweest. Het betreft hoofdzakelyk de kinderen. Maar 't
staat in verband met m'n heele zyn, met m'n taak, m'n roeping, of wat het dan wezen
mag. Dit was sedert zeer lang 't geval, en om 't goed uitteleggen, zou ik 'n relaas
moeten geven van Lebak af. Dàt is dan ook de hoofdreden van de schynbare
traagheid waarmee ik werk. De laatste 8, 10 maanden ben ik zeer in 't byzonder
geplaagd geweest maar sedert jaren al leef ik in voortdurende agitatie, tot 's nachts
toe. Altyd telegrammen wachtende, altyd luisterende of er ook 'n rytuig stil houdt.
En om 100 redenen mag ik er niet eens naar verlangen dàt er 'n rytuig stilhoudt.
M'n zoon is by ons geweest, maar weer vertrokken. (Dit stond, meen ik, ook in de
briefkaart.) Ik zie dat m'n brief op de eerste zy zo gevlekt is. Nu dit komt er voor jelui niet op
aan. Ik zal Haspels zeggen dat hy je zonder omslag schryven mag. Verneem je nu
niets van hem, dan beteekent dit dat hy (Tooneeldirecteur) z'n vaste menschen
heeft, en daarmee wil ik me niet inlaten, juist omdat het me zoo'n gemak is dat ze
alles voor me regelen. Ze vergenoegen zich niet met alles te regelen &c maar
brengen my op de plek waar ik spreken moet. O, komiek! Toch zal ik hun aanraden
Uw hulp interoepen, en ik geef Haspels ('n beste kerel!) verlof U heel gemeenzaam
te schryven, 'n soort endossement van fideliteit. n

Ik moet den 6 te Delft spreken. Dat ik nog niet weet waarover, kan me niet
schelen. Dat is juist nog 't makkelykste. Als ik maar de
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laatste paar uur voor 't ‘optreden’ (Domineeswoord) 'n rustig hoekje heb. Maar dit
5.
heb ik meestal niet! Och, 't hindert me zoo dat die voordrachten eigenlyk - ja, wat
zou ik 't 'n ander verwyten! Maar ik moet. Ik heb over den besten Funke niet te
klagen, maar hy kan toch niet altyd voortgaan my geld te zenden als ik geen kopie
lever! En dàt is me sedert lang door smart en preoccupatie onmogelyk. Ik werk voor
de pers altyd met veel moeite en inspanning. (niets vlug, o neen!) en die inspanning
is me onmogelyk als ik telkens de pen moet neerwerpen. Als ik by U te Leeuwarden
6.
rustig zit, zal m'n grief er wel uitkomen. Sedert Juni 1870
Och, wat 'n geseur! Dag lieve Hilda, dag Vitus
Dek
Dat Mies niet meekwam, was wel ook om de kosten, maar hoofdzakelyk omdat de
woning bezet moet blyven om de kinderen te ontvangen, als ze komen. Sedert ±
22 jaar was m'n eenig streven de kinderen by my te houden, en sedert 7 jaar ze
terug te krygen. Nu mag 't niet geriskeerd worden dat ze 'n toedeur vinden. Dáárom
blyft Mimi thuis. Adieu. De Sneeker ‘vrienden’ en andere ‘Commissies’ weten zelf niet wat ze my gedaan
hebben! Ik machtig Haspels, U heel gemeenzaam te schryven. Vat dat SVP goed op. Ik
zei hem: ‘Schryf gerust op telegramtoon.’ Brutaal hè?

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

drie: doorgestreept.
schryft: oorspr. stond er zegt.
hartelyke: oorspr. stond er welwillende.
meedeelen: oorspr. stond er verzoeken.
voordrachten: oorspr. stond er lezingen.
Deze drie woorden doorgestreept.

[3 februari 1878
Brief van A. Admiraal aan A.S. Kok]
3 februari 1878
Brief van A. Admiraal aan A.S. Kok. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Zeer geachte Heer!
r

Indien 't U niet al te moeilyk valt, zoudt U dan aan d Bruinsma te Leeuwarden en
my de behulpzame hand willen bieden om aan Multatuli op zijn a.s. verjaardag een
geschenk te doen? Ik kom schoorvoetend tot U, daar ik U pas mijn eersten brief
schryf, maar ik ken in NBrabant geen invloedryke vereerders van M, dan juist U. In
geval U helpen wilt, schryf dan niet terug, maar zend aan een van ons beiden wat
i

U kunt verzamelen. Eind febr is vroeg genoeg. Wy hebben slechts één, doch zeer
ernstig beding:
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laat het M., die een paar weken in Holland komt, niet ter ooren komen; daardoor
zou de verrassing vervallen, wat ons diep zou spyten. Wy hechten er beteekenis
aan, nu iets voor hem te doen, daar hij oud wordt en wy niet gaarne met onze
vereering zouden komen als het te laat is. Wend U daarom niet tot de luidruchtigen.
In de hartelyke hoop dat wy U in geen ding bemoeilyken, zien wy Uw bydrager
dezer maand gaarne tegemoet. Met gevoelens van hoogachting noem ik my,
Zeer geachte Heer,
r

Uw dw D ,
Aart Admiraal.

[3 februari 1878
Brief van Nonnie aan Multatuli]
3 februari 1878
Brief van Nonnie aan Multatuli. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Münich, le 3 fevrier 78
Mon cher Dek,
J'ai reçu, il y a quelques jours 40 marks de M. j'ai été touchée de cette bonté de
sa part et j'aurais été bien heureuse si cela m'aurait suffit. Mais malheureusement
je me trouve dans des inquiétudes pour Edu, s'il ne peut avoir 100 fls qui l'aide à
avoir une place dans une rédaction. La place est bonne, il ne lui faut que les moyens
pour vivre pendant le premier mois. C'est à Rome qu'il sera occupé. Tâche, cher
Dek, de venir en aide à ce pauvre Edu, et pardonne-lui sa conduite peu louable
envers toi. Pense qu'il n'a que 24 ans et que son âge l'excuse de ses follies. Il s'est
adressé à moi avec tant d'affection que de mon côté je fais tout ce qui m'est
seulement possible pour le tirer d'embarras. J'ai une telle tendresse pour Edu, que
pour lui je suis prête de demander et d'écrire ce billet qui me coûte tant. Ne m'ôte
pas les espérances, cher Dek. C'est de notre cher Edu qu'il s'agit. Que fais-tu à Rotterdam? Est ce pour donner des conférences? Ecris tout de suite
quelques mots, je t'en prie et ne m'en veux pas pour ma demande.
Adieu, cher Dek, un affectueux baiser de ta
Nonnie
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Vertaling:
München, 3 februari 78
Mijn beste Dek,
Een paar dagen geleden heb ik 40 mark van M(imi) ontvangen. Ik was getroffen
door die vriendelijkheid van haar kant en ik zou erg gelukkig zijn geweest als het
genoeg voor me was geweest. Maar ongelukkigerwijs maak ik me veel zorgen over
Edu, als hij niet honderd gulden kan krijgen om hem te helpen aan een plaats op
een redactie. Die plaats is goed, hij heeft alleen de middelen nodig om in de eerste
maand te kunnen leven. Het is Rome waar hij werk krijgt. Probeer, beste Dek, om
die arme Edu te hulp te komen, en vergeef hem zijn weinig te prijzen gedrag
tegenover jou. Bedenk dat hij nog maar 24 jaar is en dat zijn leeftijd hem
verontschuldigt voor zijn dwaasheden. Hij heeft zich met zoveel genegenheid tot
mij gewend dat ik van mijn kant alles doe wat mij maar mogelijk is om hem uit de
moeilijkheden te halen. Ik ben zo op Edu gesteld dat ik voor hem bereid ben om
hulp te vragen en dit briefje te schrijven dat mij zoveel moeite kost. Ontneem mij
mijn hoop niet, beste Dek. Het gaat om onze lieve Edu.Wat doe je in Rotterdam? Ga je lezingen geven? Schrijf me dadelijk een paar
woordjes, vraag ik je, en neem me mijn verzoek niet kwalijk.
Vaarwel, beste Dek, een toegenegen kus van je
Nonnie

[3 februari 1878
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele]
3 februari 1878
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 en
3 (¾) beschreven. (M.M.)
hr
Met gedrukt kopje C . Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.
3 februari 78 beste Tiele, wat doet het me leed dat Uw gezondheid weer te
wenschen overlaat! Dat bericht bevalt me niemendal. Overigens bedank ik U wel
voor Uw vriendelyken brief, en tevens voor de depêche die my heden ochtend
gewerd. Ik heb die terstond aan de H.H. Le Gras V.Z. & Haspels gezonden, daar
zyl. de goedheid hebben al die zaken voor my te regelen. Over 't geheel stuiten
zulke voordrachten my zeer tegen de borst, en als ik dan nog boven en behalve de
n
zoogen hoofdzaak (‘zoogenaamd’ want de heele historie heeft niets om 't lyf, en
als 't niet uit nood was, deed ik 't niet!) nu, als ik me dan ook nog met de byzaken
moet
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bemoeien, dan word ik zoo wee dat er van de heele zaak niets komen zou. Maar,
nog eens: het moet!
Nu zyn de H.H. Le Gras, van Zuylen & Haspels zoo allerliefst hulpvaardig voor
my, dat ik alles aan hen overlaat. Ik las gister als 'n nieuwtje in de Rotterdammer
n

n

Ct, dat Multatuli den 11 spreken zou. Ik wist nog maar van Delft (den 6 ). Ziedaar
1.
waarom ik zoo vry ben geweest, Uw telegram op den Heer J. Haspels te
endosseeren.
2.
Wanneer ik te Leiden kom weet ik nog niet, maar ik zeide al tot uw broêr dat ik
U zou gaan opzoeken, al hield ik geen lezing te Leiden. Dit spreekt vanzelf. Maar
zeker zal ik er wèl lezen. Hoe lang ik dan daar blyf, en of ik zal kunnen gebruik
maken van uw vriendelyke uitnoodiging om by U te komen eten, weet ik waarlyk
niet. Ik hoop ja. (d.w.z. by U eten, al ware 't dan maar één keer). Maar ik zit in 'n
wirrwarr van bereddering, niet zonder schade voor m'n arme zenuwen, en bovendien
daar ik nu hier te Rotterdam m'n hoofdkwartier houden zal, moet ik (om de kosten!)
my op andere plaatsen niet te lang ophouden.
Hoe dit alles zy, weldra hoop ik U te zien, en tevens dat ge wèl zult wezen.
Intusschen heel hartelyk gegroet van
Uw vriend
Douwes Dekker

Eindnoten:
1. op: oorspr. stond er aan.
2. uw broer: nl. C.P. Tiele met wie Multatuli had gedineerd; zie de brief aan Mimi van 2 februari.

[3 februari 1878
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]
Vermoedelijk 3 februari 1878
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M..)
Mevrouw,
Had ik eenige maanden geleden behoefte om Multatuli een klein bewijs te geven
van de vereering die ik hem toedraag, had ik den moed aan die behoefte te voldoen
door mij rechtstreeks tot hem te wenden, en was hij beleefd genoeg mij terstond
blijk te geven, dat hij mij begreep, - heden kan ik den wensch niet onderdrukken U
te doen weten, hoe hoogst vereerd ik ben door de onderscheiding, die hij mij nu
heeft bewezen.
Een bezoek van Multatuli!
Er was werkelijk van niets minder sprake, Mevrouw.
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Multatuli heeft mij een bezoek gebracht, en wat dit voor mij beteekent, wil ik aan U
zeggen, die ik boven ieder ander waardig keur dit te vernemen. - U zal het toch niet
onverschillig zijn op nieuw te ondervinden, hoe de geniale man wordt gewaardeerd,
wiens levenslot Gij deelt: Gij die hem lief hebt, zooals hij dit verdient.
Toen ik de blijde tijding ontving van zijn bezoek, was ik eenige oogenblikken als
buiten mijzelve van vreugde en ontroering.
Een bezoek van Multatuli!
Ik kon aan de werkelijkheid van zulk een gebeurtenis naauwelijks gelooven. - Ik
was hoogst gelukkig, en toch werd ik aangegrepen door zekere beklemdheid, die
voort sproot uit den eerbied voor de beteekenis van het feit.
Ik zou met Multatuli persoonlijk kennis maken! - Hoe wonderlijk gestemd heb ik
in afwachting van dat oogenblik, den tijd doorgebracht, die er aan vooraf ging!...
Geen bezoek van een vorst zou mij op die wijze hebben aangedaan.
Ik kan U niet zeggen, Mevrouw, hoe ik over hem denk en wat ik voor hem gevoel.
- Kon ik beschikken over den rijkdom van gedachten, de juistheid van uitdrukking
en de macht over onze taal, die Multatuli zoo onbeperkt ten dienste staan, eerst
dàn zou ik naar waarheid kunnen schetsen, wat ik nu slechts gebrekkig uiten kan.
Gij zult mij echter wel begrijpen, en de leemte weten aantevullen, door mijne
onbedrevenheid ontstaan.
Het gewichtig oogenblik was eindelijk gekomen. - Multatuli verscheen, en stond
voor mij, eenvoudig en nederig, als ware hij een gewoon mensch.
De indruk, dien zijn persoon op mij heeft gemaakt, overtrof zoo mogelyk myn
verwachting. - Zou het echter geen dwaasheid van mij zijn tegenover U uit te wijden
over zijne hoedanigheden?
Toen hij vertrokken was - aan elk genot toch moet een einde komen - bleef ik nog
geruimen tijd nadenken over Dek en zijn tegenwoordigheid.
Dat ik het bezoek van Multatuli op den hoogsten prijs stel, beken ik aan U, omdat
ik besef hoe Gij deelt in de vereering die hem wordt toegedragen, en omdat ik
begrijp, hoe Gij op dit oogenblik, vèr van hem verwijderd, behoefte gevoelt aan
vergoeding voor dat gemis.
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Vriendelijk en minzaam heeft hij beloofd ons nader te komen bezoeken. - Vol
vertrouwen op zijn woord, twijfel ik geen oogenblik, of hij zal aan die belofte voldoen.
3*

Na die toezegging heb ik hem echter niet rechtstreeks durven vragen , uit vrees
4

5

2

van onbescheiden of indringend te schijnen, of hy ons huis vooral niet wilde
vergeten zoo dikwijls hij na de dagen van inspanning en vermoeijenis, die hem
wachten, behoefte mocht gevoelen aan eenige rustige, gezellige oogenblikken, die
wij hem naar ons vermogen zoo gaarne willen verschaffen.
Zeker zijn er velen, die met ons op dat voorrecht hopen, en daarom roep ik uw
voorspraak bij hem in, wier goede uitwerking ik niet betwijfel. Wilt Gij aan dit
vriendelijk verzoek voldoen, Mevrouw, en mij daardoor bewijzen, dat Gij met mijne
oprecht eenvoudige, hartelijke bedoeling instemt?
Het spijt me dat Gij dezen keer uw Echtgenoot niet vergezelt: ik zou zoo gaarn
ook met U kennis hebben gemaakt. Beleefdelyk groet ik U Mevrouw, en eindig met
een bede om verschooning voor de vrijmoedigheid, waarmede ik ander maal voldoe
aan de inspraak van myn hart.
1.
Geloof mij met verschuldigde achting te zijn, Mevrouw,

Eindnoten:
1. De ondertekening (op een aparte strook papier?) ontbreekt.

[3 februari 1878
Advertentie voordracht Delft (I)]
3 februari 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Delft op 6 februari in de
Delftsche Courant (G.A. Delft; fotokopie M.M.)
Concertzaal Doele,
Woensdag 6 February 1878,
des avonds ten 8 ure,
VOORDRACHT,
van den Heer E. DOUWES DEKKER,
(MULTATULI).
Toegangsprijs f 1,50.

*

Deze nummers zijn door de briefschrijfster toegevoegd om een verbetering in de zinsbouw
aan te geven.
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[4 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
4 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 3 (½) beschreven. (M.M.)
Maandag middag 3 uur lieve Mies! Dit is geen brief. Ik ben van 8 uur af geen
oogenblik vry geweest. Ik zend je alleen 'n groetje dat je nog onthoudt dat je getrouwd
bent en geen weduw. Né, dat je niet denkt dat er 'n brief weg is. Ik ben wèl, maar zenuwachtig, en telkens gauw moe. 1.
Van Bé 'n allerliefste brief. Heel eenvoudig-hartelyk. Ze heeft me liever niet te
Haarlem om die juff. Huysen en geen eigen kamer. Maar over weinige dagen komt
ze te Utrecht. Dáár wil ze my graag ontvangen. Ze schyft heel vriendelyk. n
Ik hoop je van avend te schryven na komedie. Ik heb je 3 brief ontvangen. Dank
je wel. Dit geldt niet voor 'n brief. Dag lieve Mieske. n
Den 6 (overmorgen) lezing te Delft. Ik weet niet waarover.

Eindnoten:
1. Bé: ook wel Betsy, was één van Mimi's vier zusters.

[4 februari 1878
Advertentie inzake enkele voordrachten]
4 februari
Advertentie inzake enkele voordrachten van Multatuli in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, no. 35. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT
van den Heer E. DOUWES DEKKER
(MULTATULI)
Delft......6 Februari 1878.
Rotterdam 11 Februari 1878.
Utrecht... 13 Februari 1878.
Toegangsprijs f 1,50

[5 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
5 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
hr
Met gedrukt kopje C . Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

54
Dinsdag morgen lieve beste Mies, Gister tweemaal 'n brief van je! Een om 2 uur,
1.
één toen ik 's avends thuis kwam uit de komedie (les faux bonshommes, hollandsch:
Weerhanen en Huichelaars.)
2.
Straks ga ik verhuizen .
Och, net als je gewoon bent. Die staart hoeft niet. Ik ga wonen by Boneski,
Hoogstraat, den broêr van den restaurateur, ook zelf restaurateur. Hy is getrouwd
met dat jongste Engelmannetje die eens 'n japon voor je gemaakt heeft. Dáárom
heb ik de kamer genomen in weerwil van drukke hoogstraat. Ik zal daar zeker goed
bediend worden. 't Voornaamste is dat ik me niet hoef driftig te maken, zooals altyd
3.
't geval is by menschen die me niet kennen. - Briefje van Nonni. 't Gaat hierby . Je
4.
verstand staat stil by zoo iets. Ik antwoord briefkaart
Impossible! C'est lui-même qui m'en a ôté les moyens. Le chagrin me
rend impuissant. J'avoue que cette fois ci du moins je m'attendais à une
*
lettre, une véritable lettre de ta part!

*

oorspr. gevolgd door: Rappelle-toi que - enfin, mes dépêches de Décembre qui jusqu'ici
sont restées sans reponse! La moindre cordialité de ta part sera reçue avec bonheur,
mais il paraît que depuis le départ d'Edouard tu ne te souviens de mon adresse que
quand il s'agit d'argent. Eh bien, j'en aurais de l'argent si l' (....) doorgestreept.
Vertaling: Onmogelijk! Zelf heeft hij me de middelen daartoe ontnomen. Het verdriet
ontneemt me mijn krachten. Ik geef toe dat ik nu juist deze keer een echte brief
verwachtte van jouw kant!
Doorgehaald: Denk nog maar eens aan - enfin, mijn telegrammen van december die
totnutoe onbeantwoord zijn gebleven! De minste hartelijkheid van jouw kant zal vol
geluk geaccepteerd worden, maar het ziet er naar uit dat jij sinds het vertrek van Eduard
je mijn adres alleen nog herinnert als het om geld gaat. Welnu, ik zou geld hebben, als
(....)
Vervolg: Bedenk dat je geen vruchten kunt verlangen van een boom, waarvan je voor
de aardigheid sinds jaren de wortels doorzaagt. Ach, als je maar gekomen was! Kom
alsnog! Nu op dit moment. Al of niet in mijn aanwezigheid zou je de dag na je komst
tegen jezelf zeggen: ach, waarom ben ik toch niet eerder gekomen! Geloof me maar.
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Ja, er staat nog by (op briefkaart)
rappelle toi qu'on ne saurait exiger des fruits d'un arbre dont on s'amusa
depuis des années à couper les racines.
Ah, si tu étais venue! Viens encore! Maintenant même. Avec ou sans moi,
le lendemain de ton arrivée tu te diras: helas pourquoi ne suis je pas
venue plus tôt! Crois moi.Misschien schryf ik later aan haar een brief. Maar zulke agitaties dienen my als 'n
vuist in 't oog. Ik weet nog niet wat ik morgen avend te Delft vertellen zal. Cet âge
5.
6.
est sans pitié , ja uit domheid! - Ik had Annet uit Keulen geschreven en geen antw.
ontvangen. Daarom schreef ik haar of m'n brief terecht was. Nu telegram: brief Cöln
7.
8.
erhalten. Ik war krank. Schreibe heute. Later schryf ik je ook over haar uitvoeriger. Ik zit op sprong van verhuizen, en ben
bovendien erg onkalm. Ook door die zaak van Non, maar toch al vóór haar briefje.
We hoeven dus niet alles dáárop te gooien. Ik denk dat ik hier acclimatiseeren moet.
Telkens voel ik me kortademig, óók 's avends. Dat begon al den eersten avend.
Dus: van de lucht, denk ik. Ja je krygt later 'n beter antwoord op je beide brieven. 9.
Ik zal nu Mathilde schryven. Een heele warboel! Dag lieve Mieske. Groet onze Kätchen & Mevr De S. en Anna, m'n drie
vriendinnen.
Je krygt 'n goeien brief, zoodra ik na Delft, eens savends laat kalm zit. Tot nog
toe was ik altyd 's avends moe en geagiteerd.
Over Mevr. De Haas later. Dag Mies. ik zend je 'n zoen.
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Wat meen je met:
‘een innige zoen van je -’
Wat is dat voor 'n streep? Bezorg je zoo veel genoegen als je maar bedenken kunt
Hé, wie is die Hollander! Ik wou liever dat het 'n Franschman of Eng. was dan
hoefde je zoo voorzichtig en prude niet te wezen. Nu moet je altyd denken dat elke
10.
aanraking met je, tekst worden zal van 'n ‘impression de voyage ’ in holl. kringen:
Je poseert nu, helaas! Dat 's drukkend.

Eindnoten:
1. De vierde letter (s) doorgestreept.
2. verhuizen: oorspr. stond er achter: Adresseer Douwes Dekker. Multatuli by den Heer;
doorgestreept.
3. Zie bij 3 februari 1878.
4. briefkaart: oorspr. stond er op 'n briefkaart, niet in 'n brief.
5. Aanhaling uit fabel van La Fontaine: Les deux colombes. (De twee duiven): ‘Op die leeftijd kent
men geen medelijden.’
6. Annet(te): een zuster van Mimi.
7. ik: klaarblijkelijk verschrijving (van Annet?) voor: ich.
8. Brief uit Keulen ontvangen. Ik was ziek. Schrijf vandaag.
9. Mathilde: Mathilde Opdecoul, zuster van Théodore; zie brief van 2 februari 1878.
10. impression de voyage: reisindrukken (fr.)

[6 februari 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi]
6 februari 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi. Met poststempel Rotterdam 6 FEB 78 en
e
geadresseerd aan Mad Douwes Dekker Dotzheimer strasse 48 Wiesbaden. (M.M.)
Woensdag ochtend. Heden avend Delft. Ik hoor dat ik na afloop hier terug kom,
1.
schoon ik toch morgen weer daarheen moet, om W. te spreken. Hy is hier by me
geweest, en was weer allervriendelykst. Ik weet niet of ik je morgen telegrafeer neen! Liever 'n briefje of postkaart. Dépêches zyn zoo voyant & à la M.K. 2.
Verbeelje, brief van Willême ! Dat is zoo hartversterkend! Enfin! Voor van avend
ben ik niet erg bang, als ik m'n stem en adem maar tot m'n dienst heb. Ik heb al die
dagen last van asthma. Maar ik geloof dat het overgaat als ik wat gesproken heb.
3.
't Is 'n soort van zenuwachtige kramp. Overigens redelyk dispos . Dag beste Mies.
Ik ben al verhuisd geweest en weer terug Hotel Weimer. Komiek!

Eindnoten:
1. W: J. Waltman Jr.
2. Willème: Madame Willème, te Brussel, de hospita van Tine in 1866. Uit haar huis is Tine naar
Amsterdam gevlucht met achterlating van een schuld die in de loop der jaren tot f 1600, - opliep.
Pas in 1880 door Mimi voldaan.
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3. dispos: monter, goed gedisponeerd (fr.)

[6 februari 1878
Telegram uit Monster]
6 februari 1878
Telegram van drie inwoners uit Monster aan Multatuli. (M.M.)
o
Met kopje: Telegram N 9. Aangenomen te Monster den 6/2/1878, ten 3u. - m.
des namiddags. Ontvangen te Delft den 6/2/1878, ten 3 u. 22m. des namiddags.
(De tijdsopgaven zijn gerekend naar den middelbaren tijd van het hoofdkantoor in
elken Staat).
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Antwoord betaald
Multatuli
Doelen Delft
Meester!
Uit uw geschriften kennen wij u, gaarne zouden wij u ook hooren. De meesten
onzer door omstandigheden verhinderd op te gaan naar Delft. Wij vragen u tot ons
te komen opdat onze lang gekoesterde hoop moge vervuld worden. Mogen wij u
de schatten der aarde niet kunnen aanbieden, toch een warm hart en geopend oor.
Schomerus
Vletter hulponderwijzer van Luik jr.
1.
vriendelyk maar stellig afgewezen .

Eindnoten:
1. Aantekening in Multatuli's handschrift.

[6 februari 1878
Voordracht te Delft]
6 februari 1878
Multatuli spreekt te Delft.

[6 februari 1878
Aantekeningen voordracht]
6 februari 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Nationaliteit’ te Delft. Eén strook
papier van 335 × 100 mm, aan voor- en achterzijde beschreven. (Map Voordrachten,
nr. 55. M.M.)
1.
Over Nationaliteit 2.
L.N. (Ideën IIa, blz. 54) Of er gevaar bestaat?
kortzigchtigheid fr. Encycl.
Darwinisme in geschied.
Frankryk (Elzas, Lothr.)
Engeland revolutie
Of we aanspr. mogen maken op voortbest.
Geologisch { laagland
1 { Duinkerken
{ Rochussen
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2 Historisch politisch
{ eerste wording unie provinc
Spanje
Polen
Zeemogendh.
3 Kunsten, Wetensch.
industrie, zeevaart. Noordpool handel
4 Letterkunde & taalont-wikkeling Spieghel Cats L. Reaal
Huyghens Hooft Vondel tegenwoordig (?)
5 Algemeene beschaving & ontw.g gemeen3.
de fatsoenlyke Holl. goed.
kunst gevoel, schoonhgev.
Italie. Duc
fr. beleefdheid
duitsche omslag.
dus ja. Wat moet er dus gedaan worden Leger, o ja, maar meer
3.
behoefte aan Staatsmannen
kunde
aan degelykheid. al de punten nazn.
1. geol.
{ behoefte aan staatsman.
2. histor/politisch { chovinisme Victor H Thiers
{ laffe belgen
4.
zeven vereenigde
{ Bon , Rynverd.
prov. { Willem III
X onvereenigde
{ Willem I
kiesdistricten
{ Solms.
3. Kunsten & wetp, industrie zeevaart (matroos) boter, handel
4. Letterkunde. (Verzen)
(matador!)
kranten.
feuilletons
(navolgers)
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5. Alg. beschaving en sociale toestanden gemeen gebr. aan orde, tucht
drukpers (vry) 3.

handelsblad
Zondagsnieuws
m

Sir Wedderbur -

Eindnoten:
1.
2.
3.
3.
4.
3.

Vgl. het verslag in Het Vaderland van 13 februari 1878.
Louis Napoléon; vgl. V.W. III, blz. 276 e.v.
Naderhand geschrapt.
Naderhand geschrapt.
Bonaparte (?)
Naderhand geschrapt.

[6 februari 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi]
6 februari 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi. Met poststempel Rotterdam 7 FEB 78 en
e
geadresseerd aan Mad Douwes Dekker Dotzheimerstrasse 48 Wiesbaden. (M.M.)
Rotterdam, Woensdag avend 11½
Ikzelf niet tevreden, op verre na niet! Maar wel over de sympathieke ontvangst.
‘Men’ was allerliefst voor en na 't spreken. 't Publiek was hartelyk. Ik denk dat ik
daar weer spreken zal. Men is 't aan de station komen vragen. Ik heb gesproken
over de vraag of Holl. 'n natie blyven kan, en mag, en moet. Maar nogeens over
mezelf ben ik niet tevreden. Ik was zeer onvolledig. Maar ik voelde me wèl, zelfs
beter dan vóór 't gaan naar Delft. Nu slaap jy al. Ik ga nog wat zitten nadenken. Dag
o

beste Mies. Ik heb je brief n 5.
den flacon had ik by me. Er was geen kruisje op den brief.

[7 februari 1878
Advertentie voordracht Rotterdam (I)]
7 februari 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Rotterdam op 11 februari in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 38. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT
van den Heer E. DOUWES DEKKER, (MULTATULI).
MAANDAG 11 Februari 1878, 's avonds ten 8 ure, in de Zaal der
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen Toegangsprijs f 1.50.
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Toegangkaarten zijn te bekomen bij de H.H. Boekhandelaren: BAZENDIJK,
Zeevischmarkt 14; VAN DER HOEVEN en BUIJS, Korte Hoogstraat 21; en KRAMERS,
Geldersche Kade 26, en aan 't Lokaal.

[7 februari 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi.]
7 februari 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi. Met poststempel Rotterdam 7 FEB 78 en
geadresseerd aan Mad. Douwes Dekker Dotzheimer str 48 Wiesbaden. (M.M.)
Rott. Donderd. avend l.b. Mieske! Alweer maar 'n postkaart om je niet te vergeefs
te laten uitzien. Ik ben dood af van drukte, brieven bezoeken &c. Heden ochtend
by Waltman geweest. Ik had het hem gister moeten beloven. Zulke dingen zyn
1.
drukkend. En Wenselburger Kortom, den ganschen dag in de weer. Kryg natuurlyk
van alle kanten uitnodigingen om te komen lezen, zeer dik wyls als die van
Winschoten. 't Is eigenlyk ergerlyk. Morgen ochtend hoef ik goddank niet uit. Ik hoop
je dan te schryven. Ik ben nog hôtel Weimer. Geen kast waarin ik 'n brief kan bergen.
10 maal daags alles uit en in den koffer! 't Is vermoeiend. Nacht Mies. Ik kreeg lieven
brief van Mathilde.

Eindnoten:
1. Dr. Th. Wenzelburger, te Delft, vertaler van een fragment van Vorstenschool in het duits. Zie
V.W. XVIII, blz. 346.

[8 februari 1878
Advertentie voordracht Utrecht]
8 februari 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Utrecht op 13 februari in het
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, no. 40. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
VOORDRACHT
van den
Heer E. DOUWES DEKKER, (MULTATULI)
Woensdag 13 Februari 1878,
's AVONDS TEN 8 URE
In den zaal ‘Kunstliefde’, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op
de Mariaplaats.
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f 1,50.
Toegangkaarten zijn te bekomen bij den Boekhandelaar J.L. BEIJERS op
de Neude.
TOEGANGSPRIJS

[8 februari 1878
Brief van D. van Verschuer aan Multatuli]
8 februari 1878
Brief van D. van Verschuer aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2 (⅓) beschreven. (M.M.)
Hellevoet 8 Febr. 78
Beste Dek. Van Mimi hoorde ik dat ge in Holland kwaamt, en uit de courant zag
ik, dat ge a.s. Maandag in Rotterdam leest. Ik kom dan natuurlijk over, en kom u in
den loop van den dag opzoeken. Mocht, met het oog op 'n mogelijke voorbereiding
voor de voordracht, mijn bezoek u Maandag ongelegen komen, dan hoor ik dat wel
aan 't hôtel of waar ge mocht gelogeerd zijn, en hoop u dan 's avends na de lezing
te zien en den volgenden dag te spreken en veel te vernemen over u en Mimi, wier
voorlaatste brief aan mij helaas is zoek geraakt, zoodat ik in langen tijd niets van U
beiden gehoord heb.
Ik verheug er mij zeer op u eindelijk weêr eens te zien; alleen spijt het mij dat
Mimi niet is meêgekomen en ik haar dus niet zien zal. Gaarne had ik u al eerder
opgezocht, maar kon niet goed van hier weg; ook vreesde ik, dat ge den eersten
tyd van uw verblijf in R. zoóveel bezoeken zoudt ontvangen, dat ik u moeielijk
ongestoord zou kunnen spreken, en daarnaar verlang ik toch het meest.
In de hoop u dus spoedig van aangezicht tot aangezicht te zien blijf ik na hartelijke
groeten
tt. Daniël v. V.

[8 februari 1878
Verslag voordracht Delft in Het Vaderland]
8 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Delft van 6 februari in Het Vaderland,
no. 33 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Men schrijft ons uit Delft:
Multatuli hield gisterenavond een voordracht. Stampvol was de Doelezaal en wie
Delft en de Delftenaars kent, weet, dat daar bijeen waren niet nieuwsgierigen, maar
belangstellenden, niet zij, voor wie het hetzelfde is of zij een draaiorgel dan wel een
uitvoe-
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ring van het Florentijnsch strijkkwartet hooren, maar wel een publiek, dat zich rekenen
kan onder de meest ontwikkelden hunner stadgenooten. Multatuli stelde die groote
opkomst, die hartelijke ontvangst op hoogen prijs, en geen wonder, dat ook zijn
eerste woord een dankbetuiging was. Het onderwerp zijner voordracht of liever
zijner ‘causerie’ was ‘onze nationaliteit’. Hij stelde zich drie vragen ter beantwoording,
waarvan de eerste aldus luidde: Hebben wij reden te vreezen voor het behoud onzer
nationaliteit? Het antwoord luidde: ja! Vooreerst is er geen spraak van, maar spr.
wees op Frankrijk in 1870. Zonder bondgenooten (een fout zijner Ministers) heeft
het den strijd tegen het vereenigd Duitschland aanvaard, en men weet met welk
gevolg. Maar Frankrijk zal eenmaal, misschien spoedig, met bondgenooten terug
trachten te krijgen wat het verloren heeft aan geld, aan grond en aan prestige, vooral
dit laatste. Frankrijk zal België nemen en zonder veel bezwaar, want een groot deel
van België (de Waalsche provinciën) zullen, desnoods morgen, een Fransch
ambtenaar met gejuich ontvangen. En Duitschland zou genoodzaakt kunnen worden
te doen wat het willens niet doen zou. Het zou Nederland moeten beschermen tegen
den annexatiegeest van Frankrijk, en God beware ons voor een bescherming als
Duitschland ons zou moeten verkenen. Zijn tweede vraag was: Hebben wij
Nederlanders er aanspraak op een zelfstandig volk te blijven? Wederom luidde het
antwoord bevestigend. Spreker vestigde de aandacht op onze historie, wees er op,
hoe de beoefening van kunsten en wetenschappen en der letterkunde door alle
eeuwen heen in vergelijking best met onze naburen den toets kon doorstaan. En
wat algemeene beschaving aangaat, andere volken mochten beschaafd bij
uitnemendheid heeten, hem, spreker, was het nooit anders voorgekomen dan dat
de Nederlanders in de meeste gevallen ver boven andere en in elk geval minstens
gelijk staan met naburige volken. Nog maakte spr. vergelijkingen tusschen Polen
en Nederland. Polen kan wel onze sympathie wegdragen evenals iedereen en alles,
wat onderdrukt wordt, maar nooit heeft het bewezen recht te hebben op een
zelfstandig volksbestaan.
De derde vraag was: Wanneer er mogelijkheid voor inlijving bij een naburige natie
bestaat, welke verplichtingen rusten er dan op
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ons om dit te voorkomen? Jammer, dat spr. te weinig tijd overbleef om deze vraag
zóo te behandelen, als hij zich dat had voorgesteld. Maar toch was ook dit slotwoord
zoo rijk aan ideeën, dat het zelfs niet mogelijk is die met een enkel woord aan te
stippen. Zijn antwoord op de laatste vraag, in weinig woorden saamgevat, was: Laat
ons zijn degelijk, laat het spreekwoordelijke ‘degelijke Hollanders’ geen frase, maar
een waarheid zijn. Laat ieder onzer zich opdringen: Ik wil waarheid, want dat zal
hem dwingen ook degelijk, ook waar te zijn. Als ieder Nederlander steeds zijn plicht
doet, als ieder bijdraagt wat in zijn vermogen is, dan zal wellicht de tijd, dat wij onze
nationaliteit zullen moeten verliezen, nog in de verre toekomst liggen.
In het applaus, dat Multatuli bij het eindigen zijner voordracht te beurt viel, heeft
ieder der aanwezigen hem zeker een ‘tot weerziens’ toegeroepen.

[8 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
8 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
hr.
Met gedrukt kopje C Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.
De brief is onvolledig bewaard gebleven.
Vrydag avend laat
Zie zoo, eindelyk 'n rustig zitje! Ik ben moê van al 't geseur en geloop en geöntmoet
en 't uitrekenen, en brieven beantwoorden, en ontvangen!
M'n twee laatste briefkaarten beduidden niet veel. Ik zal wat trachten intehalen.
Ik ontving van middag jou brief van Woensdag en Donderdag. Lieve, span je niet
in om me te schryven als je niets hebt. forceer 't

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

64
niet! Of liever, verzend wèl dikwyls (byv. alle dagen) maar stoor je 'r niet aan of 't
briefje kort is. Ik begryp dat je niet altyd wat te vertellen kunt hebben. De zaak is
maar dat ik weet dat je nog leeft. Het moet geen corvee worden. Je begrypt dat ik
ongerust ben over je keel. Goed dat je 'n dokter geroepen hebt!
Ik ben (juist van avend) zoo wel als ik hier nog niet geweest ben. Als ik
geakklimatiseerd ben, zal ik wel opknappen.
Ik weet nu niet wat ik eerst zal doen, jouw brieven beantwoorden, of 't relaas
geven van myn wedervaren.
Nu 't laatste maar eerst. Ik zal beginnen met je te zeggen dat de slotsom goed
o

is. Zonder den minsten twyfel kan je voor Ult febr. alles betalen. Dat is zeker. De
geest is zeer, zeer opgewekt. Voor de noodige 1000 mark is geen de minste nood.
Overigens moet ik erkennen dat 'n gekke samenloop my m'n taak in de eerste dagen
zoo zwaar heeft gemaakt als maar mogelyk was. Den eersten ochtend Waltman!
Toen 'n brief van Non, je hebt hem. Den volgenden dag (viâ Funke) een brief van
Willème. Niet de aangeteekende die by jou geweest is, neen die was nog 'n andere
douceur. Dáárop werd ik vandaag onthaald. Hy was van den man die me eens in
1.
Crombrugghe's genootschap kwam opzoeken, 't betreft maar eventjes 1300 fr!!!!
2.
En den avend toen ik te Delft spreken zou, was Zuur daar. Hy kwam beslag leggen
op de recette! Ik moet er by zeggen dat V. Zuylen zorgde dat ik 't niet te weten kwam
voor ik gedaan had. Ook den brief van Willème en dien anderen hebben ze my
afgegrist. Ik weet niet eens den naam van den man, en heb den brief niet eens
gelezen. Van Willeme ook niet. Ook willen ze niet dat ik me met Zuur bemoei. Dàt
3.
's hun zaak, zeggen ze. Is 't niet aandoenlyk? Dat Truida in dat alles een rol speelt,
is zeker. Hoor eens, zoo'n wyze van handelen is toch schoon niet waar? In één
woord over de bejegening die my te beurt valt kan ik niet te veel goeds zeggen. Ik schreef je al dat de mensen te Delft heel hartelyk waren, en ze hebben er erg
op aangedrongen dat ik weerom komen zou. Ik geloof dat Le Gr. V.Z. & H. die plein
6.
pouvoir hebben, 't hun beloofd hebben. Hier (maandag) zal 't vol worden hoor ik.
Ook te Delft was 't vol maar die zaal was niet groot. Ik weet niet hoeveel de entree
was. Als Haspels my de recette komt brengen (ik denk morgen. Zy zyn telkens op
reis moet je denken!) zal ik
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aandringen op 't aftrekken van de fl 100 die ik ontving, en vragen of ik zelf m'n kamer
betalen mag. Ik denk dat ze 't niet zullen toestaan. Ik kan volstrekt niet berekenen
wat Delft heeft opgebracht. By toeval vernam ik dat de boekhouder der firma (het
gezelschap heeft een ordentlich kantoor, alles op vry grooten voet) die in dienst is
meegegaan, niet heeft willen in rekening brengen z'n reiskosten en nog eenige
uitgaven die hy gehad heeft. De behandeling is uniek. Ik begin brieven te ontvangen van kleine plaatsen om te komen spreken, maar
4.
ik verwys naar Le Gr. V Z en Haspels. Als ik dat éénmaal aanneem, zou ik moeten
voortgaan en dan zou ik er onder doorgaan. De voordrachten zelf matten my niet
af, als ik maar eerst op de plek sta. Maar de agitatie van 't geen voorafgaat. Te Delft
had ik ¼ voor 8 nog geen schema klaar! En eerst 's morgens had ik m'n onderwerp
5.
bepaald. Plet (die heel hartelyk is) vroeg me iets over de abdicatie van Louis
Napoleon (dat was dinsdag avend). Den volgenden ochtend zocht ik dat stuk op in
m'n Ideen, en schreef aan Plet dat ik 't gevonden had. En waarlyk onder 't schryven
van de postkaart bedacht ik dat ik juist dáárover wel spreken kon. Maar toen ik te
Delft kwam had ik niets in m'n hoofd gereed, want ik had weer den ganschen dag
geen rust gehad. Te Delft aan den trein Waltman en de onvermydelyke
Wenselburger. Van Zuylen jaagde hen weg, maar ik riep Waltman toe dat ik den
volgenden dag by hem komen zou. Dat heb ik gedaan. Alles goed in orde. Hy was
erg in z'n schik dat ik om hem te Delft terugkwam, en ik moet bekennen dat-i de
zaak heel lief behandelde. 't Agiteert me nu niet meer. Dat 's 't voornaamste. Het
Vaderland en Utrechtschse Courant (Delftsche heb ik niet gezien) oordeelen heel
welwillend, al te welwillend. De Delftsche moet ook zoo zyn, want anders zou hy 't
publiek tegen zich krygen dat allerhartelykst was. Ik moest na reeds halfweg uit de
zaal te zyn nog eens terugkomen. Zuylen zei: och, toe doe 't maar, je zult ze zoo'n
pleizier doen. De menschen leken wel dol. Jammer dat ik om den laatsten trein te
halen me te veel bekort heb. Dit doe ik niet weer. 't Zou juist beginnen

Eindnoten:
1. Het Van Crombrugghe's Genootschap is een vereniging te Gent, genoemd naar de in 1842
overleden burgemeester Jozef van Crombrugghe; Multatuli sprak er in augustus 1867 enkele
keren. Vgl. V.W. XII, blz. 382 e.v.
2. Zuur: beheerder van het logement De toelast in Den Haag.
3. Truida: mevr. Hotz; zie bij 31 januari 1878.
6. plein pouvoir: volmacht, vrije hand (fr.)
4. aanneem: oorspr. stond er doe.
5. Plet: A.L. baron van Plettenberg (1840-1903), journalist te Delft, vriend van Multatuli en Mimi,
getuige bij hun huwelijk op 1 april 1875.

[9 februari 1878
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
9 februari 1878
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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Wiesbaden 9 febr. 1878
Lieve Mevrouw,
Dank voor uw brief. Het was wezenlyk allerliefst van U na uw kennismaking met
Multatuli ook aan my te denken. Onwillekeurig schryf ik daar ‘Multatuli’. Och, het is
of uw brief, dien ik daar juist herlas my verplaatst in vroeger tyden, toen ook ik hem
nog zóó noemde, toen ik nog niet verwend was door de gewoonte van zyn byzyn.
Ja, verwend, dat voel ik vooral in deze eenzame dagen eens recht!
Ik ben verheugd dat U en Dek elkaer nu ook persoonlyk hebben leeren kennen.
Hy had my geschreven dat de heer De Haas hem bezocht had, en dat hy dien avond
het genoegen zou hebben ook U te zien. Maar 't leven is vol voor hem in R. en al
schryft hy my dagelyks een woordje tot uitvoerige berichten omtrent zyn wedervaren
en ontmoetingen ontbreekt hem tyd en loisir. Ik wil hem uw brief zenden dit zal zeker
het beste middel zyn hem uw uitnoodiging onder de oogen te brengen, waaraan ik
overigens niet twyfel of hy zal er gaarne gebruik van maken. Maar zooals u weet
staan hem voorloopig allerlei drukten van voordrachten en 't daarvan onafscheidelyke
heen-en-weer trekken te wachten. Ik hoop maar dat een en ander hem niet al te
zenuwachtig zal maken. Hy is gezond van gestel maar niet heel sterk meer, wat
dan ook niets te verwonderen is als men aan zyn leeftyd denkt en berekent hoevele
zyner jaren het recht hadden hun gewicht dubbel en driedubbel in de schaal te
werpen.
En nu, vaarwel, lieve Mevrouw, U heeft D reeds meer aangename oogenblikken
geschonken, en daarom en door uw vriendelyk schryven genoopt sluit ik met een
hartelyken groet, hoogachtend
Uw toegenegen
M Douwes Dekker Schepel

[9 februari 1878
Advertentie voordracht Amsterdam (I)]
9 februari 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 15 februari te Amsterdam in
de Amsterdamsche Courant, no. 35. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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VOORDRAGT
van den heer E. DOUWES DEKKER,
(MULTATULI),
op Vrijdag 15 Februarij, 8 uur, in het lokaal Maison WACKWITZ,
(Keizerskroon), Singel bij de Vijzelstraat.

Toegangskaarten à f 1.50 verkrijgbaar bij de Boekhandelaren JAN D. BROUWER en
T. KOUWENAAR, Kalverstraat, en C.L. BRINKMAN, Hartenstraat, en op den dag der
Lezing, van 's morgens 10 tot 4 ure en 's avonds van 6 tot 8 ure, ook aan het Lokaal;
alwaar van Maandag den 11en af op dezelfde uren plaatsen te bespreken zijn, tegen
betaling van 10 Cents extra.

[9 februari 1878
Artikel P. Westra in De Wekker]
9 februari 1878
Artikel van P. Westra in De Wekker, no. 12. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Fragmenten.
1.

Multatuli en zijn zeloot .
Met belangstelling heb ik kennis genomen van wat de hr. H. De R(aaf), in een artikel
getiteld Kritiek (in 't Schoolbl. van den 1 Jan. j.l.) te berde bracht tegen mijne studie
2.
over Multatuli, geplaatst in De Levensbode .
't Zij mij vergund over bedoeld artikel 't een en ander te zeggen, dat van die
belangstelling blijk kan geven. De min of meer onheusche wijze waarop de hr. De
R. mij bejegent, acht ik geen voldoende reden om het stilzwijgen te bewaren.
Over die onheuschheid een paar opmerkingen.
Zij openbaart zich voornamelijk in 't belachelijk maken van eenige door mij
gebezigde uitdrukkingen. Waartoe moest dit dienstig zijn? Nooit gaf ik mij uit voor
een auteur van eenige - hoe geringe - beteekenis en nooit werd mij op dit gebied
een eerepalm uitgereikt. De hr. De R. spreekt over mijn taal en stijl, alsof hij te doen
had met een ten onrechte gevierden schrijver, wiens fouten
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3.

noodig in't licht moesten worden gesteld. Waarlijk te veel eer voor mijn anspruchlose
blaadjes.
En al ware 't noodig geweest aanmerkingen op mijn stijl te maken, dan nog had
mijn déloyale tegenstander op mijn fouten kunnen wijzen, zonder meer. Spotternij
4.
is doorgaans 't pis-aller dergenen, die zich de zwakheid hunner bewijsgronden
bewust zijn.
5.
Op zulke zaken doelde Addisson voorzeker, toen hij schreef:
He who delights in ridicule, is apt to find fault whith any thing that gives him an
opportunity of exerting his beloved talent, and very often censures a passage, not
because there is any fault in it, but because he can be merry upon it. Such pleasantry
*
is very unfair and disingenuous.
Doch ook hierin toont zich de hr. De R. een oprecht navolger van Multatuli, dat
hij zich aan dusdanige unfair and disingenuous pleasantry het hart ophaalt. Of dit
een blijk is van hoogere beschaving of van meerdere dichterlijkheid, waag ik niet te
beslissen. Misschien van beide.
Eene andere opmerking is dat de hr. De R. in den aanhef van zijn stuk spreekt
over jalousie de métier.... over broodnijd alzoo. Hoe en waardoor ik tot die verzuchting
aanleiding gaf, verklaar ik niet te begrijpen. Al te vleiend, ja ongerijmd zou ik 't achten,
wanneer men mij wilde doen doorgaan voor een mededinger van Multatuli. (....)
Doch die uitvallen tegen mijn persoon maken niet de hoofdzaak uit van des heeren
De R.'s Kritiek. Het was hem voornamelijk te doen om wat ik over Multatuli schreef
te wederleggen.
Op twee punten treedt hij tegen mij in 't harnas. Vooreerst komt hij op tegen mijne
bewering dat D.D. niet Nederlandsch is, en ten tweeden meent hij dat ik de
waarheidsliefde van dien schrijver ten onrechte in twijfel trek.

Vertaling van Westra:

*

‘Hij, die genoegen schept in spotternij, is in staat gebreken te vinden in elke zaak, die hem
gelegenheid aanbiedt, zijn geliefd talent uit te oefenen, en zeer dikwijls keurt hij eene zinsnede
af, niet omdat er een fout in is, maar omdat hij er zich vroolijk over maken kan. Zulke kwasterij
is uiterst laag en onredelijk.’
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Vóór ik de bedenkingen van den hr. De R. beantwoord, wensch ik op te merken,
dat zijne beoordeeling zich tot een gering gedeelte mijner studie bepaalt. In de
Levensbode heb ik toch de gansche voorstelling, die men zich gewoonlijk vormt
van den gelasterden, gemartelden, in armoe rondzwervenden man, bestreden;
tevens toonde ik aan dat er bij eene nauwkeurige beschouwing evenmin veel overblijft
van M. den hervormer, den profeet, en dat de ophef, waarmee hij door sommigen
als zoodanig wordt vereerd, geen zedelijken grond heeft. Voorts wees ik er op, hoe
die man pronkt met zijn talent, zijn stijl, zijn schrijversroem, terwijl zijne kritiek over
anderen - tenzij ze behooren tot zijn zeloten - alle perken tebuiten gaat. Vooral zijn
aanvallen op den Staatsman Thorbecke meende ik door een woord van hulde te
moeten afweeren.
Dit alles gaat de hr. De R. voorbij zonder er een woord van te reppen. Uitvoerig
echter staat hij stil bij de beschouwing die ik gaf over M. als Nederlander. Ik beweer
namelijk dat D.D. geen specifiek-Nederlandsch dichter is, maar sterk overhelt naar
't kosmopolitisme; en dat hij de Nederlandsche Natie alles behalve vriendelijk is
gezind. Hijzelf is zich hiervan zeer wel bewust, en schroomt niet er openlijk voor uit
te komen. Als blijken daarvan haalde ik sommige zinsneden uit zijne werken aan,
waarvan één door den heer R. ontleed wordt.
‘Bitter gestemd - dit ben ik altijd, als ik veel Nederlanders bijeen zie - zette ik mij
tot het bestudeeren van het gezelschap, dat zich zoo vermaakte met spottende
ontevredenheid.’ (Ideën 538.)
Ziedaar de volzin, zooals zij in haar geheel door den hr. De R. wordt aangehaald;
die er bij opmerkt, dat ‘die stemming alzoo veroorzaakt was door 't onbetamelijk
gedrag van zeker gezelschap, dat in een schouwburg de kunstenaars beleedigde
door schimp, gelach en gesis.’ Dit staat in dien zin niet, meen ik. M. verklaart dat
hij altijd bitter gestemd is, als hij veel Nederlanders bijeen ziet, dus ook als er van
geen lachen, spotten en andere onbetamelijkheden sprake is. (....)
Doch al had ik mij vergist in de beteekenis der aangehaalde woorden, zou daarmee
dan aangetoond zijn, dat M. wèl een oprecht Nederlander is? Ik wil hier niet alles
herhalen wat ik in de Levensbode tégen die meening heb aangevoerd; ik wijs er
slechts op, dat
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M. zelf wel tamelijk van mijne meening zal zijn. Immers hij beschouwt het als eene
eer, van de Nederlanders ‘hemelsbreed te verschillen in levensopvatting en
plichtbesef, in eergevoel en zedelijkheid, in oordeel en in smaak.’ Ideën VII blz.
212.) Wat wil men meer?
Of deze eigenaardigheid van M. ook blijkt uit zijn werken? Dit zullen we nagaan.
Het kon toch zijn, dit erken ik, dat hij zich eenigermate schikte naar zijn lezers. Doch
wie zóó redeneert, kent Multatuli niet. Hijzelf heeft er op gewezen, dat zijn werken
één aanval zijn op 't Nederlandsche volkskarakter. Ziehier hoe hij dit onverholen
zegt:
‘Ik tastte de Natie aan in wat haar 't dierbaarst is. In haar godsdienst...
broodwinning. In haar zeden... broodwinning. In haar staatkunde... broodwinning.
In haar wanbestuur der Kolonien... broodwinning. In haar huichelarij... nu ja, dit sluit
al die andere broodwinningen in zich.’
Mij dunkt ik had geen ongelijk, toen ik schreef, dat D.D. geen gewoon dichter is,
geen dichter die gelden mag als de uitdrukking onzer nationaliteit. Met trots wijst hij
er op, dat hij de Natie aantastte in wat haar 't dierbaarst is, en alles, wat haar zoo
dierbaar is, haar godsdienst, haar zeden, haar staatkunde,... alles... kan men, volgens
hem, samenvatten in dit ééne woord huichelarij!!!
Het eenvoudig gezond verstand zegt, dat zùlke oordeelvellingen, met hoeveel
vertoon van gezag ook voorgedragen, eenzijdig en overdreven, en dus onwaar zijn.
Eenzijdig wegens de verregaande miskenning die er in opgesloten ligt, van 't
goede onzen volksaard eigen.
Overdreven wijl in zulke uitspraken enkele zeer zeldzame uitzonderingen worden
voorgesteld als hoofdkenmerk van 't geheel. Onwaar omdat geen verstandig man,
althans geen denker als Multatuli heet te zijn, aan zulke uitspraken geloof kan
schenken.
Misschien vergis ik mij hierin. De R. beweert dat er in sommige gezegden van
Multatuli iets zoo hoog dichterlijks zit, dat een gewoon menschenverstand er niet
bij kan. Wel mogelijk! Maar in dit geval mocht men sommigen - vooral jongelieden
- wel waarschuwen voor dezen schrijver, opdat zij niet in de al te naïve waan
vervallen, dat M. laag neerziet op zijn landgenooten en dat dit zoo bijzonder geniaal
is.
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Onder 't lezen van des heeren de R.'s Kritiek kwam het mij voor, dat de schrijver
zich er meer op toegelegd had mij aantevallen, dan om M. te verdedigen; dat hij
niet zoozeer mijne bewijsgronden heeft trachten te ontzenuwen, als wel mijn persoon
en mijne bedoelingen verdacht te maken; dat hij geenszins tot de kern mijner studie
is doorgedrongen, maar slechts gelegenheid zocht mij op een paar feilen te wijzen.
Is Multatuli, - zijn afgod! - daarmee verdedigd? Heeft de hr. De R. de bezwaren
weggenomen, die ik tegen M. en zijn geschriften heb ingebracht? Is er aangetoond,
dat hij wèl een rechtgeaard Nederlander is? Dat hij altijd waarheid schreef? En dat
hij, het kwade gispende, terwille der waarheid het goede niet miskent? (....)
De heer De R. zinspeelt er op, dat mijn stuk in de Levensbode anoniem was. Ten
onrechte schrijft hij dit toe aan gebrek aan moed. In de hoop, dat het Schoolbl. zich
voortaan van zulke en dergelijke persoonlijke aanvallen moge onthouden, eindig ik
dit stuk, het onderteekenend met mijn naam.
Ferwerd, 8 Januari 1878.
P. Westra.
Naschrift. Het bovenstaande stuk, aan de redaktie van Het Schoolblad
toegezonden, kon, naar men mij mededeelde, niet in haar kolommen worden
geplaatst, - wegens gebrek aan ruimte! Ik neem de vrijheid dit als een nietig
voorwendsel te beschouwen. Een blad dat ruimte heeft voor persoonlijke
beleedigingen, heeft dunkt mij ook plaats voor de verantwoording van den
beleedigde. Zoo niet, dan moest men zich van dergelijke aanvallen onthouden. Uit
den strijd der meeningen kàn de waarheid voorkomen; maar 't spreekt vanzelf, dat
men dan eerlijk strijden moet en met gelijke wapenen.
Hoe dit zij, ik hoop bewerkt te hebben, dat de afgoderij met Multatuli in dat
Groningsch blaadje wat afneemt. Mocht ze weer teeken van leven geven, dan kom
ik op 't geschrijf van de Raaf c.s. terug.
F., 14 Jan. 1878.
P.W.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

zeloot: overijverige volgeling.
Zie V.W. XVIII, blz. 748 e.v.
anspruchslos: pretentieloos (du.)
pis-aller: ondeugdelijk hulpmiddel (fr.)
Joseph Addisson (1672-1719), beroemd engels staatsman en schrijver.

[9 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
9 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven (M.M.)
hr
Met gedrukt kopje C . Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.
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9 febr. Saterdag avend
8 uur lieve Mieske. De zaak van Zuur is afgedaan. Ik wist niet eens dat er 'n
acceptatie van in de wereld was. Ze bedroeg f 1000 en daarop was fl 200 betaald.
1.
Op 't oogenblik ontvang ik hem in 'n couverte, met 'n scheur er in , terug, ik geloof
van Van Zuylen. Ook weet ik dat men zich bemoeit met die zaken te Brussel. Zaken,
want die andere man ('n bakker of materialist, geloof ik) hoort er ook by. Dat was
1300 francs! Hoeveel 't van Willeme was weet ik niet. Men heeft me die beide brieven
afgenomen, en onder uitdrukkelyke verzekering dat dit niet den minsten inbreuk
zou maken op de afrekening der recettes. Anders zou de heele tournée me niet
helpen, dat begryp je wel. Wees niets bang voor de 1000 mark die je hebben moet.
Van dien kant geen zorg. Vraagje me nu of de loop die de zaak met Zuur en met die beide Brusselaars
neemt, my in allen deele bevalt, neen! Ik heb op 't punt gestaan te zeggen: ‘hé, als
jelui zoo welwillend bent, geef me dan 'n duizend gulden of tien. Ik verzeker je dat
ik dan precies weet hoe ik die zaakjes moet behandelen.’ Maar ik bedacht me, en
liet hen begaan. (Hen? Ik weet niet eens wie er in betrokken zyn. Ook dat heeft z'n
beroerde zyde!) Maar ik wil 't élan niet storen. Alleen drukte ik er op dat ik 't geld
voor m'n lezingen zelf noodig had.
(Ik ben ook niet tevreden over zekere aftrekking van Zuur's pretentie. Ik
hoorde (half van terzy) dat hy fl 200 had laten vallen. Ik zei niets. Maar
dat wil ik niet. Op z'n tyd zal ik die fl.200 toch betalen.)
Nu, 't is stellig afgesproken dat ik 't geld van de lezingen intact in handen kryg. Ik
denk dat de 1000 mark die er te W.b. noodig zyn wel present zullen wezen na de
lezing hier, of anders zeker na Utrecht. En, als ik bereken dat het er is, vraag ik er
om, en zend je den heelen boel in eens. -
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lief briefje van Bé. Ze schryft dat ze in Haarlem zoo beroerd leefde, en schynt bly
n

dat ik niet daar gekomen ben. Wacht ik zend het je. Nu antwoord ik dat ik den 13
n

na m'n voordracht te Utrecht, niet naar Rottm terugkeer, en den 14 smorgens haar
teeken van leven geven zal. Er is iets kinderlyks in haar schryven, vind je niet? Ik
e

zal haar 1 briefje hier ook by doen. Maar zeg haar dit niet. Dan gaat ze misschien
e

gegeneerd voelen. Een 3 persoon is altyd hinderlyk al is men daarmee intiemer
n

dan met den 2 zelf. Ik stel er me genoegen van voor haar in dat komieke boeltje
van 'n winkel te zien. Niet omdat ik er vrede mee heb of 't prettig vind, ajakkes! Maar
nu 't eenmaal zoo is, vind ik 't komiek. o

Heden, na veel geseur en gemaal, 'n kamer gehuurd (Westerstraat n ... ik weet
o

niet) Blyfjy maar adresseeren zonder straat of n . Post & telegraaf zullen 't altyd
weten.
Ik verhuis eerst dinsdag morgen, omdat de kachel weggenomen was. Morgen is
't zondag. Maandag wil ik m'n rust houden om de lezing, want ik weet niet wat er in
die kamer weer wezen kan dat me wegjaagt, en dat wil ik niet riskeeren. Dus ik ga
dinsdag morgen over. Ik heb 'n goede zit-, en ruime slaapkamer voor 30 gl. Jongen
kent de menschen en roemt hen als ‘gewoon met vreemde heeren omtegaan’ De
Chanceher du Consulat de france heeft er 5 jaar gewoond. Jammer dat het wat ver
uit de buurt is, maar ik wou 'n eind maken aan 't hotel leven. Ik heb hier geen kast!
Alle papieren & brieven 10 maal daags in en uit den koffer! Van Mevr. L. 'n brief in
potlood dien ik niet lezen kan. Ik heb haar geschreven dat ik 't erg druk heb. Dat 's
de waarheid. 2.
Ik ben heel wel Houd me goed op de hoogte over je keel. Kom, aansteken! Je hebt me nooit
aangestoken. Op dien koop durf ik je den ergsten zoen te geven die ooit gegeven
is. Als jy 'n ziekte had, moest ik lang dood wezen, dunkt me 3.
Van Helden is by me geweest. Hy krygt 15000 gl. uit den boedel. 4.
Brief van Daantje. Heel hartelyk. 't Spyt hem dat jy niet meegekomen bent. Hy
wil maandag hier komen, en als 't me hindert (voor de lezing) me dinsdag komen
opzoeken. Nu sluit ik maar. Dag Mies. Zeg kun je dat naaistertje niet ergens laten slapen?
Ik weet wel dat ze niet tegen dieven vechten kan.
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Maar ze kan roepen, kloppen, alarm maken.
heb je m'n langen brief die van ochtend van hier ging?

Eindnoten:
1. Als teken van te zijn verrekend.
2. heel: oorspr. stond er vrij.
3. C. van Helden, uitgever van de 3e bundel Ideën; ging failliet toen de 4e bundel gedrukt werd.
4. Zie bij 8 februari 1878.

[10 februari 1878
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos]
10 februari 1878
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos. Enkel gevouwen velletje, waarvan alleen blz.
1 beschreven (M.M.)
hr
Met gedrukt kopje C . Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam op blz. 4.
Hotel Weimer
Zondag ochtend
Waarde Bos! Zoudt ge de groote goedheid willen hebben my in den loop van
dezen morgen eens te komen bezoeken? Ik ben (tegen m'n wil!) nog altyd hier in 't
logement, doch heb 'n kamer gehuurd, kan echter eerst Dinsdag-morgen verhuizen.
Dat ik U om den vriendschapsdienst verzoek my heden morgen te komen zien,
heeft 'n zeer byzondere reden. Ik heb behoefte een kalm, bedaard en soliede mensch
te spreken. En zelf uitgaan kan ik niet.
In de hoop U by me te mogen zien, hartelyk gegroet
tt DouwesDekker

[10 februari 1878
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos]
10 februari 1878
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos. Dubbel gevouwen velletje postpapier, waarvan
alleen blz. 1 beschreven (M.M.)
hr
Met gedrukt kopje C . Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.
1.
Waarde Bos! Het doet me zeer leed dat ge aan m'n dringend verzoek my heden
ochtend even te komen zien, niet hebt kunnen voldoen. Ik ben nu zeer zenuwachtig
van 't vruchteloos wachten, en moet even uit. Het is nu 2 uur. Binnen driekwartier
zal ik terug zyn. Wilt ge de goedheid hebben, indien ge gedurende dat half uurtje
komen mocht, op m'n kamer even te wachten? Ik zal my haasten met thuiskomen.
Vriendelyk gegroet
tt DD
Zondag middag
2 uur
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Eindnoten:
1. aan: oorspr. stond er op.
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[10 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
10 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1-5 en 6 (3/4) beschreven (M.M.)
hr.
Met gedrukt kopje C Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.
Zondag avend
Ik heb je brief met dien van Mevr. De H er in. Dien heb ik nog niet gelezen. Maar
dezelfde post brengt me een brief van Dr de Haas (stempel op 't couvert) dien ik
ook nog niet gelezen heb.
Je had nog maar briefkaarten nà Delft. Er zyn dus nog 2 brieven waarvan ik geen
bericht heb. De laatste dubbel gefrankeerd. - Ja, ik ga by Versluys logeeren. Ik heb
't hem al gewaarschuwd. - Plet is allerliefst. Hy komt alle dagen kyken (uit den Haag)
ofi iets voor me doen kan. En zoo even vroeg hy of-i nu Dinsdag niet wat vroeger
komen moest ‘om my te helpen verhuizen’. Heden veel bezoeken gehad. Ook weer Wenselburger die me verveelt. 1.
k
Schreef ik je al dat ik Pool en Merens (beide met vrouw nat. ) bericht heb dat ik
hun zou komen opzoeken. Ik zal voor de kinderen van Chris wat presentjes
meebrengen. Kan je me ook wat helpen in de keus? 2.
Best dat je M.A. 'n beetje opfleurt. Als je alleen de menschen zoudt helpen waar
je dol van houdt, was er niet veel te doen. - Ik zit in spanning wat ‘men’ aan die
3.
brusselsche schulden doen zal. Ik heb Bos (een der soliede menschen onder
sommige schreeuwers) ernstig opgedragen dat er niets geschiede buiten myn weten.
Ikzelf (of beter nog: jy) maar geen ander mag de brieven by Willeme lossen. Bos
begreep me, en houdt 'n oog in 't zeil. Dat Zuur afgedaan is, is wel. Maar ik wil niet dat dit blyft zoo als 't nu is, nam.
door Van Zuylen. Ieder weet hoe hy aan dat geld komt, en dus: merci! Ik had even
graag de schuld aan Zuur laten
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staan. Een feit is 't echter (style de Veer) dat ik nu naar den Haag kan. Dat is iets!
Je zegt (en terecht!) ‘houd je goed met de lezingen!’ Zeker. Dat zal ik doen. Zoo, 't kistje terecht. goed. Groet Mevr. De Salis, als haar meisje komt. Kassiàn
dat je niet uit mag. Maar ik vind best dat je je menageert. We zullen goddank den
Dokter best kunnen betalen. En de rest ook. Bos is soliede, en hy zal zorgen dat er
niet door onberaden hulpvaardigheid of baasspelery beschikt worde over 'n cent
buiten my om. De tekst is: ik weet waarvoor ik m'n geld noodig heb, en dat weet
jelui niet’. Dit vastgesteld zynde, zal ik toch zeker 'n paarduizend mark in handen
krygen. En jy hebt maar éénduizend noodig. Span je niet in om lange brieven te schryven. Wel elken dag iets.- Een groet aan
onze beste Kätchen. Ook zy representeert my, in al 't geseur & geharrewar dat ik
hier heb, ons home. En ook buitendien ik houd zoo van haar eenvoud en
Anspruchslosigkeit. Dat zy van my hield, zooals je in 'n vorigen schreef, wist ik niet.
Ik heb 't nooit gemerkt. Ik gis dat ik omtrent Annet zal moeten erkennen dat je au fond gelyk hebt. Maar
't spyt me. Ik had haar zonder die gemoedsbezwaren, graag by ons gehad. Ik begin
nu ook te gelooven dat het beter is dat ze haar eigen weg blyft gaan. Ik heb van de week voor 10 gulden postzegels & kaarten gekocht. Royaal hè?
Ik heb goed idee van m'n nieuwe kamer. Later krygt je 'n platte gr. van Rottm.
dan kan je zien waar ik woon. Wacht, nu al.

#op dit hoekje in een mooie breede frissche straat ♀ tegenwoordig logement. Hetzelfde
waar ik by Mina Kruseman gedineerd heb
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Nu lees ik den br. van Dr De Haas. Hy vraagt wanneer ik kom om hem m'n oogen
te laten zien. Hy is een komieke origineele kerel. Zy (geloof ik) gewoon mooifraserig.
Hy niet. Hy is anders dan 'n ander. Ze zyn neef & nicht &.... ½ of ¼ Joden. Ziehier:
4.
- Nu zal ik je 'reis vertellen wie we zyn, zei hy. Onze grootouders waren eigenlyk
5.
smouzen , en ze zyn met christenvrouwen getrouwd omdat het zoo uitkwam met
de negotie.
En toen 'n heele geschiedenis. O, komiek & origineel. In hun huis ziet het er ryk
uit. Ik hoor ook dat hy als oogarts grooten naam heeft. 'n Komieke vent!
Ook by Bruinsma wil ik wel logeeren, maar overigens liefst nergens. Als ik zie dat
het Chris hindert dat ik in 'n logement ga dan zal ik by haar gaan. Ik zal je lievelingetje
niet krenken. Nu heb ik den brief van Mevr De Haas gelezen. Ja, te mooi. Maar je ziet er toch
uit dat ik me hier goed gedraag. Dat 's óók wat voor 'n vrouw. Je mag by alle
menschen na me informeeren, behalve by den knecht hier die m'n kachel met nat
hout aanmaakte zoodat ik niet zien kon van den rook. Ik heb hem de kamer
uitgejaagd. - Ik heb aan De Haas & vrouw geschreven dat ik vóór m'n lezing te
Amsterdam geen afspraak maken kan. En... daar nà ook nog niet. Nu, zondag avend 9 uur begin ik me te prepareeren voor de voordracht van
6.
morgen. (Fonk ) 't Is lastig, omdat ik 'n paar stukken moet uitschryven. By gewoone
voordrachten heb ik 't makkelyker, dan spreek ik maar zooals me in 't hoofd komt.
Hier moet ik geregeld feiten verhalen, en stukken aanhalen met puntjes op de i. Ik was eerst van plan dezen niet te verzenden, maar daar er nu tòch I½ velletje
is, laat ik hem maar in de bus gooien gelyk met den br. aan Dr De Haas. Ik hoop dat je gauw heelemaal beter bent. Dag beste mies. Ik ben wèl! t Is komiek!
Morgen komt Daantje. Hy hindert me niet. Maar schreeuwers als Wenselburger
wèl. Ik verlang naar m'n nieuwe kamer, en heb er goed idee van, zoowel localiteit
als menschen. Ik heb vergeten wat in den graadmeter op den briefkaart die morgen na de lezing
op de post gaat, romeinsch of gewoon cyfer wezen zou? Nu 't hoogste zal wel van
publiek wezen dat ge-
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woonlijk gauwer voldaan is dan ik. De vraag is maar hoe hoog dat hoogste cyfer
wezen zal?
Ik ben benieuwd naar de volte. En of de zaal groot is? Dat weet ik niet. Ook weet
ik niet hoe hoog de entree is. Ik meen: fl 1.50.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pool en Merens: de echtgenoten van respektievelijk Frédérique en Christien, zusters van Mimi.
M.A.: Marie Anderson.
soliede: oorspr. stond er meest soliede.
waren: oorspr. stond er zyn.
smouzen: (hier:) kleine, rondtrekkende handelaars.
Fonk: het onderwerp van de voordracht was de affaire rond de Rotterdamse wijnhandelaar Peter
Anton Fonk; zie bij 13 februari 1878.

[10 februari 1878
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
10 februari 1878
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
hr.
Met gedrukt kopje C Brugma. Hôtel Weimer, Rotterdam.
Zondag avend 10 februari 78
Waarde Heer De Haas! Dank voor Uw vriendelyk aanbod. Ik ontving Uw brief
n
eerst heden middag tegen 5 uur, schoon de dagteekening van den 8 is. Hierop let
ik nu eerst, en de enveloppe is reeds ter ziele. Anders zou ik U in de gelegenheid
1.
stellen dáárop eens te champollioneeren . Of ligt de schuld aan hen die den brief
voor me aannamen? Ik zal U mondeling uitleggen hoe dit mogelyk is. Er ligt tot &
met aanstaanden Dinsdag 'n servituut op m'n brieven, (d.h. op de bezorging.)
o

(Dinsdag ochtend ga ik verhuizen naar: Westerstraat by Lommaert, n
16 (?))

Ik heb 't zoo druk dat hooren en zien me vergaat. Anders hadt ge reeds lang iets
van me vernomen, daar ik natuurlyk de lieve ontvangst die me by U en Uwe
Echtgenoot ten deel viel, evenmin vergeten heb, als de daaruit voortgevloeide
afspraak.
Wat nu m'n oogen betreft, zou ik kunnen volstaan met 'n voorstel om aanst.
Zondag tusschen 1-3 uur - gut, ik weet niet eens of ik dan misschien ergens zal
moeten zyn om te voordrachten, of na gevoordracht te hebben. Hoor eens, morgen
n

n

avend moet ik hier spreken, den 13 te Utrecht, waar ik den 14 blyven moet om
n

een en ander aftedoen. Dus hoop ik den 15 - neen, ik zie daar in m'n notaboekje
dat ik den 15 te Amsterdam moet zyn! En wàt ik daar vertellen zal, weet ik nog niet.
Ook voor Utrecht ben ik nog niet gereed, ja, nog niet begonnen. En waar ik nà
Amsterdam wezen
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moet, weet ik ook niet. De Heeren Le Gras, V. Zuylen & Haspels die geheel
belangeloos de rol van impresario voor my vervullen, hebben 't my nog niet gezegd.
Gemakshalve laat ik alles aan hen over, en de afspraak is dat ze 't my niet te lang
vooruit zeggen om me niet te agiteeren. Ik weet nu waarlyk niet welke afspraak ik
met U maken mag. Op 't oogenblik, helaas, geene! Als ik 'n dag of uur bepaal, en
ik ben dan verhinderd, smart het me zoo. Waar schynlyk zal ik 'n weinig rust krygen
als ik eerst Amsterdam achter den rug heb. Op m'n lystje staat
15 febr. Amsterdam
27 febr. Dordrecht
Maar ik weet niet of niet misschien na die opgaaf, andere plaatsen tusschen die
twee datums zyn geïnterpoleerd. En ik wil 't niet vragen.
M'n vrouw schryft me dat zy een zoo schoonen brief van Mevr. De Haas heeft
ontvangen. Daarvoor is zy zeer dankbaar, en ik ook! Och, wat lieve emolumenten!
Waarde Heer en lieve Mevrouw, ik kan op 't oogenblik niet anders zeggen dan
dat ik, zoodra ik kan, me by U zal aanmelden om, om, om Wat 'n malle zin! Ik meen èn voor m'n oogen, èn voor 'n avend zooals afgesproken
is.
Die lezingen, of wat zyn 't voor dingen, o! Ik heb er zoo'n hekel aan! 't Is zoo
vertoonerig! Maar ik moet, helaas! Ach, 't is me zoo bitter!
Vriendelyk gegroet van
Uw liefhebbende
DD
Gut, ik vind uw stamboom zoo aardig!

Eindnoten:
1. champollioneeren: hier: ontcijferen, naar JeanFrançois Champollion (1790-1832), frans archeoloog
die er als eerste in slaagde het hiërogliefenschrift te ontraadselen.

[11 februari 1878
Voordracht te Rotterdam]
11 februari 1878
Multatuli spreekt te Rotterdam.

[11 februari 1878
Aantekeningen voordracht]
11 februari 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over de ‘Zaak Fonk’ te Rotterdam. Twee
stroken papier van 334 × 100 mm, aan voor- en achterzijde beschreven. (Map
Voordrachten, nr. 84 en 85 M.M.)
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geen strekking.

cause celebre
schetsen
1.

maar eerst: waarom scheppen we
genoegen in tooververtellingen?
Arab. nachten. waarom?
Haroen. Alraschid
cirkelgang
zal

terugk

op H. Arras -

Ik zou 'n cause celèbre verhalen
Alles kan niet. 7 jaar processen Fonk.

geb. Goch 1780
goed onderwezen
Rotterdam 1797

goede

associé B. & Fonk

getuigenis

Huwelyk C. Foveau 1809

politie

in 1816.

4 kind

Rotterdam

in 1823

6 kind

roomsch katholiek
Davey. Sand
Schröder

verkwister. Engeland

crefeld

gedurige twisten
groote winst

Cönen

in Oct. 1816
karakter
brieven aan z'n moeder.
bluffen. gemeen.
klachten over Fonk in
weerwil van goeden uit

klacht

slag. Prima nota

Fonk

vergel. met verk. rek.

der Kerl

Al of niet grootboek

liegt mir

zien. Overdracht van

wie ein Gew[icht] posten.
auf 'm Leib
laatste confer.

Saterdag
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9 nov 1816 -
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Fonk verheugd, vroegmis. kachel. Cönen met Hahnenbein
naar Schroder

Hotel.

Sal en kip. Cönen geen
appetyt Volgenden morgen Cönen weg.
Schröder aan 't praten
Woede tegen Fonk
arbitrage (Sandt Arbiter) Wer nicht will erschl. sein
Hüte sich fur Fonk & Hanenbein r

lyk v Cönen, 19 Dec by
Friemershein, Cref gendarmerie Huis Hamacher (lap)
getuigenis van Hamacher
Protest

Fonk verdachte pres.

allerlei chicanes. Rechter
ter instr. door Sandt gewraakt Hammacher herroept 2.

Fonk ontsl. Octob. 1820
Tegen Fonk geen rechts ingang
r

Hy, Ham . vrouw, Hanebein
Adam Hamacher ontslagen
maar

Chr. Ham. naar Trier

vragen Jury
o

1 ) Ist der Angeklagte schuldig
Cönen freiwillig und mit
Vorbedacht ermordet
zu haben?

Freiwillig ja, jedoch
ohne Vorbedacht.

o

2 ) Ist der Angekagte schuldig d heber des
Mordes freiwillig und
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oder beigestanden zu haben?
antw:
Is durch die Antwort
auf die erste Frage erledigt -
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Levenslange dwangarbeid
na op 'n openbare plaats der
stad Trier te zyn gebrandmerkt
met de letters T.P. op den r.,
schouder, en... de kosten van 't
proces! gedurende dit proces
3.

Nova tegen Fonk
Adam Hamm. kar in
Fonk hof
schreeuw gehoord.
Hoed in de put van
bakker Engel
Fonk ten derden male gev.
Assises Trier

24 April
9 Juni

72 zittingen
400 get.

vragen Jury (druk) Zeg aan moeder dat het niets is
logeeren Mevr. Fonk

gendarmes
fr. maarschalk
Haar zesde kind was
negen m. jonger -

Emancipatie!
Beroep in cassatie afgewezen
Alzoo: ter dood of gratie

maar gegratieerd

begenadigd werd
Fonk

niet!
Bischoff 70 jaren

geen gratie
br. mevr. Fonk -

Brief aan Fonk Brief aan Harderberg Bewyzen voor Fonk's onschuld
of althans voor de bespotte
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Katholiek & protestant party w.
(Bischoff & Paulus)
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Van betaling aan Hamacher

niets

gebleken.
Ledergoed stal.
Fonk had confrontatie gevraagd
reizen
Suikerdoos, omkoopery
Adam Hammachergetuigen
te Sinnersdorf

Herberg
& stalling in 't
goldnes Lamm

Adam Hamm

tabakswinkel.

autopsie crefelder artsen
wildbraad!
een wond niet van kuipershamer.
3.

nova : meiden vroeg naar bed
(Cônen had

schreeuw gedroomd

niet geschreeuwd

kar in den Hof

prot.)

Hoed

Schumacher bordeel
r

get. Hahnenbier

9 nov /16

rechts, links
Josepha weg met 'n
par v.d. policie na t
leggen van gendarmes in
Fonks huis. Hamacher hoe gevangen
hoe getuigd
hoe terug

4.

getr:

4.

briefjes

eerloos, eerlyk
blecherne buchs
Stank
policie res. Struensee
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geen protokol

houding te Trier.
we hebben gezien hoe weinig
de jury hierom gaf.

Horloge &
pyp

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

84

Alzoo gek vonnis. Iets over Jury Wat was er aan te doen. Kabinets order
dd Töplitz

28 Juli 1823 -

Sprookjes! Haroen

Alraschid -

Heil den koning die aldus
den moed heeft in the name
of right, to break the
law, maar driewerf
heil het land waar
goede wetten, toegepast
onder de leiding van
't gezond verstand zulke
overigens
eerbiedwaardige macht grepen onnoodig maken

Eindnoten:
1.
2.
3.
3.
4.
4.

scheppen: oorspr. stond er hebben.
Fonk ontsl.: naderhand doorgestreept.
Nova: nieuwe feiten (lat.)
Nova: nieuwe feiten (lat.)
hoe-briefjes: doorgestreept.
hoe-briefjes: doorgestreept.

[11 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
11 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Half enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Maandag avend 7 uur lieve Mieske. Ik maak maar liever dit briefje klaar dan 'n
postkaart. Ik zal er dan van avend een woordje onderschryven. - In allen geval zend
n
ik je morgen een aanget brief. Dan kan je aan 't afdoen beginnen. Dat is prettig,
en 't is zeker, maar ik weet niet hoeveel? Ik ben wat zenuwachtig, maar anders wel. Of de flacon van Mev. De S. me helpen
zal? -
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Na de lezing! Heel gek, ik meen dat het wèl was, en Publiek was.. flauw. Ik begryp
er niets van. Ik zit nu in 't kringetje waar onze Daan by is. Hy groet je.
Morgen meer!

Eindnoten:
1. Vanaf hier in potlood.
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[12 februari 1878
Advertentie in Wiesbadener Tageblat]
12 februari 1878
Mimi plaatst een advertentie in het Wiesbadener Tageblat dat zij een kind wil
adopteren. (Fotokopie in Wer war Multatuli? Mitarb.: Erwin Leibfried. Fernwald,
1987, blz. 73.)
Es wird ein gesundes, elternloses Kind von 2-5 Jahren ohne Vergütung anzunehmen
gesucht. Offerten unter M.A. 61 postlagernd erbeten.

Vertaling:
Er wordt een gezond weeskind gezocht van twee tot vijf jaar om zonder vergoeding
aan te nemen. Aanbiedingen gevraagd onder Poste Restante M.A. 61.

[12 februari 1878
Brief van A. Admiraal aan A.S. Kok]
12 februari 1878
Brief van A. Admiraal aan A.S. Kok. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (½) beschreven. (M.M.)
1.
S ., 12.2.78
Hooggeachte Heer!
In antwoord op Uw vriendelyk schryven van gisteren haast ik my, Uw
opmerkzaamheid interoepen voor de grenzen onzer pogingen. U zyt zoo goed,
adressen op te geven van welwillende oude en jonge luî, die aan onze roepstem
gehoor zouden geven - en ik dank u voor de bereidwilligheid- maar wat wy bedoelen
is, om zoo te zeggen, van geheel huiselyken aard. Wy moeten uiterst voorzichtig
o
zyn met de zaak, vooral nu M. zelf in Holland is. Hy mag er niets van hooren 1
o
omdat dan de verrassing vervalt & 2 M in staat is om ons openlyk een vermaning
te geven. Wend u dus slechts tot ernstigen, die in hun hart onverbeterlyke
Multatulianen zyn, - en zwygen zouden al werden zy geroosterd.
Mocht M in later jaren zijn toestemming geven tot stichting van een M-Fonds, ja dan kwamen we om een pak adressen, - maar niet alleen wil hy dit niet, maar
wie er van gewaagt, beschouwt hy als zyn vyand.
r
s
Daarom heb ik mij voor Z .M. Leger gewend tot een Officier Leeraar te Delft, dien
ik vroeger hier kende als ernstig bestudeerder van M's werken en man van hart.
Kent U nu ook Brunings als
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zoodanig, laat ZEDGestr. dan dezen brief of myn vorigen lezen; zyt U evenwel
onzeker van den kolonel, raadpleeg hem dan niet. Wy zullen geven wat wy hebben,
natuurlyk hoe meer hoe beter, maar 't moeten ongeperste olyven zyn: ik hoop dat
de leeraren Versluys en Bruinsma zelf aan M zullen gaan overhandigen wat wy ter
zyner eer en opvroolyking samenbrengen. Zy kennen ook zyn huiselyk leven en
weten wat wy by het geld moeten voegen om hem tegelyk ‘aangenaam & nuttig’ te
verrassen. Nu, dat is toch een brave toeleg, niet waar?
Ik hoop dat gy dezen brief leest en aanneemt zooals hy is bedoeld: wy willen een
welslagen, waarvan hyzelf zal getuigen dat het hem een groot genoegen heeft
gedaan en waarvan zyn grootste vyand niet zeggen kan ‘dat er voor hem geld
gevraagd is.’
Gy gevoelt het overige.
Als gy me 25 februari of daaromtrent uw spaarpot stuurt, is 't vroeg genoeg en
wees dan zoo vriendelyk, er een denkbeeld van u by te voegen omtrent het
geschenk, 't zy meubel of weeldeartikel, dat om zyn vorm of strekking geschikt is:
zoowel om hem te behagen als om op verrassende wyze het geld te bevatten.
Met vriendschappelijke groet ben ik steeds gaarne
Hooggeachte heer
Uw dw:
Aart Admiraal.

Eindnoten:
1. S: Schoonhoven.

[12 februari 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi]
12 februari 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi, poste restante onder kenmerk
B.B.B. 555 inzake een pleegkind. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 1)
Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. Met envelop, waarop: M.A.
61, postlagernd Wiesbaden en poststempel Wiesbaden 12/2 78.
Ein hübscher, gesunder Knabe, von etwas über zwei Jahren, (elternlos) kann eine
anständigen Familie übergeben werden. Man erbittet nähere Mittheilung: gastlagernd,
B.B B. 555. Wiesbaden.

Vertaling:
Een knappe gezonde jongen, van iets meer dan twee jaar, (ouderloos) kan bij
een
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nette familie geplaatst worden. Gaarne nadere gegevens: poste restante B.B.B.
555. Wiesbaden.

[12 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
12 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Dinsdag middag 3 uur beste Mieske
Hierby 400 gl. Nu heb ik nog 200 gl. in kas, en volgens 'n briefje van Haspels nog
te goed. Of de vroeger ontvangen fl 100 hier zyn afgetrokken weet ik nog niet. In
allen geval is er geen nood. Ik weet wel dat je nog niet genoeg hebt, maar de rest
volgt zeer spoeding. Goddank verhuisd! Dat hotel begon me onuitstaanbaar te worden. En nog eens
goddank, m'n nieuwe woning komt me uitstekend voor, UITSTEKEND!
1.
Dat is 'n groote . Jongen heeft hem my bezorgd, na lang tobben van de anderen.
Ik kon 't niet beter wenschen! ruim (zit en achterkamer waar 't bed staat) zindelyk,
niet hoog, goed licht, breede luchtige straat, menschen die aan bediening van
vreemden gewoon zyn. (de kanselier van 't fransch Consulaat heeft hier 5 jaar
gewoond) overvloed van kasten, in één woord, het kan niet beter! Jammer dat ik
zoo dikwyls op reis moet. Van ochtend 10 uur ging ik over, maar kreeg toen terstond bezoek. En, ik moest
2.
uit om schryfingredienten mappen, allerlei post- & schryfpap, cachet (A.d.W. ) om
jou aanget. brieven te zenden &c &c &c. Ook 'n inktkoker naar m'n zin. &c &c Ik
besteedde 5, 6 gl in den papeterie winkel. Onderweg opgevangen door Truida's
koetsier (verzoek van middag by haar te komen, goed!) Daantje ontmoet (hartelyke
groete. Hy was heel lief gist'ravend) nu pas thuis en al moe van allerlei bereddering.
Ik heb vandaag twee brieven van je, en kan berekenen dat er niets weg is. De
laatste was al Westerstraat, 16 bezorgd.
(Ik waarschuw ook den telegraaf. Jy hoeft geen straat optegeven.
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‘DouwesDekker
Multatuli
Rotterdam
is voldoende.)
Willème? Precies! Dáárvoor is gezorgd. Ik heb reeds eergister den solieden alles
begrypenden Bos by me doen komen. Hy weet de zaak, en zal zorgen dat er niets
geschiedt buiten myn weten. De goederen by Willeme kunnen door niemand dan
door jou worden in ontvangst genomen. Wees gerust! Ik breek nu kort af. Ik laat de voorloopige repartitie van die fl 400 natuurlyk aan
3.
jou over, maar wou wel vragen of je Ebbecke niet te laat betalen wou. Zoodra ik
kan zend ik je meer, en genoeg! Stellig binnen 3, 4, 5 dagen.
Dag lieve Mies, Je kan me feliciteeren met de kamers. Ze kosten 8 gl in de week,
en ik wil er, nu ik ze goed zie, wel 20 voor geven. 't Kon niet beter. Dag lieve Mies.
Waarschynlyk van avend 'n praatbrief. Ik heb gas ook. Alles in orde tot 'n bidet toe.

Eindnoten:
1. groote: wschl. ontbreekt ‘opluchting’ o.i.d.
2. A.d.W.: stempel met Aangifte der Waarde.
3. Ebbecke: boekhandelaar te Wiesbaden.

[12 februari 1878
Brief van Multatuli aan A.C. Loffelt]
12 februari 1878
Brief van Multatuli aan A.C. Loffelt. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (3/4) beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Dinsdag avend
Waarde Loffelt! Waarom schryf je ‘heer’? Ik heet immers ‘Dek’ voor m'n vrienden.
Dank voor je brief die me hoogstaangenaam was, op 't gloeiendekoolige na, want
ik heb U in 't schryven van brieven verwaarloosd. Vergeef me. Ik dacht altyd aan U
met groote hartelykheid. Dat ik 't druk heb, is waar. Ik ben suf. Maar ten -laatste
o
vond ik 'n goede kamer (heden verhuisd: Westerstraat, by Lommaert, n 16) en dit
zal me wat op orde brengen, schoon ik toch om die lezingen of voordrachten telkens
n
op reis moet. Morgen Utrecht, den 15 Amsterdam, en verder weet ik zelf nog niet.
Maar ik hoor dat ik
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ook naar den Haag ga. Daar zal ik U zien. Gaarne noodigde ik U en onze Vos uit
my hier te komen bezoeken, maar ik durf geen dag bepalen omdat ik reizen &
trekken moet.
1.
Heeft Haverkorn V.R. U oneerlyk behandeld? Dit verwondert me, daar ik niet
inzie wat Fransen V D Putte tegen U hebben kan? Is H.v.R. dan ook oneerlyk voor
2.
z'n eigen pleizier? Ik dacht dat hy 't alleen was op kommando van z'n Brotherr . Hé,
3.
zend me de bezügliche courant, asjeblieft.
De aanval van de hh Le Gr. V.Z. & H zal ik eens bestudeeren, en naar vermogen
recht doen. Waarschynlyk oordeel ik als onze Vos in den Spectator. U op dat gebied
'n ‘leek’ te noemen, is onzin. Voor my zyn ze allerliefst (dat woord is niet te sterk).
Maar dit is geen reden om onrecht zwygend aantezien, vooral niet als 't U geldt, U
die bewezen hebt recht te hebben op achting en onderscheiding. Ik zal in die zaak
m'n plicht doen, en hoop U daarvan bewys te leveren. Ik hoop U spoedig (d.h. nà Utrecht, Amsterdam, Leiden (?) en wat nog meer?) te
zien, en stel me veel genot voor van 'n rustig samenzyn met U en Vosmaer. Och,
deel hem dezen brief mee, S.V.P. Ik weet nog niet waarover ik morgen avend
spreken zal, laat staan dat ik gereed zou zyn met de behandeling van 't onderwerp.
(dat ‘laat staan’ is gek. Ge laat immers m'n brieven niet drukken? Hm, juffrouw
Kruseman!)
Die heele rondreizery met ‘lezingen’ of ‘voordrachten’ stuit me zeer tegen de borst.
En 't gehalte! Hoe kàn 't goed zyn, daar ik soms 'n dag zit te tobben over 1 blz druks?
4.
Maar 't moet. En alzoo: en avant!
Voorloopig hartelyk gegroet van
Uw vriend
DouwesDekker

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Haverkorn v.R: P. Haverkorn van Rijsewijk, (toneel) recensent van de NRC.
Brotherr: in duitse schrijfletters; werkgever (du.)
bezügliche: in duitse schrijfletters; betreffende (du.)
en avant: vooruit (fr.)

[12 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
12 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Bijgevoegd is een strook papier met een afschrift van de aankondiging in het
Utrechtsch Dagblad van 11 februari.
De brief zelf is onvolledig bewaard gebleven.
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Ik heb zoo'n snoepig praktisch inktkokertje, ook om op reis meetenemen. Het sluit,
1.
en kan niet omvallen.
Dinsdag avend lieve beste Mieske!
a

e

Van middag C ½ zes zond ik 'n aanget br. naar de post met f 400. Ik heb nu
nog ruim 200 gl in kas en zond je niet méér, om hiér ruim by kas te blyven, tgeen
me gemak geeft, en z'n rente opbrengt aan stemming. Maar binnen weinig dagen
zend ik je weer geld, en dan ruim voldoende voor alles. Hierop kan je vast rekenen.
Ik ben zoo bly dat m'n argonautentocht (om 't gulden vlies namelyk, of: om n gouden
of yzeren sleutel) ten minste in dàt opzicht goed gaat. En... ze zal nòg beter afloopen
2.
dan jy je kon voorstellen. Ik verlaat deze keer Holland niet voor ik 'n ruim vast
inkomen heb. Het kan & zal! Hoe vind je dat? 3.
Ik heb 'n soort van remord dat jy niet deelt in m'n uitmuntende woning. 't Kon
niet beter. Netjes, confortable, rustig, best licht (gas) stipte bediening, goede kachel,
MAKKELYK, kyk! Ik haal adem na 't verlaten van dat hôtel waar ik ondanks enorme
fooien op niets kon rekenen en me telkens moest driftig maken. Ja, ik wou dat je
me zag zitten. Je zou verliefd worden op m'n kamers. En de slaapkamer is ook best.
En ook de overloop tusschen de beide kamers. Ik geloof dat ik de heele verdieping
alleen heb.
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De handgeschreven toelichtingen van Multatuli betreffen: kachel, plé heel zindelijk,
Westerstraat heel breed & rustig, gang waarin 'n looper, slaapkamer, spiegelkast
met planken net & ruim, trap, keuken die geloof ik niet gebruikt wordt. althans ik zie
er niemand in. 't Schijnt dat de juffr. nòg 'n keuken boven heeft.
Truida had me laten vragen by haar te komen eten. Ik had aangenomen op conditie
dat ik 7 uur weg zou gaan. Ze liet me brengen. Ik vond de thee netjes gereed gezet.
De kamers kosten 30 gl. (of zooals ik liever bepaalde 8 gl in de week) maar al
vroegen ze 't dubbele ik zou er blyven. Ik haal 't er uit door 't confort. Ik wou dat je
'r mee van genoot. Alles is net, bruikbaar praktisch, en geen malle prullen. In de
slaapkamer hangt niet eens 'n schildery maar... 'n bidet! (Koop er ook een, lieve!) Ik denk dat ik een ☐ tafel die achter staat, in de voorkamer zal laten brengen. Ik
heb 'n zeer goede luie stoel, waar ik 'smorgens zal zitten peinzen by 't opstaan. Jongen zond me inl. briefje uit de Utr. Courant. Hé, wie heeft dat welwillend stuk
geschreven?
Hier te Rotterd was 't vol (hoeveel menschen weet ik niet. Ik heb Haspels verboden
my specificatie te geven.) Toen hy my van ochtend fl 600 zond, schreef-i dat ik nog
geld te goed had. Na Utrecht & Amstm laat ik me weer betalen, en dan kryg je 't
noodige.
Dus: vol. Maar by 't optreden had ik 't land omdat ik niet zóó hartelyk ontv. werd
als te Delft. (Dáár was 't dan ook in 't gekke.) Ook by de pauze en nà 't spreken was
4.
't applaus matig. En... ik vond dat m'n voordracht zeer interessant was geweest.
Het onderwerp was ongetwyfeld belangryk, en m'n inkleeding was minstens
voldoende. Dus die lauwheid stuitte me. Ieder dien ik sprak en dien ik over die
lauwheid klaagde zei me dat dit Rotterdamsche manier was, dat ze by 'n lezing van
Veth in de pauze voor ⅞ waren weggeloopen (Dit geschiedde by my niet. De zaal
was nà de pauze even vol als by 't begin.) Na ruggespraak met al m'n vrindjes,
5.

6.

(Ook Iterson was er hy was van morgen al by me, en Digna zal me den
tekst voor de lezing te Breda leveren veel groeten, dat spreekt Digna was
niet hier, maar te Breda zal ze komen)
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nu, zy allen stelden me tevreden, en ik geef er niet meer om. Integendeel, ik zal me
maar houden aan de hoofdzaak waarom ik de lezingen houd. Ikzelf weet toch dat
de voordrachten niets beteekenen. Ook ben ik misschien bedorven door de
onbeschryfelyke hartelykheid van de naaste omgeving. Als ik dan in 't groote publiek
kom, valt het me tegen. Dat kan niet anders. - Ik ben benieuwd naar Utrecht & vooral
naar Amsterdam. Morgen ga ik 10.30 naar Utrecht. Van Hall zal 'n kamer voor me in 't ‘Kasteel v.
Antwerpen’ huren. Ik liet dat hotel opgeven omdat het op de ‘Oudegracht’ is. Ik zal
Betsy prevenieeren dat ze vóór de lezing niets aan me heeft maar dat ik donderdag
ochtend by haar kom.
Dan zal ik (zoo schreef Haspels me op 'n lystje - o komiek. Ik zei hoe ik wou, en
hy noteerde 't voor me om 't me te doen onthouden) donderdag avend naar 't
7.
Amsterdam gaan, in 't Rondeel, waar Funke 'n kamer voor me besteld heeft. (Aan
V. Hall & Funke heeft Haspels geschreven. Die Haspels is 'n excellente kerel!) Alzoo:
donderdag avend ben ik te Amsterdam in 't Rondeel.
M'n verblyf te Utrecht is te kort om dáár te doen adresseeren. En wat nà
Amsterdam volgt zal je bytyds weten. Wat na m'n vertrek hier komt, laat ik naar
Amsterdam zenden. n

Nòg niet voor den 2 keer by De Haas of Mev. L. geweest. Ik kòn nog niet! Je
hebt geen begrip van m'n drukte. Maar 't hotelleven bracht er 't zyne toe by. En geen
kast daar om schryvery te bergen. Hier haal ik adem. En 't idee dat ik hier nu eens
iets als orde en regel kan instellen. Dat helpt zoo! Ik ga niet uit Holland voor ik 'n
goed vast inkomen heb. De lieve Mevr. Schroder te Amsterdam is de dame die me naar de apen op Java
kwam vragen, en met wie ik 'n gesprek had over poëzie. Misschien zal ik dáárom
daarover spreken te A. De voordrachten op zich zelf als ik maar eerst begonnen
ben, kosten me byna niets. 't Is komiek. Maar de accessoires. Gisteravend, hier, na de lezing (ik was fysiek moe, 2¼ uur! met inspanning
gesproken!) heb ik 'n kerel die beweerde my van Menado te kennen, en die me in
de aparte kamer kwam opzoeken, na eerst beleefd gevraagd te hebben my met
rust te laten, ruw weggejaagd. Hy wou maar niet gelooven dat ik hem niet kende,
en stond er op me z'n nichtje te presenteeren. Ik zei loop naar de
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maan met je nichtje! Jammer dat v. Zuylen of Haspels er niet by waren. Die hadden
my de moeite van 't wegjagen bespaard. Ik had wel heeren by me, maar juist geen
die zoo speciaal voor me zorgen. Onze beste Daantje had gister 'n paar uur by me doorgebracht. Hy wou weg om
me tyd te laten, maar ik zei telkens ‘blyf maar’ Ik had toch ook al andere bezoeken
gehad, en m'n beste preparatie is 't laatste uur. Nu, na de lezing kwam hy
Ik kreeg een allerliefste brief van Loffelt. Ik hoor dat ik in den Haag spreken zal.
Goed!
Utrechtsch Dagblad 11/2
Men verzoekt ons het volgende op te nemen.
‘Voor aanstaanden Woensdag is alhier eene voordracht aangekondigd door den
heer E.D.D. Wy menen hierop de byzondere attentie van onze stadgenooten te
mogen vestigen. Als dichter van ‘Vorstenschool’, de denker aan wien wy de
voortreffelyke bundels ‘Ideën’ verschuldigd zyn in ons midden optreedt, dan heeft
hy, al moge men met hem in gevoelen verschillen, recht op belangstellend gehoor.
De voordracht over onze nationaliteit die D.D. onlangs te Delft hield, werd door
een zeer talryk publiek bygewoond, - wy hopen dat Utrecht zal toonen niet voor het
kleine Delft onder te doen, waar het geldt de waardeering van een geniaal
Nederlander als Multatuli.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deze zin is later in rechter bovenhoek bijgeschreven.
kon: oorspr. stond er kunt.
remord: kwaad geweten, spijt (fr.)
voordracht: oorspr. stond er lezing.
Iterson: J.A. Roessingh van Iterson; zie Biografische aantekeningen.
Digna: de echtgenote van Iterson, en een nichtje van Fransen van de Putte.
't Amsterdam: oorspr. stond er 't Rondeel.

[13 februari 1878
Herinneringen van J. Versluys]
13 februari 1878
Herinneringen van J. Versluys in zijn Een en ander over Multatuli. Amsterdam,
1889, blz. 69-70. (M.M.)
Terwijl ik reeds geruimen tijd op vrij goeden voet met hem stond en een aantal
brieven met hem had gewisseld, sprak ik met eenige vrienden af, dat we jaarlijks
ieder tien gulden zouden bijeenbrengen om hem dat te zenden. Den eersten keer
heb ik groote moeite gehad om hem dat geld te doen aannemen, ofschoon hij in
tamelijk bekrompen omstandigheden leefde (te Wiesbaden.) Zijn groote vrees was,
dat vroeger of later een der gevers zou meenen
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hatelijk te mogen zijn of voor voogd te kunnen spelen op grond van zijn gift. (In een
1.
brief van 20 Nov. '74 weigerde hij voorloopig geld te ontvangen .)
2.
Nadat ik enkele malen (eens door tusschenkomst van Vosmaer en verder
rechtstreeks) op die wijze een kleine som had gezonden, kreeg ik van iemand uit
Friesland een brief met het voorstel om op een of andere wijze Multatuli geldelijk te
steunen. De brief was blijkbaar van een groot vereerder, wat mij niet belette te
antwoorden, dat het m.i. niet aanging en dat Dekker weinig lust had genoegen te
nemen met iets dergelijks. Daarna kreeg ik van denzelfden persoon nog eens een
brief in denzelfden geest, waaruit in elk geval zijn vasthoudendheid en zijn goede
wil schenen te blijken. Toen deelde ik hem mede, wat ik deed met anderen en ik
stelde hem in de gelegenheid zich daarbij aan te sluiten.
Hij deed dit gaarne.
Maar terwijl Multatuli op een rondreis door Nederland te Rotterdam was en spoedig
te Groningen bij mij zou komen logeeren, kreeg hij den volgenden brief:
... 13 Febr. 1878.
‘WelEd. Heer! Den 13 April 1876 verzond ik aan den heer J. Versluys te Groningen
de som van tien gulden (f 10, -) ten behoeve van UEd. Hebt U dat geld ontvangen?
Ik ben zoo vrij de vraag te doen, niet omdat ik den heer Versluys verdenk het te
hebben opgestoken, maar omdat ik nooit eenig blijk ontving, dat het zijn bestemming
heeft bereikt. Daar u op 't oogenblik in ons land bent, naar men mij meedeelt, neem
ik daaruit aanleiding eenige inlichtingen daaromtrent te verzoeken. Een briefkaart
is voldoende.
Met de vereischte hoogachting heb ik de eer te zijn, enz.’
...
Multatuli zond terstond van Rotterdam uit, een muntje van f 10 per aangeteekenden
brief aan den edelen gever, zonder daar een woord bij te voegen.
Is het de bedoeling geweest, een brief te hebben van Multatuli, dan is de toeleg
dus mislukt; maar het is best mogelijk, dat we hier met niets anders hebben te doen
dan met een groote mate van onbeschoftheid en bemoeizucht.
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Zulke ervaringen had Multatuli wel meer opgedaan en men begrijpt dus, hoe iemand
met zijn fierheid er tegen opzag, geld te krijgen van menschen, die hij weinig kende.

Eindnoten:
1. Deze brief is niet bewaard gebleven.
2. Het betreft hier de zgn. Multatulibond; vgl. V.W. XVII, blz. 220 en 236.

[13 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
13 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Utrecht. Woensdag middag 2 uur
beste Mieske! Nog niet begonnen aan m'n voordracht! Wel heb ik onder weg in
den spoor 'n onderwerp bepaald. Ik zal spreken over ‘wegwyzen’. (Komiek de
antwoorden die de Rotterdammers geven als men naar den weg vraagt. Van Hall was aan den trein. Hy bracht me: Kasteel Van Antwerpen
(Schryf jy naar Rondeel Amsterdam)
de kachel was aan. Goede kamer. Zoodra ik alleen was ging ik naar Bé's huis!
Helaas, ze was er niet! Nog niet! Ook Juffr. B. was er nog niet. 'n Soort van werkster
zei me dat de juffrouwen gisteren reeds hadden moeten komen. Kortom 'n verwarring,
'n hindernis, god weet was. Zeker zal ik er meer van weten voor ik van hier ga. Ik
blyf hier (Utrecht) tot morgen avend. Dan naar Amsterdam, Rondeel. Komiek, ik heb m'n geld te Rottm vergeten. Ik telegrafeer aan Funke om f 25. By
geldzaken is nu (en ik hoop voortaan) geen kwaad meer. Wat gek dat ik 't vergeten
had. Er liggen 200 gl in m'n kast te Rotterdam.
De vrindjes van Le gr. H. & V.Z. zyn niet hier, anders vroeg ik van hen, dat begryp
je. Och, 't (aanstaand!) winkeltje van Bé ziet er naar uit! Het hart kromp me in een!
En nog zeer vèr van in orde. De toonbank van gemeen wit hout was nog niet eens
geverfd. Ik zou 't sterk vinden als ze over 'n maand konden beginnen! En die Juffr.
B was zoo knap schreef Betsy! -
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Hoe gauwer haar geldje op is, hoe beter. Dan moet Bé by ons komen. Schoon ik nog moet beginnen m'n voordracht van van-avend te regelen, ben ik
eigenlyk heel kalm. t Is tegen 8 uur. Ik zal hier (½ 5) aan de table d' hôte dineeren,
en daarna op m'n gemak by thee me klaarmaken, zooveel mogelyk zonder agitatie.
V.Hall komt me ½ 8 halen. Ik zal nooit weer, zóó van den trein naar de zaal gaan. Ik moet den vorigen dag
1.
in de stad zyn waar ik spreken moet, en dan de laatste uren voor 't optreden in 'n
goede kamer, zonder tusschen m'n preparatie & optreden te hoeven sporen. 2.
De beide vodjes die hierin gaan zyn voor veel en velerlei antwoord vatbaar. Ik
zal indirekt antwoorden door te Rotterdam nòg eens te spreken, en hun geven wat
ze schynen te verlangen: preeken, vertoogen, redeneeringen, scherpte &c t Valt me meê dat ze m'n voordracht zelf niet havenen. Dit is welwillender dan ik
verwachtte. Dag beste Mieske, een erge zoen. Als nu je keel maar beter was. Binnen 'n paar
dagen zend ik je weer geld. Dag kind!
Gut die goeie Mathilde zond me (maandag avend) 'n groote bouket in 'n
hoedendoos. Ik geloof dat ze de Hanna niet moet spelen. Daarover later. Ik ben
3.
nog niet besloten . De heden & morgen voor my te Rotterdam aankomende brieven
worden naar Rondeel gezonden. Dus ik kryg daar zeker morgen avend een of twee van jou. Wel vraag alles. Je
ziet dat ik je met plezier schryf. Ik doe 't graag. Dat blykt immers, niet waar.
Ik ben zoo bly met m'n inktkoker. Zoo een moet jy er ook hebben. Koop of bestel alles wat je aanstaat. & help M.A. wat. Wees niet gierig. Ik heb er
4.
pret in dat je royaal bent, en nooit kan jy iets uitgeven dat ik afkeur. Dat kan niet.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

in de stad: oorspr. stond er op de plaats.
De besprekingen in Het Vaderland en de NRC.
besloten: oorspr. stond er begonnen.
kan: oorspr. stond er zal.

[13 februari 1878
Verslag voordracht Rotterdam in de NRC]
13 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Rotterdam van 11 februari in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 44. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Letteren en kunst
Een talrijk publiek had zich Maandag avond in het Nut vereenigd om Multatuli weder
eens als spreker te zien optreden. Niettegenstaande de heer Douwes Dekker in
eene korte inleiding de verzekering gaf, dat hij slechts zou vertellen en dat men in
hetgeen hij mededeelen zou geen strekking en zelfs geen zinspeling op
tegenwoordige toestanden had te zoeken, had menigeen zich toch op de loer gelegd,
ten einde uit hetgeen volgen zou het een of ander te distilleeren, dat althans als
1.
Seitenhieb van beteekenis kon wezen. Welnu, 't was vergeefsche moeite. Multatuli
heeft zich ditmaal werkelijk tot eene vertelling bepaald, - de geschiedenis van Peter
Anton Fonk, lid van de vroegere Rotterdamsche firma (wijnhandel) Bekker & Fonk,
welke heer Fonk, na zich te Keulen gevestigd te hebben, 60 jaren geleden
beschuldigd werd een moord te hebben begaan. Na gedurende zeven jaren van
den eenen kerker naar den anderen gesleept te zijn, werd hij ter dood veroordeeld,
welk vonnis evenwel door ‘den Vorst’ werd vernietigd en geheel buiten werking
gesteld. Met veel scherpzinnigheid gaf spreker in eene improvisatie, die twee uren
vorderde, een overzicht van den loop dezer procedure, die hij eene cause célèbre
noemde, en bepleitte hij de zaak van Fonk met eene warmte, die kennelijk haar
oorsprong vond in de afzichtelijke knoeierijen, waaraan de Duitsche justitie en politie
van die dagen zich schuldig hebben gemaakt. Multatuli werd zoowel bij het betreden
als bij het verlaten van het spreekgestoelte levendig toegejuicht, zelfs door hen die
hunne dames liever niet tot in alle bijzonderheden hadden ingewijd gezien met de
wijze, waarop de vermoorde persoon gewoon was zich ‘te vermaken.’

Eindnoten:
1. Seitenhieb: steek onder water (du.)

[13 februari 1878
Verslag voordracht Rotterdam in Het Vaderland]
13 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Rotterdam van 11 februari in Het
Vaderland, no. 37. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Men schrijft ons uit Rotterdam:
Gisteren trad alhier Multatuli in een der Nutszalen voor een aanzienlijk en
belangstellend publiek op.
Spreker wenschte te vertellen une cause célèbre, een zaak, die, 60
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jaren geleden te Keulen geschied, toen in half Duitschland hoofden en harten warm
had gemaakt. Met het meeste talent zette de heer Douwes Dekker het zeer
ingewikkelde proces van den van moord beschuldigden Vonk uiteen, maar al het
talent van den beroemden spreker was niet voldoende om het tegenwoordige publiek
vóor of tegen den beschuldigde partij te doen trekken - een onmisbaar vereischte
om het noodige belang te stellen in al de détails van een strafproces, in al de feiten
van een geding, waarin de hoofdpersoon van kerker tot kerker gesleept, veroordeeld,
vrijgelaten, opnieuw veroordeeld en opnieuw vrijgelaten wordt. Het publiek, niet
zooals de heer Dekker met den valschbeschuldigde medelijdende, bleef koel en de
spreker had gisteren voor zijn grooten en lastigen arbeid en vele studies slechts
1.
een succès d'estime .

Eindnoten:
1. succès d'estime: waardering uit achting, matig succes (fr.)

[13 februari 1878
Verslag voordracht Delft in Minerva]
13 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Delft van 6 februari in het Algemeen
Nederlands Studenten Weekblad Minerva, blz. 5-6. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.) Fragmenten.

Multatuli te delft.
't Was vol Woensdagavond in de Concertzaal van Stads-Doele, maar 't was wel
eenigszins aan het gehalte van het publiek te zien, wie zou optreden. Voor 't grootste
gedeelte, was de zaal gevuld met jongelui, die den man kwamen hooren, die zooveel
opgang maakte en geestdrift verwekte, vooral bij het jonge Nederland, en die
bovendien zulke aangename herinneringen te Delft had achtergelaten.
Multatuli zou spreken! De verwachting was hoog gespannen. Met daverende
toejuichingen werd hij ontvangen, ten teeken dat men iets goeds verwachtte.
Beantwoordde de redenaar aan deze eischen, hem door het publiek gesteld? Op
deze vragen moet gedeeltelijk: ja, gedeeltelijk: neen geantwoord worden.
Als redenaar voorzeker, maakte Douwes Dekker grooten indruk. Bij hem niets
meer van die ouderwetsche, stijve voordracht, de catheder geheel en al afgeschaft.
Inhoud in volkomen overeenstemming met de uiterlijke voordracht; levendigheid in
woord
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en in wezen. Mocht physieke gesteldheid den spreker misschien belet hebben, zoo
vurig te spreken, als hij wel wilde, men was toch, door de op steeds levendiger wijze
uitgesproken taal, gedwongen, aan zijne lippen te hangen. In dezen moge hij velen
redenaars tot voorbeeld strekken.
den

Maar ten 2 , de inhoud. 't Zal natuurlijk niet mogelijk zijn, deze in alle kleinigheden
weêr te geven; ons doel is slechts, den lezer van Minerva, in de gelegenheid te
stellen, in hoofdzaak te vernemen, wat Multatuli in zijn eerste rede, gesproken heeft.
Ten eersten behandelde hij de vraag: ‘Bestaat er vrees, dat de onafhankelijkheid
van Nederland, binnen een niet al te lang tijdsverloop, bedreigd wordt?’ Spreker
e

antwoordde hierop bevestigend, en wel om deze volgende redenen: 1 dat de natuur
der dingen, als wet heeft gesteld, dat alles wat is, groeit, een toppunt bereikt, en
vervolgens daalt, om ten laatste in het niet te verdwijnen, om plaats te maken voor
iets anders. Het Duitsche rijk moet ook aan deze wet gehoorzamen; moet groeien,
en zou dus eenmaal genoodzaakt zijn, tegen wil en dank, ons land in zich op te
e

nemen. 2 . Scheen het M. waarschijnlijk toe, dat Frankrijk eenmaal zou trachten,
zich te wreken op Duitschland, maar dan niet weer dezelfde fout zou begaan als in
1870, doch beginnen met Waalsch België te bezetten (waar het met open armen
zou worden ontvangen), dan zou Duitschland genoodzaakt zijn zijne troepen naar
Nederland te zenden, al was het maar alleen, om ons te beschermen! De
onafhankelijkheid van ons vaderland hing dus niet hiervan af: of het Bismark of een
der Hohenzollern's aangenaam of onaangenaam was, het te annexeren (spreker
geloofde zelfs dat de Duitschers ons land onder de nadeelige saldo's zouden
rangschikken, evenals Pruisisch Polen), maar van de natuur der dingen, die hen
eenmaal zou dwingen dit te doen.
De vrees van annexatie was dus gewettigd, en het was plicht er op bedacht te
zijn, om bij tijds maatregelen van voorzorg te kunnen nemen.
de

De 2 vraag, die de spreker zich stelde, luidde: ‘Heeft Nederland recht om een
onafhankelijke staat te zijn en te blijven?’ Bij het beantwoorden van deze vraag,
ging M. te rade met onze geographische ligging; met ons verleden op politiek en
letterkundig gebied en op dat der kunst en der algemeene beschaving.
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Een blik op de geologische aardglobe, liet zien, dat de plek waar Nederland lag,
recht gaf op een onafhankelijken staat en op een staat zelfs grooter, dan tot nu toe
het geval was. Ons land moest zich uitstrekken, van Duinkerken tot Emden, met
een stuk van Hannover. Spreker had zelfs wel ondervonden, dat bewoners van
Duinkerken geen Fransch, maar een soort van Vlaamsch spraken; maar het
hoofdmotief was, dat bewoners van de vlakte niet bestuurd konden worden van uit
de bergen en omgekeerd, omdat men niet op de hoogte was van elkaars behoeften,
omdat men geheel verschillende gewoonten en zeden had. Verder deelde spreker
mede, dat hij een staatsman gekend had, die dit plan had willen uitvoeren, maar
het niet had kunnen doen, bij gebrek aan hulp (....)
De geschiedenis gaf het vaderland recht op dit bestaan; dit werd met gloed
verdedigd. Met vuur wees spreker op de schoone bladzijden in onze geschiedenis;
op de eervolle tradities van ons volk; op de schoone en flinke karakters onder het
voorgeslacht, en kwam tot de conclusie dat weinig of geen volk kon wijzen op een
verleden, als het onze dat wij in het algemeen door de groote rol dien we vroeger
gespeeld hadden, als door de diensten toen aan Europa bewezen, recht hadden
op een onafhankelijk bestaan.
Een blik op het gebied der letterkunde en kunst viel niet minder in het voordeel
onzer vaderen uit, en wanneer Spreker naging of wij beschaafd genoeg waren om
als volk te bestaan, moest ook hierop bevestigend geantwoord worden.
ste

Het geheele 1 gedeelte der rede maakte een aangenamen indruk. Het deed
ons goed het roemrijk verleden ons voor oogen te zien schilderen door een man
als Multatuli, iemand, die dikwijls beschouwd wordt als een persoon, die alles afkeurt.
ste

gedeelte zoo weldadig aandeed, werd met des te

de

gedeelte te gemoet gezien (....)

Maar daarom, omdat dat 1

grootere verwachting het 2
de

Spreker begon dit 2 gedeelte met zijn veroordeeling uit te spreken over, men
mag het wel noemen: het geheele tegenwoordige regeeringsstelsel. De grondwet
noch de kieswet vonden genade in zijne oogen; de Tweede Kamer evenmin.
Gemotiveerd werden deze beweringen niet, ten minste niet voldoende, alleen werd
der Tweede Kamer de beschuldiging naar het hoofd geworpen, dat de stemmen
over de verschillende onderwerpen als koopwaar

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

101
over en weer geruild werden (spreker kende maar 3 leden der kamer bij name).
Multatuli had dan ook zulk een afschrik van deze instelling, dat hij het er geen 3
zittingen zou uithouden.
Na al deze veroordeelingen verwachtten wij ontwerpen voor nieuwe wetten en
nieuwe instellingen; van iemand toch die afbreekt, mag men met recht verwachten
een plan voor den opbouw, maar ons wachten zou te vergeefsch zijn. We hoorden
alleen hoe het niet, niet hoe het wel moest wezen. Alleen kon men uit eenige vage
uitdrukkingen opmaken, dat spreker nooit iets goeds verwachtte van een Kamer;
dat spreker ons wilde terugbrengen naar de tijden, waarin één man regeerde. Aan
één vaste hand hadden we behoefte. Evenwel, we hoorden niet in welke richting
die ééne man moest regeeren. (....)
Men moet bij het houden van beschouwingen, als door M. werden ter sprake
gebracht, niet vergeten: schaduw- en lichtzijde even sterk te doen uitkomen, en dit
misten we in de geheele rede. Het eerste gedeelte was uitsluitend: verheerlijking
van het verledene, en het tweede uitsluitend: afkeuring van het bestaande. Met
geen enkel woord werd gewag gemaakt van den vooruitgang na 1840, terwijl het
toch klaar is, dat er sedert dien tijd onzaggelijk veel is verbeterd, op elk gebied.
Multatuli eindigde met ons aan te moedigen onzen plicht te doen; ‘weest degelijk,
weest waar,’ riep hij ons toe; ‘opdat, wanneer eenmaal het ongeluk over uw land
moge komen gij kunt zeggen: wij hebben onzen plicht gedaan.’ We nemen dezen
raad gaarne aan, maar merken alleen op, dat we, willen we onzen plicht doen, vóór
alles, moeten weten, waarin die plicht bestaat. (....)
In elk geval roepen wij hem dus het ‘tot weerziens’ toe.
Delft, 9 Februari 1878.
1.
T.

Eindnoten:
1. T.: J.W.C. Tellegen.

[13 februari 1878
Brief van V. Bruinsma aan B.]
13 februari 1878
Brief van V. Bruinsma aan B. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
Leeuwarden 13 Febr. 78
1.
Amice B.
Wij zijn druk in de weer voor Multatuli. Nadat ik met Aart
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Admiraal al lang had gecorrespondeerd over een middel hoe iets voor hem gedaan
te krijgen, hakte hij (A.A.) onlangs de knoop door en schreef me: ‘ik vraag nu nietje
oordeel of goedkeuring maar je onmiddelijke medewerking’. Hij had aan een aantal
andere vrienden geschreven om voor de aanstaande verjaardag van M. (in Maart)
gelden bijeen te brengen, ieder in zijn kringetje. Het doel is om hem, behalve hetgeen
hij met zijn lezen verdient (wat voor hem een moeielijke wijze van verdienen is) een
door vriendschap bijeen gebracht som(metje) mee naar huis te doen nemen, opdat
hij eens, eenigen tijd tenminste, van finantieele zorgen vrij zou kunnen leven. De
voorwaarden om mee te doen zijn, dit begrijpt ge, geven van harte, zonder maaaaren.
- Alles dient zoo stil mogelijk te geschieden, zonder eenige publiciteit. Ik vraag
slechts die personen die ik zeker weet dat mee zullen doen, of van wier ernst en
goede trouw ik zoodanig overtuigd ben, dat als zij niet meedoen, ze het toch stil
houden. Zeker zult gij mij wel iets van u zelf en enkele vrienden kunnen zenden. Ik
moet het dan echter uiterlijk 25 dezer hebben. 't Is slechts voor een geschenk in
eens; later wil ik toch nog blijven beproeven of er niets iets blijvends te maken is.
Een mooie ‘bijdrage tot de kennis’ enz. levert het te Amsterdam gebeurde; nauw.
scheiden zich een paar dominé's af, die wat moderner zijn dan de modernen, of
hun aanhang kan tenminste een hunner reeds een tractement van f3000 geven! Arme vrijdenkers!
Dek komt hier, bij ons logeeren. Wanneer is nog geheel onbepaald. De ‘zaken’
beschikken de directeuren Le Gras v.Z. en Hasp. voor hem; zij zijn zeer goed voor
hem, hij is er door getroffen zoo goed ze voor hem zorgen.
Hoe staat het met de laatste door ons behandelde zaak van de Vereen. Dageraad
enz? Hebt ge hen mijn brief ook gezonden of zooiets?
Gegroet tt B.

Eindnoten:
1. B: waarschijnlijk Toussaint Bokma te Sneek.

[13 februari 1878
Voordracht te Utrecht]
13 februari 1878
Multatuli spreekt te Utrecht.
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[13 februari 1878
Aantekeningen voordracht]
13 februari 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Wegwijzen’ te Utrecht. Eén strook
papier van 330 × 100 mm, aan de voorzijde geheel, aan de achterzijde voor ⅔
beschreven. Grote delen zijn met potlood doorgestreept. (Map Voordrachten nr. 9.
M.M.)
iets over de moeielykheid
wegwyzen 1.
2.
Ortssinn. bosse Phrenologie
Duyvenboode
affectatie
De Buthe
dikwyls hulp noodig als 'n blinde dus dikwyls moeten vragen. malle antwoorden Hogend.
plein
Ziekenhuis
Westen. Vanwaar dat zoo weinigen er slag van hebben?
Niet verplaatsen
Bekrompenheid
Kaasje, muis.
en onkunde goeden kant: onderwerp. Ik stel me voor dat ge my naar den weg vraagt gister slechts verteld. geen scherpte
geen uitvallen
En Dickens dan!
Waarom altyd scherpte
Liever zacht
Staat er niet geschreven dat er smart ligt
in sarkasme?
g

My. Pyn! Kon George Ik zeide dat ik me voorstelde U den weg te willen wyzen?
Waarheen?
Nat. overdrachtelyk.
te veel kathegorien
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geen eind aan 't raden! eenige zaken waarin ik niet voor wegwyzer kan dienen
Huis moeder
Koopman, industrieel
En de fakulteiten!
Onbekwaam in Taalkunde
Medicynen
Theologie
Kerkgesch.
Vad. Gesch.
Rechten
Natuurkunde
Letteren
Staatkunde
maar in de oudheid
ik minder nederig
Duitscher gebluft!
geen plaats als minister, geen volksvert.
3.
geen adj. biblioth. geen briefbest
plaatsje by Dom, zelfs als ik in zou schikken Ja wel is sark. de hoogste uitdr. van smart. Oprecht gesproken doet het me leed dat
m'n V. me niet h.w.t. gelooven Ik schyn dus 'n slechte wegwyzer te zyn. Maar Uwe aanwezigheid dan? weg naar geluk genot is deugd en deugd is genot bergrede alles is in alles! chem. affinit
is teeltkeus
dus zedelykheid = geluk
belang = moraal
ontdekken = liefde
vanille = den
het vinden & opmerken van die overeenkomsten heet wetenschap, poezie of
wysbegeerte al naar den vorm waarin &c
in dèn & orchydee dezelfde vanille weg naar geluk
hemelsch & aardsch
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natura deorum
Zoraaster (Serduis
(peri)
Mozes Zeus, Juppiter Mahomed, Jezus laag by den grond: de aarde

Eindnoten:
1. Ortssinn: gevoel voor oriënteren (du.)
2. bosse: knobbel, begrip uit de frenologie (schedelkunde) (fr.)
3. briefbest: doorgestreept.

[13 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
13 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Utrecht, 13 's avends na
de lezing.
lieve Mies! Niet zéér vol (redelyk!) maar de voordracht was wèl naar den zin, en
ook ik (schoon niet heelemaal tevreden) vond het ook nogal wel, zoodat ik zeker
1.
geloof dat de courant er goed over rapporteeren zal. 't Scheen dan Van Hall die
me haalde, bracht &c, erg tevreden was, en hy zei dat z'n vrouw 't ook was. De
studenten wilden me in hun sociëteit hebben, maar ik heb geweigerd, en ben bly.
Anders schreef ik je nu niet. En nu zit ik rustig met 'n kop koffie en twee beschuitjes
met kaas. En... morgen geen lezing! Dat is me 'n rust.
Toch moet ik zeggen dat ze me weinig kosten. Eigenlyk doe ik verkeerd als ik me
meer dan een uur prepareer. Dat 's genoeg, en zoo laat mogelyk. Anders heb ik
last van 't onthouden. Morgen den heelen dag bemoei ik me niets met de voordracht
te Amsterdam. Je hebt m'n brief waarin ik schreef dat Bé er niet was? Van avend onder de lezing
kreeg ik 'n briefje van haar (uit Haarlem nog) waarin staat dat ze eerst ‘Woensdag
avend’ hier zou komen. 't Briefje lykt van gister. Hoe ik dat zoo laat ontv. begryp ik
niet. ‘Woensdag avend’ is 't nu. Ze moet er dus wezen. Morgen zal ik by haar gaan.
Ik heb 'n nieuwen hoed gekocht. Gut zoo gek. Ik had vergeten geld mee te nemen, en na 't koopen van dien hoed
r
was de portemonnaie leeg of byna. Toen telegrafeerde ik aan Funke. P telegraaf
kreeg ik 't noodige. -
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Ik ben redelyk tevreden over m'n lezing, en Publiek ook. Ik ben zeker dat de reporters
2.
er geen kwaad van durven zeggen. Ze zouden de hoorders tegen zich krygen. Onder de lezing brieven van Goes & van Middelburg om daar te komen.
Geendosseerd aan Le Gr. V.Z. & Haspels. Ik wil er wel heen. Als alle lezingen afgeloopen zyn, zal ik nog eens 'n aparte lezing houden voor
jou. Voor 'n bonten mantel, byv. Dat 's aardig! En nu, goede nacht! Ik moet schryven naar Goes, naar Middelburg en naar Funke
die my iets vraagt omtrent de lezing te Amsterdam, zeker omdat-i de vrindjes niet
weet te beschryven. Nacht Mies. Ik denk dat je 't aardig vinden zult zoo alles te
volgen. Ik weet zeker dat ik te Utrecht veel vrinden gemaakt heb. Dat is ook iets, al
waren er dan niet zéér veel menschen. Ik kan 't niet taxeeren. 150 of 200, denk ik.
te Amsterdam kan de zaal maar 400 (waaronder vrybilletten) bevatten. Funke
o

denkt dat men menschen zal moeten afwyzen, en 'n 2 lezing annonceeren. Er
waren al ± 300 plaatsen genomen, zegt-i. Toch erken ik dat ik wel 'n beetje moe ben. Met m'n stem gaat het goed. Alleen
ben ik soms wat kortademig maar dat gaat na 5 minuten sprekens over. Ik ben
benieuwd naar de Utrechtsche Courant. Je hebt immers dat uitknipseltje waarin de
lezing geannonceerd werd? Hoe kwamen ze zoo welwillend? Schryf tot nader order:
‘Rondeel Amsterdam’

Eindnoten:
1. courant: oorspr. stond er couranten.
2. durven: oorspr. stond er kunnen.

[13 februari 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
13 februari 1878
Briej van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Woensdagavend
Utrecht, na de lezing, erg moê
Waarde funke! Dank voor de f 25. - Gut, zoo gek. Ik had 'n gulden
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of 10, 12 in m'n portemonnaie, en kocht 'n nieuwen hoed. Toen eerst bemerkte ik
dat ik m'n geld voor reis & verblyf te Amstm, te Rotterdam in de kast had laten liggen.
(Ik heb daar nu 'n appartement, zeer goed, waar ik eindelyk als de drukte
van de voordracht-tournee wat voorby is, Special. & Mill. St. voor dien
goeden Waltman zal afmaken.) Logeeren! t Is niet om de kinderen, beste kerel. Maar ik heb 'n drukte op m'n lyf,
(niet ik maar de bezoekers) die me geneert, als 't niet in 'n hotel is waar men met
fooien z'n zin krygen kan. Brieven & boodschappen houden niet op, tot laat toe. Op
dit oogenblik moeten hier (in 't kasteel v. Antw.) de kelners tot 'n uur of 2 opblyven
om m'n brieven naar de post te brengen. En dergelyke onordelykheden meer. Nu
weet ik wel dat gy en Uwe lieve vrouw alles voor my zoudt inschikken, maar 't geneert
my dàt ge inschikt. En die gène neemt me m'n stemming af voor de kunststukjes
die ik verrichten moet. En m'n voordrachten zyn ware kunststukjes. Niet dat ze
waarde hebben op zichzelf (o neen! Licht & dicht, helaas!) maar kunststukjes als
men nagaat hoe ik ze concipieer, liefst in de laatste 2 uren voor 't optreden. Hier
was ik zoowat 12, 1, 2 uur nog niet zeker van m'n onderwerp (De afloop is redelyk,
en 't Publiek nogal tevreden.) Ja zeker kom ik dikwyls by U. Ik wou te A. wat blyven om vandaar uit Hoorn en
Haarlem te bezoeken. (niet om lezingen maar om Mies' zuster en Holda. Ik heb 't
3.
beloofd. Ook wou ik 't Noordzee kanaal zien.)
Wat ge over de onbehoorlykheid zegt om meer billetten te verkoopen dan er
plaats is, vind ik zeer gegrond. Het tegendeel is oneerlyk. Een tweede lezing? Och,
overleg dat asjeblieft met Le Gr. V.Z. & H. Precies, ik mag daarmee geen echec
lyden. Wat my betreft, ik neem met alles genoegen wat zy in 't algemeen, en wat
gy te Amsterdam (met hen overleggende) bepaald hebt of bepalen zult. Juist omdat
ze zoo belangeloos en edelmoedig alles voor my beredderen
(anders kwam ik niet klaar. Ik zou er onder door gaan, want ik ben zwak).
Juist daarom leg ik hen nooit 'n zwarigheid omtrent de wyze van optreden in de
weg. Al zonden ze my naar de Mokerhei, ik ga. Dat is juist zoo'n gemak voor me.
Al zouden ze twee lezingen op één avend bepalen byv. ½8 en 10 uur, ik doe 't. -
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Van kaartjes, vry- of andere weet ik niets. Vertel 't hun maar. Ik bemoei me alleen
met de voordrachten zelf, en weet van de rest alleen dat ik... er niets van weten wil.
1.
Anders kon ik de tour de force die ik verricht niet volhouden. Haal me asjeblieft niet af. Ik zal naar Rondeel gaan, de kamer betrekken die je
de goedheid hadt te bespreken, en al naarmate van uur (my nu nog onbekend)
eerst by U of als 't wat laat is, naar den Schouwburg van V. Lier gaan. Daar kom ik
zeker, om m'n impresarii te spreken, want ze spelen er morgen (Donderdag).- Zaal
inspecteeren? Och 't hoeft niet. Akoustiek? Wel als die niet goed was, zouden we
'r toch niets aan kunnen veranderen. Ik neem nota van Uw thuis zyn op vrydag.
maar kom of by U (Donderdag middag of avend) of hoop U als ik daartoe te laat
mocht komen, by Van Lier te zien. Vrydag morgen kan ik niet uit of althans ik doe 't niet graag. Dan spreek ik, en
2.
bederf me voor den avend .
Toch zal 't misschien moeten. Nu, als ik dan de laatste paar uren maar vry heb.
Ik spreek nu liever niet met U af over 't ontmoeten op Vrydag morgen omdat ik hoop
U donderdag avend te zien. Dat ik U verzoek me niet aftehalen heeft 'n grond, en
wel twee. Hier heb ik iets te doen waarover ik geen baas ben, en ik moet het uur
van m'n vertrek tot op 't laatste oogenblik aan my houden. Ik zou U ('n trein
noemende) misschien teleurstellen. Dat agiteert me dan, en agitatie doodt me. Dat
k

moet ik met inspanning vermyden, nam zeer economisch omgaan met m'n
indrukken. Stoelen naast de estrade? Best! Dat was te Delft ook. Ik wilde U verzoeken (als de plaatsen niet genummerd zyn) twee kaarten te zenden
aan:
‘Mevrouw Henny Schröder
heerengracht, 55
op verzoek Amsterdam’
van Mult.
Maar als de plaatsen genummerd zyn zou ze twee hooge nummers krygen. Dat
zou niet staan, tenzy ze haar hooge nummers naast de estrade krygen kon. Ik heb
'n byzondere reden haar dáár te willen zien. Misschien heeft ze toch al kaarten. Nu,
des te beter. Ze kan dan die twee weggeven. Ik zal bly zyn dat ik er aan gedacht
heb, ik had 't eer moeten vragen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

109
gut ik ben zoo moê. Ik ben benieuwd naar de Utrechtsche courant. Hebt ge Vaderland
& N. Rott. over Rotterd. lezing gevonden. Ik lyk net 'n kermisman. 't Is komiek.
Hartelyk voor alles bedankt & gegroet. Alle materieele of financieele regelingen gaan me niet aan, als ik m'n stemming
maar bewaren kan.
Liever slechte akoustiek &c &c &c als byv. last van kasteleins of gemaal met
byzaken.
Vrybilletten? Wel, dat weet gy beter dan ik. Al gaf je 'r 100. Dat gaat me niet aan.
't Is ook alleen op zoo'n conditie dat ge U zooveel moeite kunt getroosten! Dank!

Eindnoten:
3. Het NoordzeeKanaal was in 1875 voltooid en in 1876 officieel door Willem III geopend
1. tour de force: krachttoer (fr.)
2. Deze alinea is doorgestreept.

[14 februari 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi]
14 februari 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi, onder kenmerk. B.B.B. 535.
Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (½) beschreven. Met envelop, waarop:
Zimmer No. 61 Hôtel Schwarzer Bock. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 2)
Unmöglich vor Freitag, oder Samstag - Krankheitshalber. Weitere briefliche
Mittheilung, unter B.B.B. 555. sehr erwünscht.

Vertaling:
Onmogelijk voor vrijdag, of zaterdag - om gezondheidsredenen. Nadere
mededelingen zeer gewenst, per brief, poste restante B.B.B. 555.

[14 februari 1878
Verslag voordracht Delft in Vox Studiosorum]
14 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Delft van 6 februari in Vox Studiosorum,
no. 6. (Knipsel M.M.) Fragmenten.
Delft 12 Febr. - Woensdagavond, 6 Februari, trad in de concertzaal der
Stads-Doele, de Heer E. Douwes Dekker, of liever Multatuli op.
De zaal was bizonder vol; particulieren en studenten, vooral de laatsten, waren
in grooten getale opgekomen, om te luisteren naar den schrijver van den ‘Max
Havelaar’, die in zoo geruimen tijd niet in ons vaderland was opgetreden.
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8 Dames, zegge acht, lezer, - (vier + vier) -, 8 Dames, waarvan nog bijna de helft
uit den vreemde, vertegenwoordigden de Dameswereld, waarin zooveel over Multatuli
gesproken, nog meer over hem gefluisterd wordt. (....)
Spreker las ons in het begin zijner causerie, eenige woorden van een decreet
van Louis Napoleon aan de Hollanders voor; welke woorden ons moeten aantoonen,
hoe minachtend er over ons landje en ons volk werd gesproken, hoe licht het weêr
op zijn plaats gezet zijn zou, als 't de ontevredenheid verwekte van den grooten
keizer.
Zou er nu, zoo gaat spreker voort, ook zoo over ons gesproken kunnen worden,
als de een of andere machtige buur zich zou willen bemoeien met onze zaken; of
zou men ontzag kunnen koesteren voor ons land en ons volk?
‘Bestaat er gevaar voor het behoud onzer nationaliteit?’
Ziedaar de eerste vraag, die hij zich ter beantwoording stelde! 't Antwoord was
toestemmend. - Zeker bestaat er gevaar, nu onmiddelijk nog niet, maar toch is de
tijd niet ver meer. - En al wil Duitschland (van dit land zou 't gevaar komen) ons
misschien wel niet bizonder gaarne annexeeren, toch zal het er wellicht spoedig
toe komen, gedrongen en gedwongen door de onveranderlijke wetten, waaraan ook
de geschiedenis gehoorzamen moet. Als Frankrijk eenmaal trachten zal 't verlorene
weder te herwinnen, iets dat het verplicht is, voor zijn finantiën, voor zijn grondgebied
en voor zijn prestige bovenal, zal Duitschland misschien komen om ons te
beschermen(!!!), als Frankrijk de waalsche provinciën van België binnen zal rukken,
misschien nog ingehaald door de bevolking, die zeer Franschgezind is.
Maar, zoo vraagt Multatuli verder, hebben wij er aanspraak op een zelfstandig
volk te blijven? Voorzeker!
En dat niet zonder grond.
Onze historie wijst er op, onze herinneringen op het punt van kunsten en
wetenschappen, en op dat der geschiedenis.
Of hebben we geen schat van kunstwerken door onze voorouders vervaardigd,
maar helaas door vreemden gekocht voor een groot deel althans, of hebben we
geen Heemskerk en Barends gehad, of heeft niet eenmaal ‘Hollands weeke grond
gehijgd onder 't wicht van wee,’ en zijn we toch niet weêr opgestaan, fier het hoofd
opheffend?
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En hebben we niet een goed pleitbezorger voor ons, in onze letterkunde; kunnen
de producten van buitenlandsche schrijvers in alle tijden de vergelijking doorstaan
met die der onzen? Neen immers!
Ook in algemeene beschaving behoeven we niet onder te doen voor onze buren,
1.
quoiqu'on en dise .
Maar behalve dat alles, pleitte ook de geologïsche gesteldheid van ons land voor
zijn beweren, meende spreker. We zijn laag gelegen, evenals 't noordelijk deel van
België, en de Noord-Duitsche laagvlakte. Om die landen liggen hoogere- en
hooglanden en nu ligt het in den aard der zaak, dat de bewoners van de laagvlakte
zeer veel verschillen van de bewoners der hoogere landen en dat ze niet door
dezelfde wetten kunnen worden geregeerd. Eerder behoorden de straks genoemde
laaglanden met Nederland ééne nationaliteit te zijn, dan dat Nederland opging in
een ander land. Na de pauze sprak Multatuli over 't geen ons zou te doen staan,
als we ons wilden behoed zien voor inlijving bij de eene of andere natie.
Hij wijdde een woord aan de constitutie onzer regeering, die krachtdadig optreden
inderdaad tegengaat uit den aard dier samenstelling, en aan ons leger.
Maar ten slotte drukte hij ons op het hart, om in de eerste plaats degelijk te worden,
degelijk, braaf, in den goeden zin van het woord. En daarom alle frases overboord.
Frases hebben de menschheid in het algemeen nadeel gedaan, frases kunnen een
land ongelukkig maken
En dan met de wapenkreet ‘waarheid’ op de lippen, den strijd aangevangen tegen
leugen en bedrog, wijl ook waarheid de grondslag voor degelijkheid is.
Dan zullen wij er ook het onze toe bijbrengen, om de annexatie te voorkomen, of
deze althans nog lang uit te doen stellen.
't Is zeer te betreuren, dat spreker, na de pauze, 't onderwerp niet vollediger en
uitgebreider heeft kunnen behandelen, wegens 't vergevorderde uur; gaarna hadden
we hem langer gehoord.
Moge 't applaus hem daarvan een teeken en tevens een ‘kom terug’ zijn geweest.
2.
J.B.

Eindnoten:
1. quoiqu'on en dise: wat men er ook over zegt (fr.)
2. J.B.: Jacques Broers.
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[14 februari 1878
Verslag voordracht Utrecht in Utrechtsch Dagblad]
14 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Utrecht van 13 februari in het Utrechtsch
Provinciaal en Stedelijk Dagblad, no. 45. (M.M.)
Het M.M. bezit het exemplaar, dat Multatuli met eigenhandige aantekeningen aan
Mimi heeft gezonden.
De voordracht was veel voller dan hieruit blyken kan. 't (flauwe) slotje is zeker
van z'n eigen vinding om de orthodoxen te behagen.
Dat hyzelf 't niet durft te zeggen is omdat het publiek zeer vóór me was. v Hall ('n
knappe man) was zeer tevreden. En de studenten dol!
- Voor een talrijk en belangstellend gehoor trad gisteravond Multatuli als spreker
op. De wijze, waarop hij zijn onderwerp behandelde, kenmerkte zich, zooals hij zeer
terecht opmerkte, niet door eene preekachtige eenheid. Maar aan den anderen kant
was zijn betoog over de moeielijkheid om den weg te wijzen niet zoo heterogeen,
als de spr. 't zijnen hoorders voorstelde. Bij alle uitweidingen die de spr. zich
veroorloofde, om ons duidelijk te maken op hoe velerlei gebied hij onbevoegd was
ons den weg te wijzen, hield hij het uitgangspunt zijner rede in het oog, en
aanvaardde ten laatste de taak, welke hij zich had voorgesteld te vervullen, namelijk
van ons den weg te wijzen, die naar zijne meening, voert tot het geluk.
Jezus heeft de vraag, welken weg men moet inslaan om gelukkig te worden, in
de zaligspreking beantwoord op eene wijze, die velen schijnt te voldoen. ‘Mij echter
voldoet ze niet, zeide spr. Ik begrijp zijne moraal niet, vooral niet, waar die het leven
hier namaals aanroert. Mijn antwoord op die vraag is eenvoudig: we moeten trachten
waar, deugdzaam te zijn.’
Het geluk is eene aaneenschakeling van genot. Het streven naar geluk is ons
allen eigen, maar om het te bereiken, hebben we noodig alles wat ons omgeeft. Om
echter iets te kunnen gebruiken, moeten we bekend zijn met de eigenschappen
daarvan. Er is dus kennis noodig, om te weten wat genot geeft; de kennis der natuur
- natuur opgevat in dien zin dat zij alles omvat wat bestaat - is de kennis der
werktuigen van ons geluk.
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Dat het streven naar geluk een algemeene wensch is, blijkt uit de geschiedenis der
godsdiensten. Bijna bij alle volken vindt men een godsdienstleer, waarin gesproken
wordt van eene belooning, die aan de deugd wordt toegekend; van een God, dien
men naar de oogen moet zien, om den weg te weten, die leidt naar het geluk. Maar
in des sprs. oogen heeft eene beloonde zedelijkheid weinig waarde. In de stipte
beoefening van 't geen de zedelijkheid ons oplegt, moet naar zijne meening, de
belooning gezocht worden, dien anderen beweren hier namaals te verwachten.
Welk loon, vroeg hij, brengt het den eerlijken koopman op, dat hij er voor zorgt ten
allen tijde het noodige gereed te hebben, om zijne handteekening geen oneer aan
te doen? Wanneer iemand hem zou willen betoogen, dat er wel eens voordeel voor
hem in kon gelegen zijn, indien hij naliet aan zijne geldelijke verplichtingen te voldoen,
dan zou hij antwoorden, dat het op tijd betalen zijner wissels zijne eer als handelsman
en zijn krediet bewaart. Het stipte betalen nu der wissels, getrokken op hoofd en
hart, geeft ons een zielrust en een geluk, waarbij geen eer, geen ander geluk het
kan halen.
Ik ben iemand in de natuur, zeide de spr.; wat daar buiten of boven is, weet ik
niet. Ik ben eenvoudig mensch en dat wensch ik te blijven. ‘Ik meen mij van de
verplichtingen, die mij voorkwamen als mensch op mij te rusten, naar mijn beste
weten te hebben gekweten. De ware weg naar het geluk is waar te zijn. Wie voldoet
aan de bestemming, die overeenkomt met wat zijn plichtgevoel hem aangeeft, zal
niet afdwalen van den weg, die leidt naar het geluk.’
1.
Wij wenschten wel, dat ons bestek ons toeliet , om uit de inleiding zijner rede,
waarin de spr. motiveerde, waarom hij in verschillende zaken niet als onze leidsman
meende te kunnen optreden, het een en ander, dat uitmuntte door geest en sierlijken
vorm, aan te halen. Wij moeten ons echter tot eene beperkte keuze bepalen en
releveeren daarom slechts hetgeen de Spr. zeide omtrent zijne onbekwaamheid,
om in de staatkunde ons tot gids te dienen. Daarbij roerde hij de toekomst aan, die
naar zijne meening den Nederlandschen Staat te wachten staat. Hij erkende, dat
het jammer zou zijn, indien Nederland van de kaart van Europa gewischt werd, en
toch meende hij, dat diegenen onder zijne toehoorders,
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die van middelbaren leeftijd waren, dit nog zouden zien gebeuren. Niet omdat de
regeering of het volk van Duitschland op de annexatie van Nederland zoo belust
waren. Maar Duitschland zal mettertijd door de omstandigheden gewongen worden
ons in bescherming te nemen, of, wat hetzelfde is, ons te annexeeren. Frankrijk
toch heeft revanche noodig voor de nederlaag, die het in 1870-71 heeft geleden,
en de gelegenheid daartoe zal zich zeer stellig, vroeg of laat voordoen. Dan zal
Frankrijk ongewijfeld beter zijn voorbereid op den strijd en bij tijds naar bondgenooten
omzien. Tegen dien tijd verwacht de spr., dat Belgie ineen zal vallen. Het Waalsche
gedeelte zal zich bij Frankrijk aansluiten, 't welk het nu reeds als zijn moederland
beschouwt. En zijn de Waalsche provinciën in het bezit der Franschen, dan zal
Duitschland genoodzaakt zijn, tot beveiliging zijner eigene belangen, ons in
bescherming te nemen, om zoodoende een tegenwicht te bezitten tegen den
Franschen invloed in Belgie.
2.
‘Wat de lagere staatkunde aangaat, zeide de Spr., - la haute politique is reeds
lang uit de wereld - herinner ik u aan een gezegde van een man uit de oudheid. Die
man, een inwoner van Sparta - of Athene - dong bij de verkiezing van ambtenaren
naar een der vakante plaatsen. Toen hij vernam, dat zijn mededinger was gekozen,
riep hij uit: “Ik dank de goden, dat er zoovele menschen bekwamer zijn dan ik.” Dat
gezegde geldt ook van mij. Ik sta, ik erken het, beneden de ministers, beneden de
volksvertegenwoordigers, beneden een adjunkt-bibliothekaris, ja beneden een
brievenbesteller. Maar toch - en ik herinner hier aan mijn gezegde, dat sarkasme
de uitdrukking kan zijn van de grootste smart - het spijt mij, dat mijn vaderland mij
niet heeft kunnen gebruiken. Dat spijt me voor mij, maar ook voor mijn vaderland.’
De herhaalde en luide toejuichingen van de meeste zijner hoorders, zullen den
Spr. het bewijs zijn geweest van de warme waardeering, die hij ook hier ter stede
nog bij velen vindt.
Dat er echter onder de toehoorders waren, die niet bevredigd werden, bleek o.a.
daaruit, dat wij reeds heden morgen, 't geen nog nimmer na een lezing gebeurde,
protesten ontvingen tegen 't gesprokene. De een schreef, dat de heer Douwes
Dekker den indruk gaf, dat hij wel met goede bedoelingen, maar niet met veel
menschenkennis was werkzaam geweest; daardoor was hij als
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ambtenaar onbruikbaar gebleken en hadden hem zoovel decepties getroffen. Ten
onrechte beklaagde hij zich nu, en moest hij zich niet willen wreken, door de Godheid
te ontkennen. - Een ander vroeg, waarom zijn wandel steeds zoo weinig in
overeenstemming was geweest met zijn woord, en waarom hij over dingen ging
spreken, terwijl hij zelf zijne onbekwaamheid vooropzette, om er een oordeel over
te uiten.
Wij meenen te kunnen volstaan, door van de bezwaren met deze enkele woorden
3.
melding te maken.

Eindnoten:
1. Hierbij staat aangetekend: dit is om de menschen die zyn relaas flauw zullen vinden.
2. La haute politique: de hogere politiek (fr.)
3. Hierbij staat aangetekend:

[15 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
15 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 3
beschreven. (M.M.)
Amsterdam, Vrydag middag 12 uur Rondeel lieve Mies, ik heb je gister niet
geschreven. By Betsy natuurlyk geweest. Daarna hoop ik je
1.

Ja toch, van Utrecht ,
maar niet na by Bè
geweest te zyn.
Nu ik ben naar Amstm gegaan, en dacht dáár te kunnen schryven. Ik kon niet. Toen
ik eindelyk te ½ 2 snachts vry was, was ik òp. Morgen hoor je van Bé, en verslag
van m'n aank. te Amsterdam. Heden voordracht. Dus ook daarover morgen. Misschien van avend nog briefje
op de post. 2.
Ik zie uit je brieven (hier twee ontvangen. Dinsdag & Woensdag) dat je myn
3.
briefje na de lezing te Utrecht eerst Woensdag ontv. hebt. Dat is erg. 't Was
maandag nacht in de bus gegaan.
Ik verga van drukte. Hier vond ik 12, 14 brieven. Meesten nog niet geopend. Zeker
aanvragen om lezing. Ik geef ze aan Le Gr. v Z & H. Le Gras gelooft dat de firma voor 'n tourneé aanst. jaar mits
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vooruit door hen geregeld (wat plaatsen & dagen & annoncen aangaat) wel 20.000
gl. bieden kan. Toch is niet dáárop alleen myn gezegde gegrond dat je voortaan niet weer gebrek
4.
aan geld hebben zal . Misschien ga ik dat akkoord niet eens aan. Nu moe! Ik moet denken aan van avend. Morgen meer.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Multatuli vergist zich; die brief was van ‘eergisteren’: 13 februari.
Ik zie uit: oorspr. stonder: Heb je m'n brief (....).
Utrecht: waarschijnlijk bedoeld: Rotterdam.
Toespeling op ‘Tandem’.

[15 februari 1878
Visite-kaartje K. van Dam]
15 februari 1878
Kaartje van Karel van Dam, waarmee deze zich bij Multatuli in het Rondeel te
Amsterdam aandiende. Zie zijn brief van 16 februari 1878. (MM.)
LONDON BAZAR
1.

K. VAN DAM
In Heeren-Mode-Artikelen.
25, Rembrandtplein, Amsterdam.

Eindnoten:
1. Bij deze naam heeft Multatuli aangetekend: zegge: de groot geworden Kareltje.

[15 februari 1878
Voordracht te Amsterdam]
15 februari 1878
Multatuli spreekt te Amsterdam.

[15 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
15 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (½)
beschreven. (M.M.)
Amsterdam Vrydag Avend laat. lieve Mies. Hier was 't best! Ook ikzelf was redelyk
tevreden maar publiek extra! Nacht lieve Mies ik ben moe.
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[15 februari 1878
Verslag voordracht Amsterdam]
15 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli van 15 februari te Amsterdam.
Gestenografeerde tekst van de hand van H.G. Icke Jr. In: Hard werken 1980, afl.
mei-juni. (M.M.)
Het M.M. bezit een vrijwel identieke handgeschreven tekst, gedateerd 20 maart
1877. Het is een afschrift van de hand van Herman Icke, zoon van H.G. Icke Jr.
Uiteraard is het jaar 1877 een vergissing.
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Door aankoop eigenaar geworden zijnde van een toegangskaart tot het lokaal
Wachwitz, waar Multatuli lezen zou, begaf ik mij Vrijdagavond 15 Februari jl. naar
genoemde inrichting en zette mij op één der nog vacant gebleven plaatsen neder
in afwachting van de dingen, die komen zouden.
Zooals ik 't meer op leesavonden heb opgemerkt, maar het publiek dat zoo
langzamerhand de zaal bezette, was niet van 't gehalte, dat men gewoon is in
schouwburg- of concertzaal te zien. Er lag iets in het gezicht, in de houding van de
meesten: ‘Ik kom den man hooren, met wiens idéen ik heb geleefd en nog voortleef’.
Ook vele dames voegden zich bij het inderdaad reeds groote auditorium, waarvoor
de man, ‘die veel geleden heeft’ zou spreken. Met vreugde, met zeer veel vreugde
bemerkte ik dat de estrade, waarop zou worden gesproken niet door een deur te
betreden was. Ik mogt hieruit dus de gevolgtrekking maken dat Multatuli de geheele
zaal moest doorloopen om op de tribune te komen.
Nadat ieder plaats had genomen en de zaal reeds stikvol was vóórdat het acht
uur had geslagen, trad de spreker binnen. De uitgever Funke ging hem voor. Multatuli
liep haastig voort; zijn gestalte imponeerde op eene bij ieder merkbare wijze. De
hoeden werden afgenomen waar hij voorbijkwam en men groette. Ook hij groette
rechts en links, de tribune was ook geheel bezet. Ook daar gekomen groette hij
zeer innemend en begon te spreken, staande achter een tafel (waarover een groen
kleed) en met de hand nu en dan leunende op een stoel. Aangezien Multatuli in den
laatsten tijd veel aan asthma lijdt en dit zijn stem veel van hare helderheid doet
verliezen, maakt hij het publiek hierop opmerkzaam en men zette zich tot luisteren.
Ik was, hoe banaal de uitdrukking ook zij, ‘ik was geheel oor’.
Sta mij toe dat ik hem zelf laat spreken, dit zal gemakkelijker voor mij en duidelijker
voor U zijn; wat er mij van is bijgebleven alléén kan ik U mededeelen; er ging wel
eens iets voor mij verloren, daar 't mij toescheen, dat het geheele publiek zich bij
voorbaat van eene niet geringe dozis verkoudheid had voorzien om bij deze
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gelegenheid eens flink te kunnen hoesten en niezen. De overprikkelende reuk- en
ademhalingsorganen van mijn medetoehoorders hebben mij dus veel verlies
berokkend.
Op ongeveer de volgende wijze leidde Multatuli zijne rede in:
‘Ik heb mij voor heden avond ten doel gesteld iets over poëzie mede te deelen.
Zooals ge allen weet ben ik geen redenaar, ik heb daarvan nooit 'n vak gemaakt,
anders zou ik moeten beginnen met U te zeggen: “Wat poëzie is”. Ik zal dat niet
doen. Gij zult straks naar huis gaande, niet tot elkander kunnen zeggen: “Nu zullen
we dat eens noteeren, wij weten nu wat “poëzie” is’.
Ik heb meermalen gehoord, dat men, over een schilderij sprekende, 't bijwerk
besprak; de parerga. Het bijwerk geeft aan een schilderij datgene wat ons oog
voldoet, wat ons oog rust geeft en wat ons doet zien, wat er noodig is om dat stuk
tot een geheel te maken, zóó dat er een slot aan is. Eerst dan kan ons aesthetisch
gevoel worden opgewekt, wanneer we bij het hooren, zien of lezen van een
kunstwerk een slot ('k meen niet een einde) neen - een slot) vinden. Ge zult me
dikwijls zien afdwalen, - maar dit zal noodig zijn om U te doen gevoelen hoe men
tot een goed begrip van poëzie kan komen.
Wij zullen dezen avond dat doel wel niet bereiken, want er kan zeer veel over
worden gezegd. Vooreerst moet ik U doen opmerken, dat een definitie van 't begrip
‘poëzie’ zeer moeilijk is te geven, zoo niet tot de onmogelijkheden behoort.
Indien ik U verklaar dat dit kleed groen is, dan zoudt ge mij met recht kunnen
vragen: ‘maar wàt noemt gij een kleed en wàt is groen?’ Ik zou daarop slechts
kunnen antwoorden: ‘Nu, een kleed - een kleed - een kleed is een kleed en groen
is groen’. Ge zoudt er niet wijzer mee geworden zijn. Maar ik had U naar Uwe
wijsheid geantwoord. Er bestaat een definitie-manie en zij, die daaraan lijden, stellen
zich niet gemakkelijk tevreden met een omschreven begrip, met voorbeelden of
liever met beelden, met waarheden, die op een ander gebied zoo tastbaar zijn en
1.
die we op 't besproken gebied overbrengen; zij willen à cor et à cri eene verklaring,
eene definitie. Ik geef U die niet over poëzie.
Toch is het zeer der moeite waardig om het begrip, dat we ons alien van ‘poëzie’
vormden aan andere begrippen te toetsen. 'k
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Hoop en vertrouw zelfs dat er geen onder U is, die bij dit woord denkt aan de zes
letters, die één of ander fabrikant van ‘articles de Paris’ op zeker soort van albums
heeft laten stempelen. 'k Beken dat ik drie malen in den klem werd gezet met de
vraag wat Poëzie dan toch wel is. Ik heb mij er uit moeten redden en toch deed ik
dit zoo dat ik meende mijn gevoel, mijn begrip over poëzie geuit te hebben - men
was echter naar 't bleek, niet tevreden. 't Was mij in die gevallen toch vleiend, dat
't juist met leden der schoone sexe was, waarmede ik in debat raakte.
De eerste was een jonge dame, die - kortentijd nadat ik de Havelaar schreef - mij
een brief]e zond, waarin ze mij te kennen gaf, behoefte te gevoelen met den poëet
Multatuli in kennis te komen. Mijn vrouw en ik noodigden haar uit, zij kwam en zij
logeerde eenigen tijd bij ons. Wij spraken veel met haar en op een schoonen dag
smaakte zij 't genoegen - voor háár wás 't een genoegen - met mij een wandeling
te maken. Zij was zoolang wij wandelden onvermoeid bezig met 't reciteren van
verzen. Zij kon er niet aan denken mij eenigszins te vervelen. Ik lette er in 't eind
niet op en kwam al voortgaande met haar voor een winkel te staan waar men
nouveauté's, galanteriën, articles de Paris tegen klinkende munt omzette. Ik zag
daar een klein werkdoosje staan, geopend, zoodat ik ook den inhoud kon
beschouwen en plotseling vloog mij door de gedachte, dat er ook voor 't maken van
dat eenvoudige werkdoosje met die oogenschijnlijk zoo primitieve instrumentjes,
poëzie noodig was geweest. Poëzie waar 'k dacht aan ijver, vlijt, technische kennis,
kunstzin, smaak. - Mijne gezellin begreep maar niet, dat ik daarin poëzie kon vinden
en niet in hare verzen. Zij kon mijne onverschilligheid over haar poëzie maar niet
vergeven en zij vertrok spoedig. Zij vond mijne begrippen over poëzie onverenigbaar
met de haren.
't Tweede geval dat een dame mij met die vraag tegemoet kwam, wat 't gevolg
van het lezen van een drama dat zij mij ter beoordeeling had toegezonden. Ik heb
't gelezen en vond het beneden het middelmatige. Daar ik nu niet verwaand genoeg
ben om mij als bevoegd criticus over een drama op te werpen, gaf ik het stuk ter
lezing aan meer bevoegden dan ik en hun oordeel was - sterker dan het mijne - Zij
vonden het ver beneden het middelmatige en niet beantwoordende aan de eischen
die men aan een drama stel-
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len kan. Ik had dan ook spoedig de eer met de schrijfster in kennis te komen. Zij
kwam mij een bezoek brengen, blijkbaar met de vraag op de lippen wat ik van haar
drama toch wel zou zeggen. En och, hare verschijning maakte op mij denzelfden
indruk, die haar drama op mij maakte: - ‘onverteerbaar’ -. Ik maakte haar ook
verschillende opmerkingen over haar werk en - 't stuk zinspeelde op de
philosophische stelling, dat de mensch niet verantwoordelijk is voor zijne daden en deelde haar mede dat ik de strekking ervan niet vatte en er vergeefs naar had
gezocht. Ik zat aan mijn schrijftafel, links stond mijn loketkastje, dat ik met zorg en
moeite en daarbij zeer slecht zelf had gemaakt en rechts zat de dramaschrijfster.
Toen ik het had gewaagd mijn opinie over haar stuk te uiten, martelde ze mij met
alle mogelijke philosophische bespiegelingen met Kant, Leibnitz en met nog ettelijke
anderen meer. Ik toonde haar echter aan dat dit alles nog niets bewees voor de
poëtische waarde van haar drama. Zij emposteerde zich hevig, ik werd ook driftig,
want er waren vele dingen op dat oogenblik die mij hinderden en terwijl ze mij
uitdagend vroeg wat dan toch poëzie was, sloeg ik mijn loketkastje in elkáár en vertelde haar dat ik dat niet wist - maar dat ze nog pedanter was dan ik -.
Het derde geval viel voor te Wiesbaden. Ik woonde daar. Ieder nu die in
Duitschland geweest of bekend is, zal weten dat de huizen daar enigszins anders
worden gebouwd dan bij ons. Men kan in de Duitsche woningen spoediger tot
iemands vertrek doordringen dan hier. De huizen zijn daar en vooral bij dag, niet
zoo gesloten. Dit dan ook was oorzaak dat ik op zekeren dag, aan mijn schrijftafel
zittende, plotseling twee lieve meisjesgestalten voor mij zag, zonder te weten hoe
zij waren binnengetreden.
Na de banaalste uitdrukking als: ‘Wat verschaff mij de eer’ en ‘wel mijnheer’ en
‘zoo, is u juffrouw die’ gewisseld te hebben, nam de naar 't mij voorkwam oudste
der twee het woord en vertelde mij dat zij in dat en dat hôtel in die en die straat
logeerden en dat zij 's middags aan de table d'hôte naast een heer hadden gezeten,
die hun vertelde dat er op Java apen zijn, die evenals menschen eene Kolonie
hebben gevormd en zelfs een republikeinsch bestuur hebben. Zij hadden vernomen
dat Multatuli in Wiesbaden was en nu aarzelden zij niet om hem te komen vragen
of zij dat konden geloven of niet. Ik voor mij weet niet of er op Java menschen zijn,
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die zich als apen - och, ik meen of er op Java apen zijn, die zich als menschen
koloniseeren en republikeinsch worden. Wij waren ook spoedig op een ander terrein
gekomen en de schoone duitsche figuurtjes wenschten wel te weten te komen wat
poëzie was. 't Zal misschien onnoodig zijn U mede te deelen wat 't tweede woord
was van hun vraag - ‘Aber Goethe denn?’ Nu moet ik U eens en vooral zeggen dat
ik voor Goethe een diepe eerbied heb en dat ik hem ver boven vele zeer goede
poëten stel; maar Goethe als de personificatie van 't begrip poëzie beschouwen, neen, dat kan ik nu eenmaal niet. Ik zal dagen, maanden lang over poëzie met U
spreken en ik zal Goethe in mijn gesprek niet noodig hebben. Goethe is voor mij
niet het poëtische element bij uitnemendheid. Ook moet ik U waarschuwen voor
een zeker geval. Mocht ge tot het besluit komen Uw hart met dat van een jonge
Germaansche schoone voor Uw leven te verbinden, bereidt U dan voor tot een
moeilijke strijd - want elk van die duitsche meisjesharten bevat den overleden Goethe
‘als fiancé’. Verban er die eerst uit - ik hoop dat 't U gelukt - en dan kunt gij misschien
slagen.
Na veel discussie over Goethe en anderen en na de heerlijkste strophen in jamben
en andere maten te hebben gehoord, werd plotseling door één van hen de vraag
tot mij gericht ‘Aber, was ist denn Poëzie?’ Ik beging toen de meest galante uitvlucht,
die mij redde: ‘Was denn Poëzie ist? - ‘Sie’ - Kort daarna namen zij van mij een
hartelijk afscheid.
't Is mij nog eens gebeurd dat een door beleefdheid en overdreven beleefdheid
bijzonder vervelend jongmensch mij in mijne bezigheden kwam storen en mij op
den man af vroeg, wat ik voor poëzie hield. Denk alsjeblieft niet, dat ik toen
antwoordde:- - ‘jou’ -.
Ik was bijzonder zenuwachtig op dat oogenblik en ik moest hem spoedig doen
vertrekken: - Wat poëzie is, poëzie, poëzie, nu ja - Poëzie is ‘zamenvatting’. 'k Weet
niet of ie waarde aan mijn antwoord heeft gehecht en dat gaat me ook niet aan - En
toch, toen ik over dit geval nog eens nadacht, gevoelde ik, dat 't zoo mis niet was,
dat poëzie wel degelijk ‘zamenvatting’ is. Zamenvatting in elke tak van Kunst, overal,
- ook in de natuur. Ja, de natuur is (een) Poëet.
Gaan wij de etymologische beteekenis van 't woord poëzie na,
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dan vinden wij er het grieksche ‘poema’ voor, dat ‘werk’, ‘schepping’ beteekent.
Nergens vinden wij dat begrip beter in toepassing dan in de natuur. Daar vinden wij
in elk voortbrengsel poëzie; daar vinden wij zamenvatting van alles, mathesis,
geologie, psychologie, chemie - ja, chemie, daarin vooral ligt poëzie; daarin is geen
einde aan voortbrenging, schepping, wording. In de natuur, die alles is in alles, die
werkt omdat Zij zoo werken moet en niet anders, omdat zij de noodzakelijkheid
volgt, in de natuur is de hoogste, de ware poëzie. Aan alles wat Kunst is en Kunst
mag worden genoemd, ligt poëzie ten grondslag. Is het den beeldhouwer mogelijk
zonder poëzie uit het ruwe, amorfe steenblok een beeld te scheppen, een vorm er
aan te geven, die onze hartstochten, onze edelste hartstocht, aesthetisch gevoel,
opwekt? Is het niet poëzie, dat hem alle gegevens doet zamenvatten, om in dat
beeld liefelijkheid, toorn, woede, vertwijfeling, berusting etc., etc., neer te leggen.
Maar wat is de groote wegwijzer, de macht, die in staat stelt zamen te vatten, wat
daar schoon is in de natuur? Het gezond verstand, zoo synoniem met de
veelbeteekenende en kernachtige uitdrukking - O, onze taal is zoo rijk - oordeel des
onderscheids. Wie veel gezond verstand, veel oordeel des onderscheids bezit, kan
veel zamenvatten, - kan voortbrengen. Bij 't kind is het nog niet ontwikkeld, - bij den
idioot in 't geheel niet, de natuurlijk gezonde mensch bezit gezond verstand, dus is
ieder dusdanig mensch poëet. De werkster of schoonmaakster, die met een dweil
een plek van een verontreinigde vloer schoon maakt, is in haar soort poëet. Zij bezit
't gezond verstand, het oordeel des onderscheids, dat haar in staat stelt na te gaan
dat haar gevoel en neiging tot reinheid en de middelen, die zij bezit, haar den weg
wijzen tot 't rein maken van die vloer, zoo dat datzelfde gevoel er ook bij ons door
wordt opgewekt. Een schoonmaakster zal ik nu niet naast den zooeven besproken
beeldhouwer stellen, maar ook zij is in haar kring, voor hare ontwikkeling, poëet.
Voor 't beschouwen, genieten evenzoogoed als voor 't scheppen van kunstwerken
is poëtisch oordeel des onderscheids noodig. Muziek, die ik liefheb, die mij mijne
smart kan doen vergeten met alles wat mij omgeeft, muziek, die tot mij spreekt, mij
verheft en meesleept, van muziek hoorden wij allen wel eens zeggen dat men - nu
ja, we kennen de uitdrukking - liever hoorde ik trappen
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schuren. Het poëtisch oordeel des onderscheids, dat die menschen missen, die U
dit in 't gezicht durven zeggen, stelt hen niet in staat om de werking der muziek, de
invloed, die zij op ons uitoefent, zamen te vatten.
Zij gevoelen niet zoals wij, die kunnen genieten, omdat wij voor muziek wel met
het oordeel des onderscheids zijn toegerust. Is er dan niet poëzie noodig om
kunstwerken te genieten? Maar och, diezelfde kunst, diezelfde groote en
zegenverspreidenden gaaf der natuur; muziek, laten wij haar niet misbruiken. Ik
smeek U toch in te zien dat ook het schoonste, het verhevenste, dat ons is gegeven,
door misbruik tot een ramp overslaat.
Niets is hooger, grootscher, niets maakt den mensch beter dan liefde. Hoevele
voorbeelden liggen er niet voor ons, dat liefde door misbruik een langen reeks van
rampen na zich sleepte. Ik bid U nog eens, maak geen misbruik van muziek. Kunt
ge gevoelen dat er poëzie ligt in 't eeuwigdurend, uren achtereen getjingel en
getjangel op een piano? Ik zeg dat het uitput, dat 't onzedelijk maakt - en dan nog
2.
als accompagnement daarbij de afgeschmachte liedjes met hunne eeuwige refreinen
van ‘l'amour, l'amour, l'amour en voortdurend en zonder ophouden l'amour’.
De banaalste en meest zinlooze rijmelarij-prullen vinden we in de fijnste salons
op de piano's liggen, tot accompagnement voor een of andere melodie. 'k Was bij
ongeluk - voor mij - ook eens op zoo'n salonsoiréetje geinviteerd. Ik had een paar
malen de pianino en de keelen der toen verzamelde leden der schoone sexe hooren
uitputten en ook toen was l'amour, l'amour schering en inslag. Toen men eindelijk
een oogenblik pauseerde, nam ik zoo'n blad muziek en las de regels die tusschen
de muziekbalken waren gedrukt. Voor mijzelve las ik ter oefening die regels van
onder naar boven. - Plotseling echter noodigt de gastvrouw mij uit: ‘Toe, meneer
Dekker, we hebben gehoord dat U zoo mooi reciteert, geeft U eens iets’. 'k Nam 't
zelfde blad muziek van straks, las 't vers van den laatsten regel af naar boven,
behield natuurlijk toch rijm en cadance en ze vonden 't verrukkelijk. Zie, dat kan mij
niet doen genieten, dat put uit, dat vernielt ons gezond verstand en dat strijdt tegen
mijn poëzie.
Schilderkunst, Bouwkunst, wat wordt zij indien ze niet rijmt, want zij moet rijmen,
dat wil zeggen in alles harmonisch zijn, van
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de kleinste kleinigheden tot in hare grootste onderwerpen. Harmonisch zooals de
natuur met kleuren toovert en rots en berggevaarten opbouwt. Daar moet harmonie,
rijm zijn tusschen 't geen de schilder, de bouwmeester gevoelt en ziet en zijn werk.
'k Ontmoette te Wiesbaden een schilder. Nu ben ik geen beoordeelaar van
schilderijen en toch kan ik als leek wel nagaan wat ik een goed schilderij moet
noemen. Die schilder dan noodigde mij uit - na kennismaking - op zijn atelier. Ik
kwam daar en vond daar vele van zijne kunstproducten uitgestald op ezels en aan
den muur. Eenige stukken vond ik (naar mijn oordeel) vrij voldoende - maar de man
sprak nergens anders over dan van zijn olie en zijn verdriet. Ik merkte bij die
gelegenheid dat men een tamelijk goed schilderij kan leveren en artist kan heeten
zonder met poëtisch oordeel des onderscheids te werken, want 't bleek, dat hij dit
niet bezat. Hij gevoelde niet wat hij deed. De man werkte zeker naar een school. Ik
weet 't niet, maar 'k had 't hem eigenlijk moeten vragen. Een leek toch die voor 'n
kunstwerk wordt gebracht, zal den meester dikwijls vragen stellen, die der
beantwoording overwaardig zouden zijn. De leek toegerust met gezond verstand
en (zooals ik straks zeide) met zijn natuurlijken aanleg van zamenvatting, gevoelt
bij sommige kunstwerken iets wat hij moeilijk onder woorden zou kunnen brengen,
maar dat hem zou doen vragen aan den kunstnaar: ‘Was dit of dat wel in harmonie,
rijmde 't wel met Uw eigen gevoel en Uwe opvatting?’ ‘Is Uwe opvatting in
overeenstemming met Uw gezond verstand geweest?’ De kunstenaar, die een
school volgde moet ontkennend antwoorden. Waar stijl of school wordt gevolgd als
de alleenzaligmakende, moet elk voortbrengsel van een dusdanig kunstenaar niet
in rijm, in harmonie zijn met zijn poëtisch oordeel des onderscheids, - hij heeft 't
laatstgenoemde niet zamengevat met het werk, dat hij leverde. Een bouwmeester,
die in dezen tijd een gebouw ontwerpt, doet dat in den vorm van een tempel of een
panthéon in een Dorische, Ionische, Gotische, Oud-Grieksche, Duitsch renaissance,
Italiaansche, Fransche dito, oud-Nederlandsche, nieuw Nederlandsche stijl.
Veronderstel dat twee jongens met elkander loopen te praten en dat de een
ejongen den anderen steeds antwoordt: ‘je moeder, je moeder, je moeder’. Zal dan
die andere jongen niet in 't eind
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vragen: Maar wat weerga, Piet of Jan, waarom altijd mijn moeder en waarom niet
eens jouw moeder?
Zo vraag ik aan dien bouwmeester: ‘Wat is Uw stijl? Of zoudt ge denken dat indien
de Grieken, die honderden jaren vóór Christus leefden, de macht hadden om de
geschiedenis eens om te keeren en te leven nádat onze bouwmeesters hadden
geleefd - zouden die Grieken dan een panthéon in een toekomstig Athene bouwen
in de stijl van de bierbrouwerij op de Schans? Zie dit bedoel ik: de Grieken gebruikten
geen stijl, van niemand ter wereld, waarom moeten wij hun stijl volgen, die zij
schepten met hun poëtisch oordeel des onderscheids? Hebben wij ook niet zooveel
gaaf om te bouwen in onzen stijlen? 't Is makkelijker voorzeker te werken volgens
de school van anderen, maar gemakzucht is geen poëzie. Ge geeft me peren te
eten uit mijn tuin en bevraagt: ‘Hoe vind je nu mijn peren?’ En ik verzeker U nog
eens dat er moeite toe noodig is om het poëtische oordeel des onderscheids te
ontginnen, te bevruchten opdat er goede vrucht en eigen vrucht kan worden
voortgebracht door den akker onzer talenten. Vraagt 't den graankorrel of 't niet
smartelijk is te baren, want voortbrengen kost smart en veel vermoeienis. Denk niet
dat ik zonder pijn werk en voortbreng en daarom wil ik niet dat men mij een genie
noemt. Wat toch schrijft men een genie toe: Dat al wat hij werkt, voortbrengt, schept,
grootendeels zonder zijn wil en geheel zonder moeite wordt gedaan. Hij moet en
moest dat alles doen, want hij is een genie. Daarom weet ik ook niet wat een genie
is. Ik heb er nooit één ontmoet. En ik wil geen genie zijn bovendien. Want werken
kost mij wel smart, voortbrengen kan ik niets zonder bevrucht te hebben en zoo
moet ook ieder zijne talenten, die ieder zijn gegeven, gebruiken, bevruchten, opdat
hetgeen wordt voortgebracht geheel in harmonie is met zijne talenten en met zijn
poëtisch oordeel des onderscheids.
Ik sprak straks van rijmen, dat men in alle kunst moet rijmen, in harmonie zijn.
Zie, dit moet ook het doel zijn voor 'n poëet, die in dicht, in poëtische taal neerlegt
wat hij meent. Hij doet dat in verzen, die rijmen moeten met zijn geheele gevoel. Ik
bedoel met ‘rijmen’ hier niet rijmelarij, die den verzenmaker te pas komt, als: ‘hart
op smart, historie of victorie, Oranje op Spanje en Brittanje’. Dit zijn al heel wat
gegevens voor een verzenmaker om een vers
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te maken. In dien zin is het zeer makkelijk, dat verzeker ik U. Zóo iemand zal eerder
met vijftig verzen van dat slag klaar zijn, dan gij met het maken van een goede
biljartbal. Voor dit laatste is veel poëzie noodig. Maak eens een goede biljartbal. Ge
zult zien dat ik gelijk heb, wanneer ge dan ook eens een vers gaat maken. Of neen,
neem de proef liever niet. Ik wil niet op mijn geweten hebben, U aan het verzenmaken
te hebben gebracht. Ge kunt de ondervinding krijgen zonder de proef te nemen.
Een biljartbal is duur en 't maken of draaien van zoo'n ding gelijk aan een andere
wordt zeer duur betaald en vraag eens naar den prijs van Ulevelrijmpjes. Indien ge
iets wilt zeggen en ge wilt dat doen in verzen, laat dan de stof zóo zijn, dat 'k niet
behoef te zeggen dat 't beter was òf even goed als ge 't in proza had geschreven,
maar vermoord geen tijd met 't zoeken naar rijmwoorden. Da's een handigheid en
één van de makkelijkste oefeningen. Ieder kan een versje maken en met rijmwoorden
zamenlijmen. Zie de gelegenheden, die er bestaan om voor 't overlijden van een
kind of 't trouwen van een zuster een ding te kunnen opdreunen op 't graf of de
bruiloft. Alles rijmt want 't is allemaal hart en smart. 'k Was 't eens met m'n vriend
Droogstoppel toen hij over verzen sprak. 'k Ben het met hem eens als ie vraagt,
waarom Heine 't noodig achtte zijn meisje naar de oevers van de Ganges te brengen.
Maar m'n hemel, er moest immers op ‘Flügeln des Gesanges’ gerijmd worden. En
om die rijmelarij wordt het rijm, de harmonie tusschen het gevoel en de eigenaardige
toon waarin het gevoel wordt uitgedrukt, de poëzie verwaarloosd.
Daar heb ge Bilderdijk, die ook al met zijn vrouw rijmelarij beging. Zoodra er een
kind dood was, dan hadden ze beiden plotseling behoefte dit aan de buitenwereld
mee te deelen, dat ze daar leed van hadden, dat het hen speet, dat dat kind was
gestorven. Fluksch zat elk aan een kant van de wieg, en dan begon het - dan was
het weer alles haarklein verteilen aan een publiek dat er zich niets over interesseerde,
dat zij het in 't hart voelden en dat ze er smart van hadden. Natuurlijk, hart, smart,
smart, hart van 't begin tot 't einde en dan tot slot, dat wat God deed, wélgedaan
was. Nu, als 't goed is dat 't kind dood is, dan had dat vers achterwege kunnen
blijven. Maar kunt gij U voorstellen, dat ouders, bij 't overlijden van hun kind, in Staat
zijn en zich geschikt
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voelen om zulke prullen over zoo'n onderwerp te leveren en dan nog vertellen dat
ze er behoefte aan hebben dit te doen? En zoo hebben ze er bij kolommen vol van
zamengeraapt. 'k Sprak U in 't begin van die duitsche dames en hun gedachte over
Goethe. Nu, ik heb wel meer menschen ontmoet, die er een lievelingsdichter op na
hielden en als 'k dan eenigszins gelegenheid vond ze een vers van dien dichter te
laten lezen, waaronder diens naam echter niet stond, dan hoorde ik van hen na 't
lezen: ‘Nu ja, dat is niet veel - 'k vat er de zin niet van - of - hè, dat's een prul, hoor’.
Niet zonder ‘Schadenfreude’ zeide ik hun dan, dat hun lievelingsdichter dit had
geschreven.
Ook Vondel maakte zich schuldig aan rijmelarij en beging ze eens in één zijner
heerlijkste en verhevenste Strophen:
Waer wert oprechter trou
Dan tusschen man en vrou
Ter weerelt ooit gevonden?
Twee zielen, gloênde aen een gesmeed
Of vast geschakelt en verbonden
In liefen leed
Daer zoo de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel
En hart met hart te gader
Die liefde is sterker dan de doot. Geen liefde koomt Godts liefde nader
Noch is zoo groot.

- ‘Noch is zoo groot’. Hoe is 't mogelijk dit te laten volgen op de verhevenste en de
meest poëtische vergelijking die Vondel maken kon. Hoe jammer dat rijmelarij en
school hem dwong op ‘doot’ te rijmen. En hij schreef ‘Noch is zoo groot’. De hoogste
climax is bereikt; liefde is naast het verhevenste gesteld: ‘Geen liefde koomt Godts
liefde nader’. Daar kan niets meer op volgen. ‘Noch is zoo groot’ is een stoplap, die
afbreuk doet aan de poëzie, die in 't schoone stuk is neêrgelegd.
Denk echter niet dat ik Vondel een verzenmaker zal noemen, of met het
aangehaalde dit wilde aantoonen. 'k Stel Vondel evenals Goethe ver, zeer ver,
boven vele andere zeer goede poëten, maar
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mijne bedoeling met het laatst besprokene, is alleen een voorbeeld, niets anders.
'k Kreeg dezer dagen van mijn uitgever een bundeltje verzen ter inzage van een
- ‘verzenmaker’. 'k Heb het ding - 'k meen het boekje - nog niet opengesneden,
maar toen 'k het opensloeg, vond ik dadelijk iets naar mijn gading. 'k zal u een
strophe er van voorlezen, - als 'k er den moed toe kan vinden: ‘Op 't sterven van Jezus’.
‘Hij stierf, - 't Hoofd hangt slap’.
‘Zeer slap’
‘Hij stierf.......................’
Ja - dat Staat er -. En dat gaat zoo om den anderen regel voort: - ‘Hij stierf’. 'k Behoef niet meer voort te gaan. Maar 'k vraag U in gemoede, kan iemands
gevoel, zijn poëtisch oordeel des onderscheids hem tot zulke ongerijmdheden, zulke
rijmlooze en onzamenhangende phrasen brengen?
Ik zeg U dan dat zoo iets, als dit, strijdt tegen mijn poëzie.
Ik zal u nog een paar regels voorlezen:
‘Daar is een kracht, uit hooger kracht gesproten,
Die 't zinkend hart des menschen schoort.
Die 't opvoert naar een hooger oord,
Die 't vastklemt, als de stam z'n loten’, enz. enz.
't Is uit m'n ‘Vorstenschool’. Begrijpt ge wat een zinkend hart' is? Ik niet. Een
‘zinkend hart’ - Een hart moet niet zinken, mag niet zinken. Mijn hart zinkt niet. Een
hart staat. Die tafel staat ook, die doet zijn plicht, die is gemaakt om te staan en zij
staat. Een hart moet ook staan. Moet dan een levenloos voorwerp een hart
beschamen? 'k Zeg U dat dit vers een prul is en ik heb wel degelijk bedoeld een
prul te leveren, dat blijkt uit hetgeen volgt wat Hanna zegt. En ik heb datzelfde ding
gevonden, overgenomen in een bundel gedichten als bloemlezing uit de
Nederlandsche Letterkunde. Als er weer een uitgaaf van dien bundel uitkomt, zal
ik den ZeerGeleerden verzamelaar en bloemlezer verzoeken het er uit te nemen of
door een noot te doen vervangen: ‘geroyeerd op verzoek van den auteur’.
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Ik gaf eenige voorbeelden, hoe men niet moet dichten, nu wenschte ik U ook
modellen te toonen van ware poëzie. Slaat eens een bijbel op en volg eens 't
Hooglied. Ge zult er misschien vergelijkingen vinden, die niet met Uwe
hedendaagsche begrippen overeenstemmen, ('k wil nu geene andere qualificatie
noemen). Maar Salomon leefde in een tijd van geheel andere ontwikkeling en
denkwijze dan wij. Ook de landstreek (het Oosten) en 't climaat, in één woord alle
levensomstandigheden waren toen zeer verschillend met die waaronder wij nu
leven. Nog eens, lees 't Hooglied en erken dat Salomo een poëet van den eersten
rang is geweest. Daar ligt harmonie, rijm in die beelden en vergelijkingen. Met een
weinig nadenken, gevoelt men spoedig hoe schoon dat alles is zamengevat. Daar
is een slot aan elk beeld. Hoe schoon poëtisch zijn de waarheden op een ander
terrein overgebragt op het besprokene. En dat is meer dan aangeleerde behendigheid
in 't zamenvoegen van op zich zelf staande, schoone woorden. Hier vindt men de
weelderige werking van het poëtisch oordeel des onderscheids. Dit is in de allereerste
plaats noodig tot het kiezen van beelden.
Hoe schoon zijn niet alle scheppingsgeschiedenissen, alle Genesissen. Want er
zijn er meer dan dat uit den Bijbel. De Genesissen vloeien over van poëzie, van
ware poëzie. Was daar niet zamenvatting noodig van wat in de natuur omgaat, in
harmonie gebragt met het poëtisch gezond verstand, om de liefelijkste en boeiendste
voorstelling te geven van de wijze waarop de mensch, - ik meen de poëet - zich
eene schepping van 't heelal voorstelt. Is die poëtische voorstelling niet oorzaak
geweest, dat volkenrijen bij 't lezen daarvan, onmiddellijk geloof hebben geslagen
aan die voorstelling, aan die poëzie en de stelling (zonder het te weten) omkeerende
dat alles wat waar is, poëtisch is, zich geen ander geen schooner beeld voor eene
schepping hebben kunnen vormen? Hoe grootsch en verheven was de gedachte de poëtische gedachte- - van Mozes zich een Jehova te scheppen en daarmede
het volk, de wilde woestijnhorden te beteugelen; Mozes was een groot poëet, die
zijn tijd eeuwen vooruit was, die begreep dat hij een middel behoefde om groepen
van de onbeschaafdste natuurmenschen te bevelen, wetten voor te schrijven, welke
hij verkondigde dat een Heer, donderende en bliksemende op Sinaï hem, Mozes,
die wet-
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ten had gegeven om ze aan hen voor te leggen. 't Volk geloofde en 't stond toen op
een trap van ontwikkeling om te kunnen gelooven aan een poëzie, die hen gebood
de straten en de wegen tusschen hunne hutten rein te houden, opdat de Heer, 's
morgens vroeg die wegen betredende, zich niet zou ergeren over zooveel vuilheid
en opdat de Heer zelf niet zou verontreinigd worden; en dat zij zich moesten
wasschen vóor zij 't brood aten dat de Heer hen rein had gegeven en dat zij geen
voedsel mogten nuttigen van dieren, die voor 't aangezigt des Heeren onrein waren.
Is dat geen poëzie, is dat niet ware poëzie? Konden er schoonere gedachten in
woorden worden gebragt om 't volk, die woeste volkstammen reinheid te leeren en
hunne lichamen te beveiligen tegen rampen en ziekten. Kan Mozes schooner naam
gebezigd hebben voor zoo'n gebiedenden straffenden God: ‘Jehova’? Die naam
van de vervoeging van 't werkwoord ‘zijn’ -. ‘Die is, die was en wezen zal’. Ligt er
niet poëzie, ware poëzie in 't strenge verbod om dien naam uit te spreken?
Maar die volkstammen stonden zooals ik u zeide - op den laagsten, den
allerlaagsten trap van ontwikkeling. Wij echter staan in beschaving ver boven hen
en ziet eens om U heen. Is de Mozeïsche Wetgeving in Uw midden niet nog bij
velen van kracht en juist daar waar zij niet meer van kracht kan zijn. 'k Zeg U dat
we geen Heer meer noodig hebben om ons te bevelen onze straten rein te houden.
Daar zorgt de policie nu wel voor. Maar wat zou Mozes en wat Jezus wel zeggen,
indien ze ons konden gadeslaan in ons geloof? Zouden we niet hooren: ‘Ge hebt
ons niet begrepen. Ge hebt onze poëzie, de ware, verknoeid tot voorwerp van
aanbidding en ge hebt u misrekend in het verschil tusschen de volken, die wij wetten
gaven en antwoorden en gelijkenissen op hunne vragen - tusschen die Volken en
U’.
Ontwikkelt en bevrucht Uwe talenten en weest ook poëten. Want Uw poëtisch
oordeel des onderscheids zal U zamenvatting, ware Poëzie leeren.
Ik heb gezegd.

Eindnoten:
1. à cor et à cri: met alle geweld (fr.)
2. abgeschmackt: flauw, zinloos (du.)

[15 februari 1878
Aantekeningen voordracht]
l5 februari 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht ‘Over poëzie’ te Amsterdam.
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Twee stroken papier van 329 × 99 mm, aan de voorzijde geheel beschreven. Het
kursieve deel van de tekst betreft toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten, nr.
38 en 39. M.M.)
captatio. aamborstig. Girardin. Over poëzie. (soms wat anders)
1.

wegwyzer zonder namen
niet doceeren

erato

maar opwekken

gnosis

meer voorbeeld

meditatio

dan les

agatha

gist!

vanille

felicitas
dat samenvatten is i.z.z. poëzie last van verkeerd gebr. woorden
Locke

kool.
infanterie
materialist -

EtymologieHier vooral last voor my.

Aanl.

tot misverstand.

Chad. De G.
Juff. Mohr
Göthe

verzen

loketkast.

achterste

Aan de maan

voren Verschryving!

zal terugkom
poëzie v.d. daad
poëzie in handeling
in tegenst. v. klinkklank -

Dat alles is geen definitie. Maar
wat is geur?
wat is smaak
wat is klank
wat is tafel dus geen definitie. Anders
depêche.
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't omgekeerde van specialiteit in zekeren zin één met wetenschap en
wysbegeerte 1.

Nog geen definitie! Wat al

Eerst valsche poëzie afdoen
beeldhouwer
(olie)schilder Israels
(Alb. Thym) bouwkunde
protestantisme

rym

non possumus
onfeilbaarheid

een reus verborg

muziek

zich in 't sleutelgat

zang.

eindelyk: Verzenmaken
Droogstoppel heeft dikwyls gelyk
auf Fluglen des Gesanges Maar dat alles is slechts verschill. wyze
van
uiting, geen indruk

indruk. Toch als voorbeelden van
niet-poëzie
Verzen bovenaan
Vondel
1.

Helmers
Helmers, Claassens (leugen)

v. Speyk

Beets (weg van my!)
Bilderdyk (Ovidius)
woord,

Hanna (De Keyzer)

klank
daad

1.

Havelaar, boek & daad
& Havelaar

Wèl poëzie: Mein Kind
die poëzie was werkend, want ofschoon van 'n
kind, opgevangen door 't liefdevol hart eener
moeder, bestemd voor 'n vader die Wèl poëzie Havelaar Nog altyd niet gezegd wat poëzie is. Dit
beproeven in 't tweede deel,
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Parabel kapel
vooral met toepassing op 't werkelyk leven.
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De klank vervliegt, de daad blyft. Wy allen
moeten ons vormen tot dichters, scheppers,
stryder op het gebied van 't schoone en goede.
Het samenvatten van die begrippen zou wel eens
de ware poëzie kunnen zyn. Wy zullen zien!

Eindnoten:
1.
1.
1.
1.
1.

Deze zinsnede is doorgestreept.
Deze zinsnede is doorgestreept.
Deze zinsnede is doorgestreept.
Deze zinsnede is doorgestreept.
Deze zinsnede is doorgestreept.

[16 februari 1878
Herinneringen van Joan A. Nieuwenhuis]
16 februari 1878
Herinneringen van Joan A. Nieuwenhuis aan Multatuli. In: Een halve eeuw onder
socialisten. Zeist, 1933, blz. 89-90. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Multatuli-herinnering
Het was in den winter van het jaar 1877, toen aangekondigd werd, dat Eduard
Douwes Dekker, meer bekend als Multatuli, in Amsterdam een voordracht zou
houden in een der zalen van het gebouw Odeon.
Waarschijnlijk was die gebeurtenis voor Multatuli, die ‘om den broode’ voordrachten
hield, niet zoo aangenaam - maar voor mij, zijn jeugdigen vereerder was dat een
vreugde gevende gebeurtenis.
Op den gestelden dag was ik al vroegtijdig ter plaatse en luisterde met eerbiedige
aandacht naar de met fijn gevoel uitgesproken voordracht.
Toen na afloop daarvan ‘zijne hoorders’ de zaal hadden verlaten, bleef ik nog
wachten. Waarom!... Om een schier kinderlijk verlangen, even met Multatuli te
kunnen spreken.
Een beetje schuchter ging ik naar de bestuurskamer en klopte op de deur. Na
herhaald kloppen werd de deur geopend en verscheen een heer, die mij vroeg wat
ik wenschte. Ik zei hem graag de heer Douwes Dekker te willen spreken. Hij vroeg
mijn naam en zei mijn verzoek te zullen overbrengen.
Enkele minuten later zag ik Multatuli naar mij toekomen. Vóór iets te zeggen reikte
hij mij de hand en keek me vragend aan. Ik zei toen, op nogal bedremmelde wijze,
alleen maar te willen zeggen hoe zeer ik zijn geschriften bewonderde en zijn daden
vooral!... Wel haast even zenuwachtig als ik, antwoordde hij: ‘Goed van je! Braaf!...
Kom morgen ochtend eens met me praten in mijn hotel, daar zijn we rustig.
Hotel-Rondeel!’...
Nog eens een handdruk en weg was hij!
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Den anderen dag, al vroegtijdig, was ik aan hotel Rondeel, tegenwoordig hotel
‘L'Europe’ genaamd.
De portier bracht mij in de conversatiezaal, waar Multatuli bij een tafel zat te lezen.
Toen hij mij zag, stond hij op en groette mij als ware ik een oude bekende van hem.
Wat wij toen hebben besproken, weet ik zoo precies niet meer. Maar ééne
bizonderheid heb ik er van onthouden: - de vermaning, om niet in de onfeilbaarheid
van zijn woorden te gelooven, maar mij te oefenen in zelfstandig denken.
Bij het afscheid zei hij met aandrang: ‘Schrijf mij gerust wat je te zeggen of te
vragen hebt’...
Dat heb ik gedaan, en vele malen zelfs. Daarvan is het gevolg geweest, een band
van vriendschap, die gebleven is tot aan zijn dood.

[16 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
16 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Amsterdam 16 febr.
Saterdag 1878
Lieve beste Mies, ik ben zoo bly dat de lezing hier zoo goed is afgeloopen. Niet
dat ik tevreden ben maar ‘men’ was - ik geloof nòg enthousiaster dan de jongeluî
te Delft. En dat van Amsterdammers. Funke die zich identifieert met de zaak (omdat-i
1.
2.
alles beredderd had en dus als 't ware vis-à-vis 't publiek, er by hoorde) was
verrukt. Z'n gezicht straalde van genoegen. Hy heeft beloofd je te schryven. Ook
zal hy je 225 gl. zenden. Maar er is natuurlyk veel meer. Ik nam 75 gl. en ik denk
dat-i nog wel over de 100 gl in kas heeft die hy aan Haspels zendt. Want Haspels
heeft ook nog in kas. Ook liggen er nog 200 gl in m'n kast te Rotterdam. De
afrekening volgt later. Jy hebt nu voorloopig je 1000 mark. Is 't niet
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komiek? Nu voorzie ik dat m'n tournée 'n ware triomftocht worden zal. Laat me maar
gerust begaan. Ik zal maken dat de opbrengst van die lezingen (hoe flink ook) 't
minste wezen zal van wat ik bereik. Je zult geen armoe meer lyden! Maar nu moet ik rapporteeren van Utrecht, d.i. Betsy. (Ik kan je zeggen dat ik me
geweld moet aandoen om me aan Utrecht te herinneren. Alles gaat zoo snel, en 't
aantal beelden dat voor m'n geest voorbygaat, is zoo groot, dat het zyn te Utrecht
me voorkomt als lang geleden.
Eerst dus vond ik in 't nog geheel in staat van wording verkeerend winkeltje slechts
'n vrouw die er uitzag als 'n werkster. ‘De dames zouden gister gekomen zyn, maar
waren er nog niet.’ Wat later ontv. ik van Betsy 'n briefje uit Haarlem dat ze eerst 'n
dag later komen zouden, dat is: 's avends van dien dag. neen, den volgenden
3.
morgen ik weet niet meer . Dien avend moest ik lezen. Den volgenden morgen
a

kwam ik eerst c 1 uur. Ik had geschreven: 10 a 11, maar kon niet eer, want ook te
Utrecht had ik 't druk.
(By 't weggaan heb ik daar weer allerlei laten liggen. 't Alleen reizen zou
onmogelyk wezen als ik niet ruim geld had om telkens te koopen wat me
mankeert. Hier:
pantoffels
onderhemden
bovenhemden
kousen
scheermessen
gister was ik doornat van
zweet, en er is iemand gekomen
die 't my afwischte! Een brief van Nonni! Nog niet gelezen. Ik breek even af.
Ik zend (door funke maar) telegrafisch aan Nonni 100 gl.
Daarover later. ik kan niet alles verteilen Brief van Mevr. Schröder of ik kom theedrinken. Geantwoord: later! later! Hoor eens 't schryven gaat niet. Ik verga van drukte.Zooeven heb ik m'n hotel betaald 2 nachten, geen diner
(gister slechts 'n kop bouillon) met (prinselyke!) fooien 35 gl. En dat moet om
bediening te hebben naar m'n behoefte (hier) en salon &c &c -
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Van nacht hoop ik je beter te schryven. Ik ben by Betsy geweest. Ze was allerliefst,
en ik geloof dat ze 't aardig vond koffie voor me te maken. De boel was in wanorde
4.
maar 't geneerde haar niet. Ik heb 'n warmen stoof gehad omdat de vloer gedwyld
was. Juff. B. was zéér vriendelyk. Ze lykt precies op Zuur. Ze kon z'n broer wezen.
Later meer dat begryp je.
Uit Utrecht ben ik weg geloopen zonder afscheid.
Maar ik heb B. 'n briefje van hier geschreven.5.
Math. bereddert voor me wat ze kam t Was zoo vol dat er op de estrade menschen achter me zaten. En naast me zoo
naby dat ik Mevr. Schröder en haar man wel 'n hand had kunnen geven.
O, alles best! 'n ware triomftocht. Help Marie wat.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

alles: oorspr. stond er deez' avond.
vis-à-vis: tegenover (fr.)
Deze zin later tussengeschreven.
't: oorspr. stond er ze.
Mathilde Op de Coul.

[16 februari 1878
Brief van G.L. Funke aan Mimi]
16 februari 1878
Brief van G.L. Funke aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en
4 (¾) beschreven. (M.M.)
Met gedrukt kopje Bureel van Het Nieuws van den Dag. Pijpenmarkt, no. 187.
16 febr 1878
Beste Mimi!
Ge hebt al van Dekker gehoord dat 't hier best afgeloopen is. Daar D. 't druk heeft
door allerlei bezoek en veel brieven en ik u bovendien op zijn last bygaand f 225.moest zenden, schryf ik u nog iets naders over zijn leven hier.
Donderdag avend is hij hier aangekomen van Utrecht en in 't Rondeel afgestapt,
waar hy 2 goede kamers heeft (en al de gedienstigen door veel te groote fooien
demoraliseert!) Al spoedig zag ik hem bij v Lier, waar hy my bescheiden had; ook
Juffr. Op de Coul was daar en vernam al spoedig dat Uw echtvriend zoowat van
alles (overhemd, boordjes, toiletzaken enz) in Rotterdam had staan, zoodat zij
terstond in functie moest treden om dat alles aan te schaffen! Zij heeft zich opperbest
van al die zorgen gekweten zoodat Uw man recht netjes gisteravend optrad en Ge
volkomen gerust kunt zijn dat hij u niet al te erg mist.
Wat nu de voordracht zelve betreff: ik acht ze uitstekend gelukt
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en geloof dat ieder toehoorder zoo dacht. Met blijkbare inspanning werd er geluisterd,
zoodat in de groote geheel gevulde zaal 't vallen van een speld te hooren was. De
1.
fine-fleur van Amsterdam, waaronder vry wat dames, was present; nu en dan bleek
uit handgeklap dat men duidelijk hoorde en begreep, en aan 't slot was de ovatie
zoo warm dat D. er van ontroerde en hoogst voldaan aftrad. Door de onpractische
inrichting van 't gebouw moesten we de gansche zaal door om op de spreekplaats
te komen, dus 2 maal heen en weêr, maar hoe lastig dat was, zoudt Ge er als ik
van genoten hebben als Ge gezien hadt met welke blijken van eerbied men uw
echtvriend liet passeeren.
Na de voordracht kwamen nog enkele Heeren in de wachtkamer D.
complimenteeren, waarop we naar 't Rondeel togen en na een kop thee met een
boterham ten 12 ure scheidden, daar D. dringend rust behoefde.
Na aftrek van alle onkosten wegens lokaal huur, advertentiën enz is de ontvangst
van gistr'avend ruim f 500 geweest. Een deel daarvan gaat hierby; een ander deel
heeft D. als zakgeld en de rest is gestort in de Spaarpot die het Rotterdamsche
driemanschap bezig is te maken.
Waarschynklijk zal D. hier nog maals willen optreden. Ik twijfel niet of ook dan zal
't succès best zyn. Kon hy slechts zijn weerzin overwinnen en jaarlijks, al was 't
maar 14 dagen, hier komen om zijn groote gaven te toonen!
Van middag wachten we hem te eten. Hij gaat van hier uit naar uw zuster te Hoorn
en naar Haarlem.
Terwijl ik deze schryf word ik zeer ontstemd door een verzoek om terstond f 100,aan Nonni te zenden. Natuurlyk voldoe ik hieraan zonder een woord tegenspraak.
Maar hoe ellendig is 't toch dat zoo zuur verdiend geld nu alweêr terstond zoo
vermorst wordt! 't Spreekt toch van zelf dat niet N. maar Eduard die f 100.- zal
verdoen en die rakker onbeschaamd blijft speculeeren op den zak van zijn zwakken
vader. Wat helpt 't op die manier of hij al hier en elders goede zaken maakt!
Doe maar niets van mijn klacht blijken want dat zou D. irriteeren: ik kan 't echter
voor U niet verkroppen!
Wees hartelijk, ook van Marie, gegroet van
Uw toegenegen
G L Funke

Eindnoten:
1. fine fleur: het uitgelezen deel.
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[februari 1878
Brief van Multatuli aan F.C. Günst]
Vermoedelijk 16 februari 1878
Brief van Multatuli aan F.C. Günst. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan
blz. 1 en 3 geheel beschreven en blz. 4 (½) dwars. Op blz 2 een tweetal regels.
(M.M.)
Rondeel Saterdag middag
Waarde Gunst, Dank voor Uw briefje! Ja, wis en zeker kom ik U en Uw vrouw
opzoeken. Gy staat op m'n lystje. Ik was gister verdrietig dat ik er niet aan gedacht
had u kaarten te zenden. Och kerel, ik heb 't zoo druk! Die voordrachten zyn 't
minste. Ik zou gauw dood gaan als ik lang hier bleef. Brieven, bezoeken, besognes
zonder eind! En ikzelf bemoei me niet met de accessoires van m'n voordracht.
1.
Maar... ik had er om moeten denken 't aan Funke te zeggen, en wat by-tyds.
Om niet weer zoo'n flater te begaan, verzoek ik U als ik weer hier spreek (ik hoor
dat dit het plan is) my in tyds 'n jongen te sturen die kaartjes vraagt. Dan zal ik U
vier geven. Maar laat hem dan zeggen dat-i er vier hebben moet anders ben ik 't
weer vergeten en scheep hem met één af.
Vriendelyke groete aan Uw vrouw & den heer Schryver
tt
DD
Heeft Uw vrouw indertyd m'n bloemlezing ontvangen?

Douwes Dekker
Dit briefje vind ik onverzonden in m'n portefeuille. Ik heb Amstm onverwachts verlaten, omdat ik niet wel was. Ik ben zeer vermoeid
van hoofd, long, keel &c.
Hier heb ik 'n rustig verblyf, en blaas wat uit.
Hart. gegr.
tt
DD
Rotterdam
Westerstraat, 16

Eindnoten:
1. moeten: oorspr. stond er mogen.

[16 februari 1878
Brief van K. van Dam aan Multatuli]
16 februari 1878
Brief van K. van Dam aan Multatuli. Gelinieerd kladblokvel, waarvan
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de voorzijde ¾ is beschreven en de achterzijde ¼.(M.M.) Deze brief werd ingesloten
bij de brief van 18 februari aan Mimi.
25 Rembrandsplein
Amsterdam 16 Febr 1878
Mr D. Dekker
Amsterdam
Dear Sir,
I call'd yesterday at your hotel but you being to much occupyed & not being able
to receive me to say good day to you, kindly let me know if you have time any other
day. I write to you in English as I have nearly forgotten my dutch. I suppose you
recollect me yet, having been a long time at your place. Again dear Sir it will be a
great pleasure to me to shake hands with you.
awaiting your reply
I am allways dear Sir
Yours very obediently
1.
Karel VanDam
Rembrandtsplein, 25
Vertaling:
De heer D. Dekker
Amsterdam
Geachte Heer
Gisteren heb ik mij aan uw hotel vervoegd, maar omdat U het te druk had en mij
niet kon ontvangen om U te begroeten, verzoek ik U vriendelijk mij te laten weten
of U op enige andere dag tijd voor mij hebt. Ik schrijf U in het engels omdat ik mijn
nederlands nagenoeg vergeten ben. Ik neem aan dat U zich mij nog wel herinnert,
omdat ik geruime tijd bij U aan huis heb gediend. Nog eens, geachte heer, het zal
mij een groot genoegen zijn U de hand te kunnen drukken. In afwachting van uw
antwoord
noem ik mij te allen tijde
uw zeer dienstvaardige
Karel van Dam
by 't inpakken vind ik dat briefje van Haspels niet. Nu later! 't Was maar om je den
2.
toon te laten zien. Hy zond me 245 gl. Maar ik had ze nog volstrekt niet noodig.

Eindnoten:
1. Karel van Dam: ‘Kareltje’, vroegere bediende van Multatuli, zie brief van 18 februari 1878 aan
Mimi.
2. Deze tekst op de achterzijde is van Multatuli, in potlood.
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[17 februari 1878
Verslag voordracht Amsterdam in Amsterdamsche Crt.]
17 en 18 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Amsterdam van 15 februari in de
Amsterdamsche Courant, no. 42. (Knipsel M.M.)
Gisteren avond hield de heer Douwes Dekker in Maison Wackwitz, voor een zeer
talrijk auditorium, eene improvisatie over de vraag; ‘Wat is poëzie?’ De spreker,
wiens rede herhaaldelijk door zijne toehoorders werd toegejuicht, gaf aan de door
hem gestelde vraag eene verklaring in dien zin, dat ‘verzenmaken’ niet de ware
poëzie is. Poëzie was, volgens hem, in elk mensch, het voldoen aan zijne
bestemming, naar de mate van de hem geschonken gaven en van zijne roeping.
Poëzie ligt zoowel in de schoonmaakster die haar werk zoo goed verrigt als haar
dit mogelijk is, als in den wijsgeer die een wereldsysteem oplost. Poëzie is van
nature wijsgeerig en de zamenvatting van vele denkbeelden en gevoelens.
Dat het rijm en het rijmwoord den dichter soms verleidt tot onpoëtisch zijn, bewees
spreker uit citaten van Vondel, Helmers, Beets en uit zijn eigen Vorstenschool. Voeg
daarbij een verzuchting over zijn zieleleed en men weet waarover Multatuli gebabbeld
heeft.

[17 februari 1878
Brief van Mimi aan G.L. Funke]
17 februari 1878
Brief van Mimi aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven
(M.M.)
Wiesbaden Zondag
Beste Funke,
Hartelyk dank voor uw brief met de ingesloten f 225 waardoor ik heden morgen
verrast werd. Dek had my ook geschreven maar hy schynt zeer gejaagd en
geagiteerd, zoodat uw relaas van zyn wedervaren dubbelen waarde voor me had.
O - ik kan me alles zoo levendig voorstellen. Geld achtergelaten in R.,
toiletbenodigdheden in Ut! Nu, gelukkig dat u daar waart en Mathilde, die hem wel
graag zal geholpen hebben.
Hoe heerlyk dat de lezing zoo goed is afgeloopen en dat in Amsterdam! en ook
geldelyk zoo mooi. We hadden hier voor onzen doen een vry drukkende achterstand
van 1000 mark. Met wat u my nu
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en dek me reeds vroeger zond is dat alles aangezuiverd - een ware verluchting! Hy
belooft me uitdrukkelyk dat i ook aan de toekomst denkt Ja van Eduard is heel naar. de jongen heeft geen eergevoel en geen hart. Met
de arme non heb ik erg meely - die zit daar altyd zoo naar tusschen.
Wat 'n geluk dat die voordrachten op zich zelf beschouwd dek zoo weinig kosten.
‘Hoe korter tyd ik neem om me voortebereiden, schreef hy laatst, byv. 't laatste uur,
des te beter, ik hoef dan minder te onthouden!’ Ik ben erg benieuwd naar 't relaas
in Nieuws en Handelsblad welk laatste ik hier in de cursaal lezen kan. Dek is in z'n
hart altyd nog zoo'n echte Amsterdammer - ja, ja u gelooft 't misschien niet - maar
dat wascht hem de zee niet af en juist daarom ben ik bly hy daar nu ook eens wat
voldoening heeft. eigenlyk meer schynt 't, dan laatst in R.
Nu hartelyk dank voor uw brief en met vele groeten aan uw lieve vrouw
Uw zeer toegenegen
Mimi DD

[17 februari 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi met
koncept-antwoord]
17 februari 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi, poste restante, onder kenmerk
A.B. 62, met haar koncept-antwoord. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
(½) en 3 beschreven. Met envelop waarop: M.A. 61 Wiesbaden postlagernd f[rei]
en poststempel Germersheim 16/2. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 3).
Op de envelop is met blauw potlood geschreven: M. Anderson/Schwarzen Bock.
Inserat M.A. 61 Nr. 1437 - Ein bildschöner Knabe im Alter van 2 Jahren 1 Monat,
kräftig und blühender Gesundheit, dessen Mutter aus sehr guter Familie, dessen
Vater in einer Situation, gemäss welcher eine Verbindung nicht stattfinden kann mithin ein armes Kind der Liebe, das nie eine Heimat, nie ins älterlichen Hause
leben könnte!
Wollen Sie diesen armen Knaben an Kindesstatt annehmen, ihm eine Heimat
bieten zo bitte ich um gütige Antwort - event. würde auch eine gewisse Summe
beigegeben, wenn das arme Kind wirklich eine freundliche Heimat erhielte.
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Bitte Antwort unter
A.B. 62
postlagernd Wiesbaden.

Vertaling:
Advertentie M.A. 61 Nr. 1437 - Een beeldschone jongen in de leeftijd van twee
jaar en een maand, sterk en van een bloeiende gezondheid, wiens moeder uit een
zeer goede familie stamt en wiens vader in een situatie verheert op grond waarvan
geen echtverbintenis kan plaatsvinden - dus een arm kind van de liefde, dat nooit
een thuis gehad heeft en nooit in zijn ouderlijk huis gewoond heeft! Wilt U deze
arme jongen als kind aannemen, hem een thuis bieden, dan graag een positief
antwoord - eventueel kan er ook een zekere som geld bij gegeven worden, als het
arme kind werkelijk een vriendelijk tehuis zou krijgen.
Gaarne antwoord onder A.B. 62 poste restante Wiesbaden
1.

Conzept von Antwort DD
Wiesbaden 17 febr. 1878
Habe Ihren Brief erhalten und möchte wegen des kleinen Knaben gern in nähere
Berührung treten.
Meine Adresse ist
Madame Douwes Dekker
Dotzheimerst. 48
Wiesbaden
Es versteht sich dass ich mich nicht entscheiden könnte ohne den kleinen gesehen
zu haben, und dass die Angehörigen des Kindes uns alle Rechte über dasselbe
abtreten mussten um uns gegen jedwede mögliche Zurückforderung zu sichern.
Uebrigens bitte ich Sie keine Indiscretion zu fürchten. Sie werden doch sich selbst
sagen dass ich bei der ganzen Sache keinen andern Zweck haben kann als diesen
das Kind glücklich zu sehen, und mich an seinem Glück zu freuen.
Vielleicht giebt sich der Herr, der gestern wegen desselben Knabe im Schwarzen
Bock war die Mühe einmal zu mir zu kommen? (gez.) Douwes Dekker
geb. Schepel.
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Koncept-antwoord DD
Wiesbaden 17 febr. 1878 Heb uw brief ontvangen en zou graag om de kleine
jongen nader met u in kontakt treden.
Mijn adres is
Madame Douwes Dekker
Dotzheimerstr. 48
Wiesbaden
Het spreekt vanzelf dat ik niet zou kunnen beslissen zonder de kleine te hebben
gezien, en dat de verwanten van het kind ons alle rechten op hem zullen moeten
afstaan om ons te vrijwaren voor iedere vorm van terugvordering.
Overigens verzoek ik U niet bang te zijn voor enige indiskretie. U kunt zich wel
indenken dat ik in deze hele kwestie geen ander doel voor ogen kan hebben dan
uw kind gelukkig te zien en mij te verheugen in zijn geluk.
Misschien kan de heer die gisteren om diezelfde jongen in de Zwarte Bok was,
zich de moeite geven mij eens op te zoeken?
(get.) Douwes Dekker
(geb) Schepel

Eindnoten:
1. Dit opschrift is van de hand van Multatuli.

[17 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
17 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(⅓ onderaan) beschreven. (M.M.)
Het begin van deze brief is niet teruggevonden.
(....) ik morgen weer wel. Ik heb m'n kamer 10 gl in de maand opgeslagen. Och, over Nonni later. Ik heb haar 100 gl laten zenden. Denk daarom niet dat ik schraal zend. Als ik je pleizier kan doen met 'n paar
honderd gulden hoef je 't maar te zeggen. 1.
2.
Donderdag spreek ik te Leiden. Vier dagen rust. Tout ce qu'il me faut ! Waar ik
verder spreek zal ik je wel later zeggen. Anders agiteer je je. En te Rottm & te
Amsterdam moet ik nog eens. M'n tweede lezing te Amsterdam zal heel in 't byzondere voor jou wezen. (dáár
verwacht ik t meeste menschen. Als 't tegen valt, heb jy er de schade van.) -
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5.

Beschryf aan Annet m'n drukte lezingen, bezoeken, brieven - 12 daags! - hotels,
3.
koffertjesleven, altyd point de mire , t is niet uittehouden. Ik was dan ook gister
kompleet half gek. Hier bekom ik! Zeg aan Kätchen dat ik haar 'n mooi geschenk zal meêbrengen. Ik weet al wat!
Ik heb daar schik in.
Het geld dat ik van m'n lezingen ontvang, zal 't geringste zyn dat ik uit Holland
meeneem. Je zult geen armoe meer lyden! Ik heb de domheid gehad het aan Non
te schryven, in 'n mal élan. Ik gaf 500 gl als ik 't niet gedaan had.
Maar - nog eens - over háár later. 4.
Tweemaal al bericht van Jeanne . Haar jongetje is ziek. Kreeg je de 225 gl van Funke? Gut, hoe prettig dat je alles kunt afdoen. Betaal
nu die broek by Butsbach ook maar dunkt me. Maar dat 's jou zaak. Dag lieve Mies, ik wouje 'n hartelyken zoen geven. O, ik heb niet gesproken van
Mathilde. Die kwam tusschen haar lessen in 't Rondeel om (zoo mogelyk) my te
helpen, maar ze verstaat het niet. Ik heb bitter medelyden met haar. Zy is goed en
nobel, maar ik kan niets voor haar wezen. Tot m'n verwondering hoor ik niets over die brusselsche zaken. Bos en Haspels
staan op de wacht dat niemand iets doet buiten my, en weten dat jy alleen Willème
kunt afdoen. Zy beiden zyn stevig. Dus wees daarop gerust. Ook weten zy dat ik 't
geld van de lezingen voor andere dingen noodig heb.
De afdoening van Zuur, byv bevalt me niet. In godsnaam! Wees over geldzaken gerust! Ik wou zoo graag dat 't zoontje van Haspels (8 jaar)
'n allerliefst gezichtje van 'n jongen, wat by je kon zyn. Ik heb nooit zoo'n komiek
kinnetje gezien als van dien jongen, en 'n beeldig gezichtje. Maar om dat te doen,
zou jy hem moeten halen van Keulen, en dat kan niet om je keel. Daarom sprak ik
er niet eer over. Dag mies. Ik ga me kleeden en eens wat in de lucht. Ook eten. Dag
kind.
je laatste brief eindigt Vrydag morgen. Zeker is er nu al een te Amsterdam. Die kryg
ik morgen.

Eindnoten:
1.
2.
5.
3.
4.

vier: oorspr. stond er drie.
tout ce qu'il me faut: net wat ik nodig heb (fr.)
Annet: een van Mimi's zusters.
point de mire: bezienswaardigheid (fr.)
Jeanne Clant van der Myll-Piepers, de vriendin van Vosmaer.
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[18 februari 1878
Verslag voordracht Amsterdam in Het Nieuws van den Dag]
18 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Amsterdam van 15 februari in Het
Nieuws van den Dag. (Knipsel M.M.)
Een stampvolle zaal wachtte gisterenavond den heer E. Douwes Dekker, toen hij
in ‘Maison Wackwitz’ als spreker optrad. Na de mededeeling van het tot dusver
onbekend gebleven onderwerp zijner voordracht, doorliep een gemompel van
goedkeuring de rijen der aanwezigen; Multatuli zou spreken over: poëzie
Onze plaatsruimte gedoogt niet den spreker in de bijzonderheden zijner voordracht
te volgen, maar bovendien erkennen wij gaarne, dat zulk eene poging ons toeschijnt
moeilijk geheel te kunnen voldoen. Vrij uit het hoofd droeg de spreker voor,
herhaaldelijk verzekerende dat hij geen ‘redenaar’ in den gewonen zin des woords
was, en de verrassende wendingen in zijne betoogen, de aanzienlijke uitweidingen
op verschillend gebied gaven aan de voordracht een moeilijk te bepalen, maar zeker
ongewoon karakter.
Spreker erkende al het bezwarende aan het geven eener omschrijving van het
begrip poëzie verbonden, en hij waarschuwde er dan ook tegen om na afloop hoogst
voldaan heen te gaan met de stellige zekerheid dat men nu wist wat poëzie is.
Intusschen, eene definitie kon niet uitblijven; hij gaf ze eerst door poëzie kortelijk
‘samenvatten’, ‘omvatten’ te noemen, en later door een nadere omschrijving, waarvan
de inhoud op het volgende neerkomt: poëzie is het vermogen van den menschelijken
geest om tot het wezen van verschillende zaken door te dringen, ze tot eenheid te
brengen en daaraan door smaakvollen vorm uitdrukking te geven.
Het thema van omvatten werd door verschillende voorbeelden opgehelderd en
uitgewerkt, waarbij de spreker herhaaldelijk wees op het verschil tusschen ‘dichten’
en ‘verzenmaken’. Groot was zijne vereering voor het eerste, innig zijn afkeer van
het laatste. Eenige dichtregelen van verschillende schrijvers: Vondel, Helmers en
Beets, werden voorgelezen om aan te toonen dat, wat voor schoons zij ook geleverd
hebben, ook zij niet vrij zijn van de zonden van ‘verzenmaken’.
De heer Douwes Dekker had reeds in den aanvang zijner voor-
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dracht opgemerkt, dat over poëzie ‘veel te zeggen viel’, en dat hij zijn onderwerp
op één avond natuurlijk geenszins volledig behandelen kon. Voor de meesten zijner
hoorders kwam toch zeker het slot der rede onverwacht of liever te vroeg; men had
gaarne den spreker verder gevolgd in de ontwikkeling zijner denkbeelden. Dat
bewezen de langdurige, luide toejuichingen welke hem geschonken werden en die
hem zeker eenige vergoeding gaven voor de zichtbare inspanning en het lichamelijk
lijden gedurende zijne voordracht.

[18 februari 1878
Brief van J.M. Haspels aan Multatuli]
18 februari 1878
Brief van J.M. Haspels aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, waarvan alleen
blz. 1 beschreven. (M.M.)
R/dam 18 feb '78
Beste goeie Dek!
Hierbij in rekening f 240.- ik heb zooveel in kas gehouden, dat ik de kosten voor
advertentien nog betalen kan.
Hartelijk gegroet
van uw
JM Haspels
Hoe gaat het met U? Ik hoop wat beter als gister!
Vale!
1.
Bos is zeer ingenomen met 't plan!

Eindnoten:
1. Dit briefje is meegezonden met de brief van Multatuli aan Mimi van 19 februari 1878 en is daarom
bewaard gebleven.

[18 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
18 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel beschreven
(M.M.)
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Rotterdam Maandag lieve beste Mies! Alles gaat naar wensch. Ik heb (viâ rondeel)
al je brieven. De eerstvolgende zal die zyn waarin je bericht geven zal van de ontv.
der 225 gl. die Funke je zenden zou. Hy wou er wat by schryven. Op de voordracht
(d.i. in de pauze en daarna) straalde z'n gezicht van genoegen. Hy had te A. alles
geregeld en keek net ofi zeggen wou: wel, menschen heb ik dat nu niet goed
gedaan? te A. keek ieder vrindelyk. Toen ik na de pauze terug kwam, stonden de
meesten op. En 'n heer wischte my't zweet van 't gezicht. Ik heb nooit zoo'n succes
1.
gehad. De tweede lezing (jou lezing!) zal vol zyn! Nu, voller dan nu kon 't niet. Funke
en 'n paar anderen zaten achter my. En Mevr. S (met haar man) en Mathilde zaten
naast me. Ik kon ze de hand reiken. O, zoo komiek. Ja, je had er by moeten zyn.
Niet om m'n speech, maar om den indruk. Haspels zendt me daar weer 240 gl. en ik had nog geld. Zoodat je ziet dat ik niet
te kort kom. Ik zal nog wel 'n paarduizend gl. van de volgende lezingen krygen. En...
2.
dat is 't minste dat we van m'n reis naar Holland oogsten zal. (WY! Als ooit iemand
recht heeft op meedoen dan ben jy 't, Mies! Ja, Tine had op 'r laatsten mallen coup
in den Haag na (waaraan die kwajongen schuld is! ook recht gehad. Maar zy is er
nu niet meer. Jy hebt recht op mee doen. Jy hebt geofferd en verdragen en getobt.
Het geld is minstens zoo goed van jou als van my. En ik zou er geen plezier van
hebben als ik er je niet in kon laten deelen: Bestel en koop toch al wat je wilt, toe!
Al kocht je 10 japonnen te gelyk, al beging je gekheden, ik zal 't best vinden. Anders
durf ik ook geen gekheid te doen. En ik heb er een in 't zicht. Dus maak dat ik niet
beschaamd ben.
Geen gekheid zou zyn 't lakken van de vloeren. Maar eerst met Sturm overleggen
hoe die opspringende smalle latjes tusschen de planken zeer goed moeten
vastgemaakt of des noods vernieuwd worden. Daarvoor is 'n schrynwerker noodig.
Spreek met Sturm. Best dat je eerst Blumer betaalde. Maar zeg, is nu na die 225 àlles betaald?
Anders zend ik je 'n paarhonderd gulden. Dat wou ik eigenlyk gedaan hebben maar
ik wacht tot je 't zegt. Haast heb je nu in allen geval niet.
Geneer je niets over geld. Al gaf je reeds nu de heele opbrengst van
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m'n aanst lezingen uit (door bestellingen) dan is er nog niet de minste nood. We
hebben van 10 Januari ll. af, 'n royaal inkomen dat niet falen kan. Zooiets te scheppen
noem ik 'n geniestreek. Welnu 't is zoo. En zoo eenvoudig als 2 × 2 = 4! Om je den toon te doen zien, hier by 't laatste briefje van Haspels. Dat hy me
gister onwel vond is waar, maar nu (maandag) ben ik veel beter, ja, heel wel. Ik heb
goed geslapen, ben vlug en doorzie alles. Alles? 'n Voorbeeld. Plet (die allerliefst
is! Kinderlyk lief. Hy heeft de koffi voor me ingeschonken en is uit om vuurmakers
voor me te koopen) Plet wil 'n Weekblad voor Indie opzetten, en kwam me
raadplegen. Na even gedacht te hebben, zei ik hem een en ander, zoodat hy nu z'n
blad als gereusseerd beschouwt, en toen-i kwam was hy nog aan 't overleggen òf
't gaan zou. Het zàl goed gaan door één ideetje van my. Hy is verrukt er over.
Is dat niet aardig. Daarvan later meer natuurlyk. Ik heb Plet benoemd tot sectie-man voor 't ‘aan Havelaar toegekend pensioen.’
Zoo komen er 'n paarhonderd in 't land en ieder gaart 'n 25 gl. (of meer) in 't kwartaal.
Reken maar eens na! Wy zullen ryk zyn. Hier te Rott. benoem ik voorloopig 'n stuk of tien. Geen annonce, geen
krantengeschryf. En de conditie is: geen gedank, geen verplichting! Ik ben zeker
dat het ver over de 12000 gl 'sjaars zal opbrengen, misschien wel 20/m. Dat gelooven
3.
m'n vrindjes ook.- Ik schreef aan Pool dat ik onwel zynde (gut, ik was in 't rondeel
4.
als gek!) Amst illico verlaten had, maar dat ik terug komen zou en al de schade
inhalen. Ik zei dat Fre vanouds je oogappeltje was en dat ik dus niet thuis durf komen
5.
zonder &c. Ook verzoek ik hem m'n br. aan Chris ter lezing te zenden. Want er
staat ook in dat ik naar Hoorn ga, zonder twyfel. Maar ik wil daar niet komen voor
of na 'n lezing. Vóór ben ik gepreoccupeerd en nà: afgemat. Ik wil juist kalm en
prettig by Chris wezen en onpubliekerig. Schryf haar dat. (Zeg niets van 't pensioen.
Aan niemand)
Ook schryf ik aan Pool dat ik by terugkeer van H. 'n monsterréunie houden wil.
Als dan de moeders maar kunnen om de kinderen (meebrengen is my wel met
meiden en al!) en de heeren om de zaken. Nu, we zullen probeeren. 6.
Heb je al aan Annet geschreven . Tracht haar m'n drukte te beschryven. Ik heb
tal van brieven liggen die ik nog niet gelezen heb. -
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Lieve brief van Loffelt. Nog maar half gelezen. Mathilde was allerliefst te Amsterdam. Maar ze weet niet hoe ze me verplegen
moet. De wil is goed, o zeer! Toch irriteerde zy me. Hé, je weet dat ik van Rott gaande, m'n ondergoed vergat. Ik heb te Amstm
gekocht
6 boven hemden
6 pr sokken
6 nacht hemden
6 onderbroeken
Hemden zyn goed. Sokken redelyk. De onderbr. moeten vermaakt worden als ik
thuis kom. Wanneer kom je thuis? Eerst doe ik religieus alle afspraken van Le Gr. V.Z. & H.
7.
af. Ik weet niet hoe ver ze loopen. (Delft is 8 maart , hoor ik) En daarna verlaat ik
Holland niet voor m'n pensioen 'n respectable hoogte bereikt heeft. Na afloop der lezingen sluit ik misschien met Le Gr. V.Z. & H. 'n accoord voor 't
8.
volgend saizoen. Le Gras sprak (maar dat was unmassgeblich en ik houd hem niet
aan 't woord) van 20/m. Ik vind dit te hoog. Maar zou 10/m ook al aardig vinden. En
dàt kunnen zy zeker wel bieden. Dan bestemmen zy kalm reeds in September of
October de tournée stelselmatig. Ik begin dan in December, byv en lever in 3 of 4
maanden - ik weet niet hoe veel voordrachten. Nu dat volgt later. In allen geval zal
je niet weer in nood komen en dat doet me zoo innig goed. Ik weet wel dat het 'n
sprookje lykt, maar dat is juist de eigenaardigheid van m'n leven. Nu sluit ik, beste Mies, ik verlang naar je brief die je schreef nà den br. van Funke.
Die kan vandaag komen. Als ik in 't Rondeel gebleven was had ik 'm al. Dag lieve
mies. Ik zou je heel graag 'n zoen geven, zoo erg als maar kan. Och, onze zoon
9.
laat niets van zich merken. Zoo gaat het! Ceci tuera cela ! Ik heb te veel uitgaven
van andere deelen. Nu, ook dat heeft z'n nut.
Als je nu maar opgeruimd bent!
Ik ben heel wel vandaag. 10.

o

Plet zegt ook dat m'n verblyf best is! Als de menschen niet verhuisden (1 Mei)
huurde ik deze kamers zoo 'n heel jaar.
Misschien zoek ik ergens 'n ongemeubileerd bovenhuisje en zet er meubels in.
Dan heb ik eens vooral 'n pied à terre in Holland.
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Jammer dat ik geen knecht verdragen kan.
*
M'n oude Kareltje is 'n man geworden. Hy wou me komen zien in Rondeel, maar
had de bêtise zich aantemelden als De Heer Van Dam. Zoo heet hy, o ja, maar ik
dacht niet aan dien naam nu schryft hy my 'n brief - wacht, ik zend hem hierby.
Komiek. ('t Is precies de hand van m'n broer Jan, precies!
Nu heb je weer wat te lezen. Zeg ook aan Marie dat ik een geschenk voor haar mee breng dat haar zeker
bevallen zal. te U. zal ik by Agnes gaan, maar niet voor of na lezingen. Dan ben ik
impotent.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Funke: oorspr. gevolgd door en mevrouw S zaten (doorgehaald).
we: oorspr. stond er ik.
Pool: een zwager van Mimi, getrouwd met Fré(dérique) H. Schepel.
illico: op stel en sprong (lat.)
Chris: Christien, zuster van Mimi.
Annet: Annette, zuster van Mimi.
Uiteindelijk 6 maart.
unmassgeblich: atypisch (du.)
ceci tuera cela: het ene schandaal zal het vorige doen vergeten. (fr.)
verblyf: oorspr. stond er logement.

[februari 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi]
Waarschijnlijk 18 februari 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi, poste restante, onder kenmerk
B.B.B. 555. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (⅔) beschreven. Met envelop,
o
waarop Zimmer N 61. Hôtel Schwarzer Bock. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 4)
Man bittet, sich noch Kurze Zeit gedulden zu wollen, es werden alsdann nähere
Mittheilungen gemacht werden.
Sollten unterdessen andere Entschliessungen getroffen werden sein, so wird
gebeten, Benachrichtigung unter B.B.B. 555 hinterlegen zu wollen, damit weitere
Schritte als dann unterbleiben.

Vertaling:
Er wordt verzocht nog korte tijd geduld te willen oefenen, dan zullen nadere
mededelingen gedaan worden. Zouden er intussen andere besluiten genomen zijn,
dan graag bericht daarvan onder B.B.B. 555, zodat verdere stappen achterwege
kunnen blijven.

[18 februari 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
*

die 'n zaak heeft. Voor 'n maand nog zou ik hem misschien gevraagd hebben of-i me in dienst
nemen wou. Nu hoeft het niet. Toch weet ik zeker dat-i me helpen & dienen zou waar hy kon,
en als ik 't noodig had, durfde ik gerust 'n plaatsje in z'n huis vragen. Nu, 't hoeft niet!
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Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
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Rotterdam 18 febr. 78 beste Funke, heeft men U uit het Rondeel m'n in haast
geschreven kaartje gebracht met bericht dat ik onverwachts vertrok? Ik was zeer
onwel, en moest weg. De vreeselyke spanningen die ik den laatsten tyd ondervond
hebben me zoo aangegrepen dat ik werkelyk stryd voeren moet tegen 't gevaar van
gek worden. O, die lezingen zyn 't minste! De moeielykheid zit hierin dat ik òm die
lezingen te kunnen houden (zóó als 't dan is!) me met 'n onbeschryfelyke inspanning
moet ontdoen van alles wat me grieft - neen, dat is niet goed gezegd. Ik moet
kunstmatig myzelf in 'n toestand brengen alsof ik me van allerlei inwendige grieven
ontslagen had, alsof! Die inspanning, en volstrekt niet de voordrachten zelf, mat my
af. In sommige oogenblikken voor en na zoo'n voordracht schiet ik in kracht te kort,
en dan moet ieder die niet weet wat ik te overwinnen heb, me aanzien voor
krankzinnig. Stipt gezegd, is dit dan ook zoo. 't Verschil met 'n gewone krankzinnige
is maar dat ikzelf er kennis van draag, en er tegen stryd. Wie 't hartelyk met me
meent, moet me behandelen als 'n zieke, zoo als gy dan ook gedaan hebt! Dank!
En ook nog eens dank voor al Uw hulp!
Och zend me (Westerstr. 16) een ‘Pruisen en Nederland.’ Ik zal te Delft er over
spreken. Heusch niet als reklame, dit zou me stuiten maar omdat er iets in staat
waarop ik me beroepen moet. (De fr. D. oorlog.) Dank voor 't Nieuws. Het verslag is weer onbekwaam (niet onwelwillend, o neen)
maar de opmerking dat men meer verwacht had is juist! Ik ken weinigen die 'n werk
of rede weten te schetsen. Relaas ('n gebrekkig relaas waarin byzaken als hoofdzaak
vermeld staan en de hoofdzaak wordt overgeslagen) relaas is deurwaarderswerk.
Over Vorstenschool is nog altyd geen ‘recensie’ geschreven. Misschien doe ikzelf
't eens.
Hartelyk gegroet. Ik kom natuurlyk te Amstm terug, en hoop er te kunnen blyven,
d.i. 'n dag of 4, 6. Maar ik moet van daar uit naar Hoorn om Mimi's zus die met
Merens de controleur aldaar getrouwd is. Te Amstm heb ik haar oogappeltje Fredi
1.
(t vrouwtje van den fauteuil ) niet eens gezien. Ik had beloofd 's avends te komen.
Maar ik kon niet blyven. t Was me te druk en te woelig in 't Rondeel.
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Hier te Rottm heb ik 'n best verblyfje, uitstekend! Rustig, net, ruim genoeg & niet te
ruim, attente bediening, 't kon niet beter. Hier zal ik Specc. Mill. St. Uw VI bundel &
Pruissen & Nederl. afdoen. Misschien beter nog dan thuis.
Adieu, nog eens dank voor alles.
Dek
Afrekening (zaken!) best! Alles in orde. Haspels is zoo flink en soliede als... Funke!
Dàt heb ik hem gister gezegd.

Eén Pruisen & Nederland, s.v.p.

Eindnoten:
1. Zie bij 5 april 1876.

[18 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
18 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Met gedrukt kopje Hotel Rondeel, Amsterdam, doorgestreept. De brief is op 19
februari voltooid. Het slot van de brief is niet teruggevonden.
Rotterdam, maandag avend, ½12. lievebeste Mieske, ik wou dat je me eens zag
in m'n honnig kamertje! Dat ik nu eerst aan je begin te schryven, (zoo laat) is eigenlyk
alleen om je dat te zeggen. 't Is hier de ware kalmte. Juist wat ik noodig had, en ik
ben alweer heel wel. Te Amsterdam dacht ik gek te worden. Hier ontbreekt me niets,
en alles is makkelyk, kachel, licht (gas) thee, brieven uit de bus in de voordeur (ze
liggen geen minuut te wachten.) plé, alles uitstekend! Ik zou wel 't dubbele willen
betalen voor zóó'n verblyfje! En netjes, kraakzindelyk, geen malle prullen.
Ik hoopte van avend je brief te krygen in antwoord op die van Funke, na de lezing
te Amsterdam. Zeker morgen ochtend. Zoover ik kan nagaan worden de brieven
uit het Rondeel me goed nagezonden, dus de jouwe zal ook wel aankomen.
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Van daag heb ik allerlei geregeld. Schryf gereedschap, 'n dubbel stel van alles, een
voor hier, een voor de reis in 'n geschikte nette doos. Zoodat ik op reis gaande dat
niet hoef intepakken. Ik heb 'n beste paraplui gekocht.
Jammer dat ik hier niet met hooge laarzen wil loopen. Anders nam ik nooit 'n
vigilant. Maar t staat hier zoo spullebaasachtig. En daar ik nu toch 'n vigilante dikwyls
noodig heb, is ook dàt heel makkelyk. Ik heb 'n verhuurder vlak over me, en wenk
maar uit het raam. Toch zou ook dat niet noodig zyn, want de vlugheid waarmee
men er een haalt als ik 't bestel is aardig. De juffr. en haar dochtertje (13 jaar maar
niet grooter dan 'n kind van 8) zyn allebei even vlug. Van avend 9 uur kwam ik thuis.
Ik had by Van der Hoeven (& Buys, de boekverkoopers) kabeljauw gegeten
(ik doe 't nooit weer, want de kinderen, schoon lief, waren me te druk)
nu toen ik thuis kwam, vroeg me 't kleine draakje of ik thee wilde? Het blad stond
gereed, en voor ik me in de slaapkamer verkleed had, was de thee klaar.
Ik stook kolen, maar heb ook blokjes, en klein hout. Ik laat zoo dikwyls de kachel
uitgaan en dan verveelt my 't schellen. Daarom heeft Plet (die je hartelyk groet)
vuurmakers voor me gekocht.
Van middag even by Truida geweest. Haar zuster Mimi was er. Ze was allerliefst,
en sprak met geestdrift over jou. ‘O, zei ik, ik heb nog al de bloempjes die ik te Wb.
geplukt heb. En van háár ook!’ Ze was snoepig. En ik vond dat ze jonger geworden
was. Zoo goed zag ze er uit. Wat ik je van de schoone geldelyke vooruitzichten schreef, is de stipte waarheid.
Ik zie geen mogelykheid van misloopen. Dus, meid, wees maar goed opgeruimd. Hè, je zult ontvangen een bundel planten (gedroogd in portefeuille, als boek.) 't
Moet uit Hamburg komen. VD Hoeven en Buys bestellen het en 't moet aan jouw
adres bezorgd worden. Je zult het aardig vinden. t Kost 'n kleinigheid. 8.
Aan V.D. Voo laat ik 10 gl. geven. Bedenk eens of ik hier iets voor je koopen kan? Bestel by Ebbecke
Littré, Dictionnaire { 100 Mark geloof ik
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& Der neue Pitaval
& dat geschiedk. werk dat
achter op onze geheimn. volle Menschen
geannonceerd is. Je weet wel wat ik bedoel.
Ik heb hier (goedkoop) gekocht
Clavel, geschied, d. godsdiensten
Ter Gouw Oude Tyd
En nog 'n paar kleinigheden van boeken. Te Amsterdam heb ik verzen voorgelezen over Jezus' dood, en vroeg: ‘is dat niet
om misselyk te worden.’ Er bleek dat ieder 't met my eens was. Welnu, zei ik dat is
van den Christen, van den Theol. Doctor, van den Theol. professor... Nicolaas
Beets.' O komiek! 1.
Jouw avend zal zeker vol wezen, dat beloof ik je! Hier te Rott. zal ik spreken over bygeloof. Dat's makkelyk en ik zal 't pikant maken.
Te Amsterd over philosophie Er is bepaald:
21 Leiden
23 Den Haag
25 Amsterdam
27 Dord
6 Maart Delft, (vervolg op 't vorige. Ze hebben er om gevraagd.)
Later Zeeland & 't Noorden natuurlyk.
Haarlem weet ik nog niet
Maar zeker komen er nog wel andere plaatsen tusschen in.
Ik geef er niets meer om, en zou als 't noodig was wel twee voordrachten op één
avend kunnen houden. Stof heb ik wel voor 1000 avenden. Ziedaar 'n gevolg van
2.
m'n recueillement! Is 't niet aardig? Op al m'n vier voordrachten was 't muisstil. Ik
heb nog geen enkele keer m'n stem hoeven te forceeren. En als ik gedaan heb, is
't mezelf 'n surprise wat ik gezegd heb (althans grootendeels). Nog nooit heb ik m'n
lystje dat ik 'n uur voor 't optreden maakte, kunnen afdoen. Dat zeide ik te Delft, en
daarop vroegen zy of ik terug wou komen om 't dàn aftemaken. Maar dan komt het
ook niet af. Dit weet ik. Ik lyk wel 'n kraan van de waterleiding. 't Spuit er uit. En dan
zeg ik zelf dat het niet deugt en dat het licht & dicht is. Maar Loffelt schreef me dat
hy niet begreep
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waarom niet 'n uitgever 'n stenograaf zond om m'n voordrachten te noteeren. (Ik
dank er hartelyk voor! Dat zou me hinderen). - Nu ga ik slapen. ½ 1. Nacht, lieve
Mieske, jy slaapt al, hoop ik. Is je keel beter? Ik heb er weinig over geschreven, en
je maar bezig gehouden met myn odyssee. Nu, dàt interesseert je. Schryfjy ook
alles. Denk niet dat ik geen belang stel in je kleinigheden. Net andersom. Hoe laat
eet je? Wat? Drink je thee, koffi? Wat doe je. Schryf me alles. Hoe vaart onze
dochter? Even lam als onze zoon?
Dàt 's naar! Ik vind onze dochter altyd heel lief! Ja, heel lief! Hierin 2 briefkaarten van Jeanne. Schryf haar eens. Dat bericht van haar ‘ziekje’
had ik gevraagd. Ik ga, zoodra mogelyk, ook zonder lezing, weer naar Utrecht, om Be en om Van
3.
Hall, dien ik 't beloofd heb. Z'n vrouw (de dochter van Viruly , onzen trouwman!) liet
me na de lezing te dineeren vragen, voor den volgenden dag. Ik bedankte, maar
beloofde terug te komen. Nu ga ik heusch naar bed! Nacht Mieske. Dinsdag morgen
n

Van ochtend kreeg ik by de thee, je kort briefje van Zondag morgen, na 't ontv
van Funke's brief. Heel goed. Je zei dat je ‘morgen’ (maandag) alles zou afdoen.
Dat is prettig. Hé, wil je me zenden, of door Blumer laten zenden, de kaarten waarop modellen
4.
staan van schryftafels, met prys. Als we dan nu een bestellen kan't af zyn als ik
thuis kom. Maar ik moet de modellen zien. Bestel jy asjeblieft wat je wilt. Je heb volstrekt 'n nette mooie kast of zoo iets
noodig. Arrangeer 't in de schryfkamer of waar je wilt, net zoo als je goedvindt. Je
heb geen berging. Dus: bestel naar je zin, en wees niet angstig voor 't geld. Hoe
meer je voor je eigen pleizier bestelt, hoe liever ik 't heb, dat weet je wel. Toe! Wees
nu niet... kleintjes! Je kunt me geen grooter pleizier doen. Dat je 't stil hebt, is wel waar. Maar m'n br. geven je heel wat te lezen en te
overleggen. 5.
Over Brussel hoor ik niets. Ik vraag er expres niet naar. Ook vraag ik niet naar
Vorstenschool. 't Kan me op 't oogenblik niet schelen. Ik denk dat ze opzien tegen
de repetitie die vermoeiend is. En de menschen zyn àf van reizen & trekken. -
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Hierby 't briefje van Haspels dat ik terugvond. 't Is maar om den toon. Hé, daar komt me wat in den zin. Daar je altyd zoo zuinig bent om er iets
aftenemen voor jezelf, stel ik je voor dat je alles wat je voor jouw pleizier koopt,
betaalt van je eigen geld, nam lezing Amsterdam. Ik sta je in voor ± 800 mark. Nu
6.
kan je zelf wirtschaften . Ik zal 't je intact meebrengen, of zenden. Daarop kan je
rekenen. Die heele lezing te Amst is 'n buitenkansje, moet je denken. Er was geen
kwestie van 2 maal in één stad. Het is alleen omdat het er zoo meegevallen is. Van
den uitslag te Rotterdam ben ik minder zeker. Maar toch altyd zal 't de moeite waard
wezen. Amsterdam is zeker goed! Dus bestel & koop. Dinsdag avend
Vandaag had ik by Truida zullen eten, maar ik heb 't laten afzeggen. Ik wou liever
alleen zyn. Hierby 1 briefen 2 brkaarten van Jeanne. Misschien voel je lust haar eens te
schryven. Ze weet dat ik je die bulletintjes gezonden heb. Ik was niet tevreden over de pendule in m'n kamer. Daarom heb ik 't ding naar
m'n slaapkamer gebracht, en in m'n zitkamer 'n ander gekocht. Heel eenvoudig,
maar net goed voor ons logeerkamertje. Ik ben benieuwd of ik van avend 'n br. van je kryg. Je laatste was van Saterdag,
e

na de 2 bestelling, en moet nog viâ Rondeel komen.
Ik kom van Leiden of Den Haag, 21 & 26 hier terug, en vind dan je brieven die
7.
hier geadresseerd zyn.
Verander geen adres om die brieven van 21, 23, 25 & 27. Adresseer hier
(Rotterdam). Ik zal elken keer na 'n voordracht hier terug komen. En als ik eens
langer uitbleef, zou ik Lommaert telegrafeeren, my natezenden. Dus: adres
Rotterdam. In Amsterdam kan ik ook nu weer niet lang blyven omdat ik naar
Dordrecht moet. Zoodra

Eindnoten:
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V.D. Voo: G.W. van der Voo (1806-1902), vrijdenker en publicist.
De lezing waarvan de opbrengst voor Mimi zou zijn.
recueillement: rust en inkeer (fr.)
Zie V.W. XVII, blz. 589.
We: oorspr. stond er hy.
Over: oorspr. stond er Van.
wirtschaften: hier: je eigen zaken beheren (du.)
Deze alinea is doorgestreept.

[februari 1878
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
Omstreeks 19 februari 1878
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (⅔) beschreven (M.M.)
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Geachte Heer De Haas!
Ik vergat noch U en Uw lieve vrouw, noch Uw vrindelyke ontvangst, noch m'n
wensch & belofte om terugtekomen, maar waarlyk, ik ben als suf! Ik moest in
'shemels naam (d.i. op grond van de wetten der lieve Noodzakelykheid) me nog
eenigen tyd bezig houden met die voordrachten. Te Amsterdam was ik zoo moê en
uitgeput, dat ik, die daar zeer veel na-betrekkingen te bezoeken had, o.a. 'n jongere
zuster myner vrouw die altyd haar oogappeltje was, vandaar ben gevlucht als 'n
dief, omdat ik 't niet kon uithouden. 20, 30 brieven daags, en de bezoeken! En dan
by dat eeuwige kennismaken, niet eens te weten met wien men zich inlaat! Zeker
heb ik wel eens menschen ontvangen die ik liever de deur had moet wyzen! Enfin!
Nu moet ik ‘voordragen:’
den 21 te Leiden
23 in den Haag
25 Amsterdam
27 Dordrecht
en daarna nog op veel plaatsen meer, schoon ik den juisten datum niet weet. Ook
hier zal ik naar ik verneem, nog eens ‘optreden’ (zoo heet het) en dat is goed! Want
ik hoor dat m'n onderwerp hier niet bevallen is. Als ik hier weer spreek, zal 't zyn
over ‘bygeloof’
Te Leiden zal ik 't hebben ‘over den invloed der wetenschappen op de zedelykheid’.
Te Amsterdam (waar ik sprak over poëzie. 't Was wel goed, maar niet volledig: ik
werd te moê) nu, ik zal daar 't zusje van poëzie behandelen, nam: ‘wysbegeerte.’
(my zyn die dingen één!).
O, ik lyk wel 'n kraan! En ik houd niet van publiekerigheid. Ik doe 't dan ook maar
omdat het moet. Maar ik zal bly zyn als 't afgeloopen is, dat verzeker ik U! Dan rust
ik 2, 3 dagen en als ik voel dat ik weer ik ben geworden, kom ik belet vragen. Nu
1.
kom ik mezelf voor als 'n kermisman. Och, zoo verdrietig! Wees intusschen met Uw lieve vrouw heel vriendelyk van my gegroet
Uw liefhebbende
DouwesDekker
o

Ik heb 'n best verblyfje & goede bediening in de Westerstraat, n 16, by Lommaert.
Daar is m'n vast adres. Och, ik ben zoo moe, &
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zoo wee van - hoe zal ik zeggen? - van die openbaarheid. Ik ben er te huiselyk toe.
Toch moet ik dankbaar erkennen dat ik getroffen was van de hartelykheid die ik
ondervond, vooral (tot m'n groote verwondering) te Amsterdam. De menschen waren
allerliefst, misschien omdat ze zagen dat ik zoo moê was. Toch wisten ze niet wat
ik te dragen had, en dachten zeker aan physieke afmatting alleen.

Eindnoten:
1. kom: oorspr. stond er lyk.

[19 februari 1878
Advertentie voordracht Leiden]
19 februari 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Leiden op 21 februari in de
Leidsche Courant, no. 42. (K.B. 's-Gravenhage)
VOORDRACHT

van
MULTATULI
Donderdag 21 Februari 1878, 's avonds ten 8 ure in de Gehoorzaal te
Leiden.
Toegangsprijs f1.50.
Kaarten zijn verkrijgbaar en plaatsen te bespreken bij den Boek-, Kunst- en
Muziekhandelaar Joh. J. Eggers, Schreuder & Van Baak, te Leiden.

[19 februari 1878
Advertentie voordracht 's-Gravenhage]
19 februari 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te 's-Gravenhage op 23 februari
in Het Vaderland, no. 42. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
DILIGENTIA.
VOORDRACHT

van
MULTATULI
ZATERDAG 23 FEBRUARI 1878,
's avonds te 8 uren.
Toegangprijs f1,50.
KAARTEN zijn aan 't Gebouw verkrijgbaar.
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[20 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
20 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven (M.M.)
De brief is op 21 februari voltooid.
1.
Woensdag middag lieve Mies, er is 'n brief van je weg! Och ik ben er zoo verdrietig
2.
over. Het moet de brief zyn die je? hebt verzonden, of Kyk, na de ontv. van 't geld schreef je'n kort briefje. Dàt heb ik. Maar zeker heb
je later nog wat geschreven over Funke's brief. En dat wou ik zoo graag weten. Ik
lees nu je brief na die je maandag avend met K. op de bus gebracht heb. Ik ontv.
hem gister avend met de laatste bestelling. Je zegt elken dag 'n brief verzonden te
hebben. Nu, dien van Zondag heb ik NIET. Ik heb daar even vergeefs gezocht naar je brief die je zond na bericht te hebben
van den uitslag der Amst. lezing. Maar die was kort. Ook stond er wel in dat je 225
gl v. Funke had ontv, maar niets over z'n brief. Hy zei me dat-i je schryven zou, en
zeker zou je me daarover iets gezegd hebben. Enfin! Dat ik vergeefs zocht, komt omdat ik nog niet geheel op orde ben. Wel byna. Ik
3.
heb net schryf gereedschap alles dubbel voor de reizen , goede portefeuilles, &c.
maar nog geen tafel naar m'n zin. Ik moet nog 'savends 'n tafeltje onder de gas laten
zetten. Als alles voor goed geregeld is, zal ik je 'n platten grond geven. Morgen 9, 10, 11 uur ga ik naar Leiden. Ik ben niets bang. 't Spuit er uit. Dat
Rotterdam flauw was, kwam omdat ik iets positiefs te relateeren had, en niet mocht
toegeven in m'n eigen denkbeelden. Zoowel te Utrecht, als te Delft en (vooral!) te
Amsterdam was men geélectriseerd. Dat zal te Leiden ook wel komen. En zoo niet?
Ook goed. Ik heb andere dingen in 't hoofd. Van Helden heb ik in dienst genomen. Hy wint me allerlei aanra-
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kingen uit, doet commissies, schryft brieven, onhoudt wat ik vergeet, bezorgt me
op den trein, pakt m'n boel in, en in één woord moet alles doen, behalve 't
publiekspreken zelf & de intieme dingen. Zoo is de afspraak, en 't zal goed gaan.
Hy nam 't met hart aan, en zei: dat is 'n gelukkige dag. Het genootschap dat Havelaar pensioneert heet Tandem! Na de 10, 12 kommissies
(uit mannen van ‘zaken’ bestaande zal ik nu eens toonen hoe 'n zaak moet behandeld
worden. Ieder dien ik benoemde tot chef van 'n sectie, riep: wèl dat moet goedgaan!
En ieder was verwonderd over den eenvoud. En... ik word van niemand afhankelyk!
7.
En... geen oproepingen . Ik zeg je Mies, 't kan niet falen!
Van Helden is uit om de stempels voor de bewyzen van lidmaatschap te laten
graveeren. Ieder sectie hoofd krygt er 13. (Met hem zelf mee 14). Zoodra z'n kaarten
òp zyn, draagt hy 'n ander uit die 13 tot sectie hoofd voor, die zes leden voor z'n
4.
rekening krygt, &c. Simple comme bonjour . Ieder rekent dat het als 'n loopend
vuurtje door 't land zal gaan. Iterson was van ochtend by me. Hy heeft koffie met me gedronken. V. Helden
5.
schonk in. Ook Dr De Haas kwam. Iterson laat je zeer groeten. Hy vroeg naar Maxje !
6.
En naar Van Speyk . Ik heb voor jou 'n Maxje in brons (fer oxydé, denk ik) gekocht. Het is byna gelykend.
Met opgetrokken pootje. Voorloopig staat het op m'n nieuwe pendule die 'n plat dek
& dus 'n ‘groepje’ of zooiets noodig heeft. Maar daarop zet ik liever wat anders. Ik heb 'n blakertje met luciferdoos om te stelen, zoo snoeperig. Alles zal ik
meebrengen. Dan zal je 'r pret in hebben. Ik ben heel wel, en zal 't nu wel blyven omdat ik V. Helden heb die me stoornissen
zal uitsparen. Gister avend deed ik 'n zeer dikken brief op de post. Heb je die? Er waren br.
kaarten van Jeanne in. Gut, alles zal zoo marcheeren! Als er nu maar geen brieven van je wegraken.
Want op je brieven ben ik ERG GESTELD. Dat 's waar.
Donderdag ochtend
Gister avend 9 uur je brief (je) van dinsdag middag. Je schryft niets van je keel.
-
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tegen 10 a 10½ kwam Mathilde hier. Ik heb haar ruw weggejaagd. Gebrek aan tact
is toch 'n vreeselyke kwaal. Straks ga ik naar Leiden. Schryf jy aan Funke over dat verzuimd eten. Ik weet er niets meer van! Ik ging
weg omdat ik voelde onwel in 't hoofd te worden te Amstm. Daar je zooveel betaald hebt zullen je 1000 mark wel op zyn. Heel goed! Hierby
200 gl. Je moet niet in benauwdheid zitten. Dàt zou nu zonde zyn! Ik zit ook niet in
nood, dus jy ook niet. Je hebt stipt recht en 10 dubbel recht op mee genieten. Je
hebt waarachtig genoeg mee gesjouwd!
t Is juìst m'n grootst pleizier van de enorme verandering dat jy er in deelt. Voor
jou uit hartelykheid en liefde. Voor de kinderen uit 'n soort van bluf.
adresseer Rotterdam, en sla geen dag over.

Eindnoten:
1.
2.
3.
7.
4.
5.
6.

Woensdag: oorspr. stond er dinsdag.
Oorspr. stond hier Zondag, doorgehaald.
Vijf woorden later toegevoegd.
oproepingen: nl. zoals de Multatuli-commissie had gedaan.
Simple comme bonjour: zo eenvoudig als goedendag (fr.)
Het hondje van Multatuli.
Eén van de kanaries.

[20 februari 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
20 februari 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven
(M.M.)
v huis, woensdag middag beste Haspels! Ik weet niet of ik reeds aan m'n vrouw
geschreven heb over 't naar Wb. gaan van uw zoontje (wel, dat-i zoo'n aardig kereltje
was met 'n handvatje in plaats van kin.) Ze had iets in de keel, zoo zelfs dat ze 'r 'n
dokter er by geroepen heeft, wat nog nooit geschied was. Dáárom stelde ik 't zaakje
met uw kleinen kerel wat uit, en nogeens: ik zelf weet niet òf ik er op doelde.
Misschien vaag.
Gister avend kreeg ik 'n brief van haar waarin zy zelf er over spreekt, maar 't lykt
wel uit eigen beweging. Ze zegt: ‘he, zouden we dat kereltje niet 'n tydje by ons
kunnen nemen. Maar... zoo'n kind kan niet alleen reizen. Zou je 't niet goed vinden
hem meetebrengen als jezelf uit Holland vertrekt?’
&c&c. Ik zal't je laten lezen, als je weer hier komt) Nu, dat wil ik niet. Juist dan wil
ik thuis alleen zyn, en juist nu zou ik 't aardig vinden als ze gedurende myn afzyn
zoo'n ventje by zich had. Ze
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zal zeer goed voor hem zyn, en hem bezighouden ook, want leegloopen is 'n pest!
Maar ze schryft dat ze nog ‘schor’ is. Ik weet niet in hoever de dokter haar toestaat
naar Keulen te reizen, &c. Dat moet ik haar vragen. Doch aan U en Uw vrouw vraag
ik, of ge uw ventje, als m'n vrouw hem te Keulen komt afhalen, voor 'n tydje wilt
afstaan? Als ik dàt weet, kan ik met haar afspreken. Voor 't behoorlyk begeleiden
naar Keulen, weet ik raad. En zeer goed!
Want, ik heb vandaag 'n geniestreek begaan, o goden! Dat had ik eerder moeten
verzinnen. M'n gewezen uitgever de heer C. van Helden is op 't oogenblik buiten
betrekking. Hy is trouw, hartelyk en my zeer genegen. Bovendien doet hy 100 zaken
met gemak die my zwaar vallen (byv. 'n brief toelakken). Kortom, van Helden heeft
zich, zonder iets te verzuimen, ter myner beschikking gesteld. Op dit oogenblik
reeds is hy uit, om voor my allerlei kommissies te doen die als ik ze zelf deed, me
half gek maken. Alzoo: wees zoo goed, (gy heeren Le Gras, Van Zuylen & Haspels...
en zeg 't voort!) den heer Van Helden te erkennen naar behooren. Hy is volkomen
1.
vertrouwbaar, natuurlyk op dat ééne hoofdplan na , dit verzeker ik U. Ikzelf begryp
niet dat ik hieraan niet eer gedacht hebt. Je zult zien dat ik opknap. Al wat ik 's
avends verzin, schryf ik op 'n lystje, zend het hem met de eerste bestelling, en 't is
gedaan voor ik (3 uur na 't opstaan, trouwens) wakker ben. Nog weet ik niet of ik van avend of morgen vroeg naar Leiden ga. Ik denk morgen
vroeg. De lyst der voordrachten is akkoord
21 Leiden
23 Haag
25 Amsterdam
27 Dordrecht. Van Helden zal zorgen dat ik overal op z'n tyd ben, kaartjes nemen &c&c. Juist al
de dingen waar m'n zwak hoofd niet tegen kan.
Hartelyk gegroet
tt
Dek
Dat aanstellen van Van Helden is me een ware uitvinding! En hy doet alles met hart.
Wilt ge zorgen dat ieder dien 't aangaat, ook de beambtes v.d. Schouwburg, het
2.
weten? Beschouw hem maar
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zooveel als m'n sekretaris, minus den bluf die er in zoo'n titel liggen zou.

Eindnoten:
1. Deze zes woorden naderhand toegevoegd, bedoeld is: Tandem.
2. Beschouw: oorspr. stond er noem.

[20 februari 1878
Verslag voordracht Utrecht in Minerva]
20 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Utrecht van 13 februari in het Algemeen
Nederlands Studenten Weekblad Minerva, blz. 13-14. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.)
Het vervolg bij 27 februari.

Multatuli in Utrecht.
Multatuli hield Woensdag te onzer stede een voordracht. Zij het ons vergund den
lezers van Minerva een kort verslag te geven van het gehoorde, benevens de
opmerkingen, die des sprekers woorden ons ontlokten.
In de geschriften van Multatuli leerden wij reeds zijne levendige taal en boeienden
stijl bewonderen, maar zelden vermocht de schrijver een enkele zijner ideën bij ons
over te planten. Denzelfden uitslag had de voordracht. De eigenaardige, puntige
zegswijze van den schrijver vinden wij hier terug, wie echter des schrijvers ideën
gelezen heeft, weet, dat de vorm van het meêgedeelde door M. zelven op den
achtergrond gesteld wordt, dat het hem vooral te doen is om waar te zijn en zijn
hoorders te overtuigen. Ons overtuigde de spreker door zijne woorden niet. De
gansche voordracht voor de pauze diende slechts tot een inleiding van 's sprekers
eigenlijk onderwerp. Hij wilde ons den weg tot het geluk wijzen. Voor zeker een zeer
belangrijk onderwerp en de eigenaardige opvatting, die elk heeft van den weg die
tot het geluk leidt, zou, wilde de terechtwijzing vruchtbaar zijn, meer dan eene
voordracht eischen. Wij vragen nu, is het daar vergeefelijk dat de spreker de grootste
helft zijner rede gebruikt tot de mededeeling dat hij verscheidene malen met de
localiteit van Rotterdam onbekend zijnde, genoodzaakt was om inlichtingen te vragen
en deze hem meestal onvoldoende verstrekt werden, benevens tot de opsomming
van menig gebied, waarop de spreker niet tot gids kon verstrekken. Ons dunkt de
hoorders zullen er reeds allen volkomen van overtuigd geweest zijn, dat Multatuli
evenmin als iemand anders zich op elk gebied zou thuis gevoelen

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

164
en zij zouden ruimschoots tevreden zijn geweest, wanneer de spreker slechts
voldoende bewijzen had gegeven, dat hij op den weg naar het geluk een veilige
gids mag heeten. Geenszins om te vernemen wat M. niet kan, maar om te hooren
wat hij wel kan waren wij opgekomen.
Hij deelde ons dan vóór de pauze mede, dat niemand hem den weg zou vragen
op het gebied der medicijnen. Niets is natuurlijker meenen wij. Spreker heeft naar
zijn eigene verklaring zelf nooit medicijnen gebruikt. Hij heeft ons geen bewijs
gegeven dat hij lichamelijk zieken kan genezen, noch de oorzaak der kwalen kende.
Wie zou zich dus tot hem richten terwijl er honderden zijn, die op dat punt meerdere
kennis en rijkere ervaring hebben? Ook op het gebied der theologie zou niemand
hem tot raadsman kiezen verhaalde M. Wie twijfelde weer hieraan? Spreker heeft
ons herhaaldelijk bericht, dat hij geen persoonlijken God erkent, ergo kan hij ons
aangaande dien onbekenden niets leeren. Was, vragen wij ook de verklaring dat
hij geen kerkhistoricus is, noodig? Wie heeft M. ooit daarvoor aangezien? 't Spreekt,
dunkt ons van zelve, dat, waar hij zelf verklaart op dit gebied tot doceeren onbevoegd
te zijn, zijne onkunde aangaande de oplossing der vraag of de kerkgeschiedenis
een afzonderlijk leervak moet wezen zeer verklaarbaar is.
In de vaderlandsche historie zou, zei de spreker, ook niemand hem omtrent den
weg komen raadplegen. Nu wie M. uit zijne werken kent, heeft het reeds herhaaldelijk
ontdekt, dat hij zich bijna nimmer op neutraal standpunt weet te plaatsen en zonder
vooringenomenheid weet te onderzoeken. Doch ook Woensdagavond kregen wij
voldoende bewijzen van 's sprekers onbevoegdheid om als geschiedschrijver tot
voorlichter te strekken. Hij vondt het bespottelijk! dat men Willem van Oranje den
eeretitel van Vader des Vaderlands heeft geschonken, aangezien deze zich nimmer
*
in gevaar begeven had (quod demonstrandum est *). Wij vragen of het zich in gevaar
begeven een criterium is van vaderlandsliefde. Voorts kon de Zwijger dien eernaam
niet waardig zijn omdat de lijst der huiselijke dienst van het slot te Dillenburg door
spreker ingezien, bewees dat het goud- en zilverwerk, door Willem tot huur van
Soldaten verkocht niet zoo veel kon zijn, dat daarvoor werkelijk een goed leger kon
**
op de been gebracht worden . Was

*

**

Oranje in levensgevaar op de markt te Antwerpen. Bor, Multatuli's getrouwe notaris, III 157
Hooft III 121 Shada VII 367, 368. Overval te Hermigny, Hooft VII 263, 264, Mendoza VII 157,
Shada VII 367. Sluipmoordenaar Heist. Motley: Opkomst etc. III pag. 80, Aanslag van Jean
Jauregui, Hooft XIX 814 Bd. XVII 313 van Meteren XI 1940 Tassio VI 431 Shada 2 IV 209.
Zie hierover Motley Opkomst v.d. Nederl. Republiek II pag. 322.
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dit onderzoek grondig genoeg om Oranje's rijkdom in goud en zilver te kunnen
constateeren? Maar gesteld eens, dat het waarheid was, dat hij weinig geld had om
aan de huur van soldaten te besteden! Wanneer hij dan dat weinige besteed heeft
zou dat dan geen verdienste zijn? De huurlingen, die hij gehuurd heeft zijn volgens
***
spr. weinige geweest en hebben niets uitgericht . Bewezen werd dit niet; het had
onzes inziens toch wel bewijs noodig! Maar bovendien, dit alles zou Willem van
Oranje's verdiensten toch niet kunnen verkleinen. Wij moeten eerlijk verklaren, dat
het ons pijnlijk aandeed, een applaus te moeten aanhooren op een zóó lichtzinnig
uitgesproken oordeel over Prins Willem I, dat zeker weinig vaderlandsliefde verried.
Op het gebied der letteren mocht Spr. evenmin tot gids dienen. Hij was, noch
professor, noch doctor, noch candidaat in de letteren zelfs geen onderwijzer. Nu
dat wisten wij reeds. Had M. genoemde titels willen verwerven, hij had zich even
als ieder ander aan een onderzoek naar zijne bekwaamheden op dat gebied moeten
onderwerpen, dank zij onze billijke wet.
Doch genoeg. Hij deelde ons nog mede dat hij ook op het gebied der philosophie,
rechten, hoogere en lagere staatkunde onbevoegd werd geacht, om te onderwijzen.
Dit was ons al weêr niets nieuws, en al waren de opmerkingen die hij hierbij voegde
nog zoo interessant, zij waren te kort dan dat wij er veel nut van zouden getrokken
hebben. Na deze groote inleiding hield de spreker eene pauze, waarin wij ons reeds
e

angstvallig af vroegen, of het 2 deel der voordracht, voor ons even leerzaam zou
e

zijn als het 1 .
S.
(Wordt vervolgd.)

***

Een deel dier huurlingen sloeg Alva's krijgers onder Aremberg bij Heiligerlee Motley II pag.
328-332 waar hij Bor. Hooft Shada en anderen citeert.
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[20 februari 1878
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
20 februari 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven in duitse schrijfletters.
Met envelop waarop Madame Douwes Dekker Wiesbaden Dotzheimerstrasse 48
eingeschrieben fr[ei], met het stempel eingeschrieben en het poststempel
Germersheim 21/2 (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 6)
1.
Germersheim in der Rheinpfalz
20. februar 1878
Verehrte gnädige Frau!
Ihr geehrtes Schreiben A.B. 62 postlagernd Wiesb. erhielt ich gestern zugesandt
und beeile mich, Ihnen zu antworden, dass ich Sorge tragen werde, das arme
heimatlose Kind, welches zur Zeit in einer frischen gesunden Gebirgsgegend bei
einer braven gebildeten Wittwe untergebracht ist, Ihnen zuzuführen. Sie waren so
gütig zu bemerken, dass ich eine Indiskretion nicht zu erwarten habe und so will ich
Ihnen des armen Kindes wegen vertrauensvoll entgegen treten - ich würde, wenn
der arme Knabe in Ihnen ein warmes liebevolles Herz, eine Heimat fände, diess als
eine Himmelsfügung betrachten. Wenn ich auch für seine materielle Verpflegung
gut sorgen konnte, so lag mir stets schwer auf dem Herzen, dass das arme
Geschöpfchen nie im Leben eine eigentliche Heimat haben kann. Ihre Intention ist
ja wohl zu erkennen und ich würde gerne den armen Knaben, an dessen Geburt
sich ein entsetzliches Unglück knüpft, in Ihre Arme legen mit allen Anrechten, zumal
seine Mutter doch nie ein Recht auf den Kleinen geltend machen würde.
Aus meinem ersten Schreiben werden Sie entnommen haben, dass nicht die
materielle, sondern lediglich die Situationsfrage mich zu diesem Schritt veranlasst
- es war mir ein Schmerzlicher Gedanke, den armen Kleinen unter Menschen
aufwachsen zu wissen, die das Kind nur des Verdienstes wegen annahmen, wenn
ich auch ihnen die guten Seiten nicht absprechen kann. - Trauriger Weise muss ja
das Dasein des armen Geschöpfchens geheim gehalten werden. In kurzer Zeit werde ich mir erlauben, Ihnen die Ankunft des
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Kindes zu avertiren, nehmen Sie den Kleinen zu sich, prüfen Sie, ob Sie denselben
lieb gewinnen können, ob Sie ihm sein können, was ich innigst für ihn ersehne haben Sie dann einen Entschluss gefasst, so werde ich mit Freuden die Hand fur
des Kinder Wohl und freundlicheren Zukunft bieten - Gott gebe, dass der arme
Kleine Ihre Zuneigung gewinnt!
Bis zu Ihrem eventuellen Entschlusse erlauben Sie, dass ich über die näheren
Verhältnisse schweige - haben Sie sich zur Annahme des Kindes entschlossen, so
weiss ich, dass ich den Adoptiv-Aeltern eine unverholene Erklärung schuldig bin
und werde Ihnen diese persönlich geben. Eine Rückforderung haben Sie nie zu
befürchten - ich segne die Stunde, in der ich dem armen Kinde ein liebevolles Herz
geboten weiss und die Mutter ist glücklich, dieser Sorge entbunden zu sein.
Mit aller Hochachtung
hochgeehrten gnädigen Frau
Ergebenster
Eduard Bernhold
Major und Bataillons-Commandeur.

Vertaling:
1.
Germersheim in de Rheinpfalz
Zeer geachte mevrouw!
Uw geacht schrijven A.B. 62 poste restante Wiesb. kreeg ik gisteren toegestuurd
en ik haast mij U te antwoorden, dat ik er voor zal zorgen het arme ontheemde kind,
dat destijds in een zuivere gezonde bergstreek bij een brave ontwikkelde weduwe
is ondergebracht, bij u te brengen. U was zo vriendelijk op te merken dat ik van U
geen indiskretie heb te verwachten en dus wil ik U omwille van het arme kind vol
vertrouwen tegemoet treden - ik zou, als de arme knaap in U een warm, liefdevol
hart vond, dit als een hemelse beschikking beschouwen. Ook al heb ik voor zijn
materiële verzorging goed zorg kunnen dragen, toch lag het mij steeds zwaar op
mijn hart dat dat arme schepseltje nooit in zijn leven een werkelijk thuis kan hebben.
Uw bedoeling is echter volkomen duidelijk en ik zou graag de arme jongen aan
wiens geboorte een ontzettend ongeluk vastzit, in uw armen leggen, met alle
bijbehorende rechten, aangezien zijn moeder toch nooit enig recht op de kleine zou
doen gelden.
Uit mijn eerste schrijven zult U begrepen hebben dat niet de materiële, maar
uitsluitend de problematische omstandigheden mij tot deze stap brachten - het was
mij een smartelijke gedachte, te weten dat de arme kleine op zou groeien tussen
mensen die het kind alleen om eraan te verdienen zouden opnemen, zelfs al
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zouden zij ook hun goede kanten hebben. - Treurig genoeg moet echter het bestaan
van het arme schepseltje geheim gehouden worden. Binnenkort zal ik mij veroorloven, U de komst van het kind aan te kondigen, neemt
U de kleine aan, probeert U of U ervan kunt houden, of U voor hem kunt zijn wat ik
zeer innig voor hem verlang - als U dan een besluit hebt genomen, dan zal ik van
mijn kant alles doen om het kind welzijn en een vriendelijker toekomst te bieden.God geve dat het arme kind uw genegenheid wint!
Tot aan uw eventuele eindbeslissing moet U mij toestaan dat ik over de nadere
bijzonderheden zwijg - als U tot het aannemen van het kind besloten hebt, dan weet
ik dat ik de adoptiefouders een onverbloemde verklaring schuldig ben en zal U die
persoonlijk geven. U hoeft nooit bevreesd te zijn voor een eis tot teruggave - ik
zegen het moment waarop ik weet dat het kind een liefdevol hart geboden wordt,
en de moeder is gelukkig dat zij verlost is van dit probleem.
Met alle hoogachting
hoogvereerde, geachte mevrouw
Uw dienstwilligste
Eduard Bernhold
Majoor en bataljonscommandant.

Eindnoten:
1. S: O. Schrieke.
1. Rheinpfalz: het koninkrijk Beieren bestond van 1815 tot 1918 uit twee gescheiden delen: westelijk
de Rheinpfalz en oostelijk het eigenlijke Beieren.

[20 februari 1878
Ontmoeting Mimi en mevr. Von Gugel]
20 februari 1878
Mimi krijgt bezoek van een heer die door de moeder van het aan te nemen
pleegkind naar haar is afgevaardigd, waarna zij ook de moeder, mevr. Von Gugel,
voor het eerst ontvangt.
(Zie Dossier Bernhold, 5 december 1879.)

[20 februari 1878
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
20 februari 1878
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
eschreven. (Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Rotterdam
Woensdag avend beste Vos. Dank voor je briefje. Morgen avend Donderdag
1.
‘spreek’ ik te Leiden, en Saterdag in den Haag. Ik wou gaarne Vrydag zoo spoedig
mogelyk van Leiden weer hier terugkomen omdat ik 't erg druk heb, en hier heb ik
'n goed zitje. Ook slaap ik liever hier dan in 'n hôtel, waar ik altyd allerlei dingen
liggen laat. Alzoo ga ik eerst Saterdag van hier naar den Haag, maar ik weet
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het uur nog niet. Dat kàn ik niet bepalen. Je weet niet in welk 'n hurry ik leef, en alle
combinatie of afspraak van meer dan een dag vooruit, is me te zwaar. Ik ben zeer
zwak in 't hoofd.
(Ik hoor daar uit 'n brief van Mieske dat ik by Funke had zullen eten verl.
Saterdag. Ik weet er niets van. 't Schynt dat-i me gewacht heeft. Ik ben
zeer onwèl uit Amstm gevlucht, en heb allerlei afspraken in den steek
moeten laten, enfin! Als de menschen er boos om zyn, hebben ze ongelyk,
want ik ben ziek!) Doe me het pleizier gy & Loffelt niet de minste notitie te nemen van m'n komst. Maar
pak me SVP. na de voordracht of hoe heet zoo'n ding, beet. Dan wil ik gaarne by
U, en in den kring zyn die uw kring is.
Dus tot: Saterdag avend na de kermisspeechery. Ik ben er misselyk van.
Hartelyk gegroet
Dek
M'n hoofd is in de war. Als ik iets geschreven heb, weet ik den volgenden dag niet
meer wàt? Ik heb rust noodig. Niet na de lezingen, maar na jaren tobbens!

Eindnoten:
1. Vrijdag: oorspr. stond er den Vrijdag.

[20 februari 1878
Advertentie voordracht Amsterdam (II)]
20 februari 1878
Advertentie inzake een tweede voordracht van Multatuli te Amsterdam op 25
februari in het Algemeen Handelsblad, no. 14793. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
VOORDRAGHT

van den heer
E. DOUWES DEKKER
(MULTATULI),
op Maandag 25 Februari, 8 uur, in het Lokaal ‘Maison Wackwitz,’
(Keizerskroon), Singel bij de Vijzelstraat.
Toegangskaarten à f 1.50 verkrijgbaar bij de Boekhandelaren JAN D.
BROUWER en T. KOUWENAAR, Kalverstraat, en C.L. BRINKMAN, Hartenstraat,
en aan bovengenoemd Lokaal, waar tevens plaatsen te bespreken zijn,
tegen betaling van 10 Cents extra.
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[21 februari 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi]
21 februari 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi poste restante onder kenmerk
P.P.P. 44 met het konceptantwoord. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (⅔),
2 (⅔) 3 (¾) en 4 beschreven. Met envelop waarop in duitse schrijfletters
Germersheim Frau Douwes Dekker Wiesbaden Dotzheimerstrasse 48, fr[ei] en
poststempel Wiesbaden 21/2 78. (M.M. Dossier Bernhold, bijlage 5 en 5a)
Wiesbaden 21.2.78
Hochgeehrte Frau!
Da die gestrige Unterredung eine etwas flüchtige war, und ich vorerst noch hier
zu verweilen beabsichtige, erlaube ich mir, Sie hiervon in Kenntniss zu setzen, mit
dem Beifügen, dass ich jederzeit mit Vergnügen bereit sein werde, mündlich, oder
schriflich, in jener Angelegenheit, jedwede Auskunft zu ertheilen, und bitte P.P.P.
44 postlagernd
adressieren zu wollen.

Vertaling:
Wiesbaden 21.2.78
Hooggeëerde mevrouw,
Omdat ons onderhoud van gisteren een beetje oppervlakkig was, en ik van plan
ben voorlopig nog hier te blijven, veroorloof ik mij u daarvan op de hoogte te brengen,
en ik voeg daaraan toe dat ik steeds gaarne bereid zal zijn, mondeling of schriftelijk
in deze kwestie alle inlichtingen te geven en ik verzoek u
P.P.P. 44 Poste restante
te willen adresseren.
Conzept von Antwort
DD
Wiesbaden 21 febr 78
Das heute erhaltene Schreiben bringt die Sache nicht weiter, weil es nun für mich
Hauptsache ist zu wissen ob das Kind mir gefällt, und weil wenn dies nicht der Fall
wäre das nennen von Namen Ihrerseits ganz unterbleiben könnte, so schlage ich
vor mir baldigst in der Gelegenheit zu setzen den kleinen Kerl zu sehen. Das weitere
kann dann später erfolgen. Gefällt mir das Kind so musste ich noch die gewisheit
erlangen dass die Mutter oder wer sonst Rechte über das kleine Geschöpf hat, es
uns abtreten will ganz und gar.
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Die weitere Familieangelegenheite gehen mir wenig an. Wenn die Mutter vermögend,
und Sie will dem kleinen irgend eine Summe mitgeben, so fühle ich keine Freiheit
das auszuschlagen, eine Bedingung mache ich jedoch nicht davon. Mich ist es
darum zu thun ein Kind zu haben das ich pflegen und erziehen kann zu meinem
Vergnügen und, wie ich hoffe zu seinem Glück.
Man kann mir schreiben oder zu mir kommen was man am liebsten thut. In ersteren
Falle bitte ich jedoch um Nachricht damit der weite Weg nicht umsonst gemacht
wird.
Bitte sehr die Sache nicht zu sehr in der Länge zu ziehen.
(gez.) Douwes Dekker
(geb.) H. Schepel

Vertaling:
Koncept van antwoord
DD
Wiesbaden 21 febr. 78
De brief van vandaag brengt de zaak niet verder, omdat nu voor mij de hoofdzaak
is te weten of het kind me bevalt en omdat indien dit niet het geval zou zijn het
noemen van uw naam geheel achterwege kan blijven, stel ik voor mij zo gauw
mogelijk in de gelegenheid te stellen de kleine jongen te zien. Wat er verder moet
gebeuren kan dan later plaatsvinden. Bevalt mij het kind, dan moet ik nog de
zekerheid krijgen dat de moeder of wie er verder ook recht op het kleintje kan doen
gelden het ons geheel en al wil afstaan.
De verdere familieaangelegenheden gaan mij nauwelijks aan. Als de moeder geld
bezit en zij de kleine een geldbedrag wil meegeven, dan meen ik dat niet te mogen
afslaan, maar ik maak er bepaald geen voorwaarde van. Mij is het er om te doen
een kind te hebben dat ik kan verzorgen en opvoeden tot mijn voldoening en hopelijk
tot zijn geluk.
Men kan mij schrijven of naar me toekomen, wat het beste uitkomt. In het eerste
geval [bedoeld wordt: het laatste] verzoek ik echter om een bericht, zodat de lange
tocht niet voor niets wordt ondernomen.
Ik verzoek met klem de zaak niet te zeer te rekken.
(get.) Douwes Dekker (geb.)
H. Schepel

[21 februari 1878
Voordracht te Leiden]
21 februari 1878
Multatuli spreekt te Leiden.

[21 februari 1878
Aantekeningen voordracht]
21 februari 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Wetenschap in verband met
zedelijkheid’ te Leiden. Drie stroken papier, waarvan één 330 ×
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105 mm, en twee 330 × 98 mm. Aan de voorzijde geheel beschreven + 1 aantekening
aan slot op achterzijde. Het kursief gedrukte zijn toevoegingen in potlood. (Map
Voordrachten, nr 21, 22, 23. M.M.)
1.

captat.
waarom spreekt ge causerie voorlopige titel. Invloed d. W. Dr de Haas
2.
v. Vloten Eelco V. Onkruid Of die invloed bestaat? En zoo ja in welke richting?
Veranderde titel: Zedel. & Wetenschap Schynbaar afdwalen. Alles in alles myn model
bovendien causerie
noch Quint.
welsprekendheid
noch Hugo Blair
Hans Sachs
noch andere proff.
maar natuur der dingen na studie in de eenzaamheid 2.
geen conclusie
Alzoo Zedelykheid en Wetenschap In gewone behandeling: Wat is wetenschap? Niet te grof opvatten alzoo
daarop terugkomen
noch drank
noch lichtmissery
Fout in 't spraak gebruik
alleen...geslachtsleven
2.
Elements of soc. science
daarvan thans niet! en wetenschap?
wat dan? alle definitien drukkunst kompas china
moeielyk buskruit china
2.
cirkel
telefon
2.
dépêche
biologie Java
alles ware een dik boek
aan anderen vragen:
eerst Nepos
aan Cicero, auguren (Schlosser)
aan Otaheili. Taboe, sacré
aan Javaan adat
Korang adjar
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aan 1 Alfoeren Koppensn.
varken
2
3 spoortje
varken Chinees, liegen
varken Battak ida Pheif
zedelijkheid
varken Laplace
breed nemen
varken franschman in den trein
varken id vischmaal
varken Fitz James
varken franschen schreeuwers en cotillon
goden?
varken Engelschen boksen en financiepub.
eigen
high church
hart
varken Duitschers göthe, Schill.
Wenzelb.
2.
kom, we zullen 't vragen aan ons eigen hart
Hebben nog altyd niet gezegd wat Zedelykheid is.
Ouden Ouden, goden. Jupiter Schlosser
wetensch. Thans ook. Maar o je
zedelykheid Deuter. & Levit.
een
Ook niet aan de 7 wyzen
Joden wetboek
En niet aan later wysgeeren
dogmatiek
Nieuwste snufje medelyden
Doen als anderen } Samojeed } Ik niet. Havelaar. Ryke jongeling Myn zedelykheid: Jehova genot is deugd & geen groter genot dan W!
raadsels probleem vinden
Newton James Watt Archimedes W. eischt arbeid. Dit is de grondslag der Z. Alzoo Wetenschap, Kennis Kunde, Zedelykheid...is dit zoo?
Theoretisch by de individuen
2.
die gearbeid hebben
ja! die jongen werkt goed. 'n blokker
In de praktyk: neen!
Bernouilli
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s

med. Molière
V. Vloten, Onkr.
odium theol.
2.
Agar. Rubinst. Studenten (kroeg)
Rousseau (grimm) Keppler Faust 2.
Algem In weerwil daarvan party trekken voor lieden
die gewerkt hebben meel
roet
aan de vruchten kent men den boom (Onkruid) Doch in 't algemeen. Welke is de invloed der wetenschap
op volksgeluk dat door ware zedelykheid moet bereikt worden
Over 't geheel: min.
Is de reden dat het Volk zich zonder arbeid meester maakt van
de result, der wetenschap? eenige dingen nagaan.
alles kan niet.
pedant
2.
Koen
krant
de W onderwys & Burgersch Stud, pedanterie (Niet met u eens)
Rubinstein
de W id. Kroeg tyd verwaarloozen de W Couranten annonces feuilleton hoofdartk. de W niet kunnen leren gesprekken?
en niet verstaan Dom. Nieuw. Kerdyk de W bouwkunde
de politiek (I. d. W.)
Verkiez. Haarlem
id
B.o Z de W
Vervalsching v. Levensm.
hygiene
Industrie in dienst der
stadstbestuur
misdaad
abattoirs
2.
vreeselyk in zich
moeder & Jezus Elements of social Sc. Lich. Zed. en Maatsch. Zelfbehoud Huwelyken! domzwygen! de Wetenschappen ten koste der alg. Wysbegeerte. Roeping van
den wysgeerigen dichter zich boven vakgeleerdheid te stellen.
Maar om nut te doen, zou de zoodanige aan 't hoofd moeten
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staan, en dit kan niet uit gebrek aan wysgeerigen zin der menigte
't getal opperlui/metselaars is zoo groot dat de bouwheeren verdrongen
worden (Oude Legende!) Uit overmaat van soldaten is er voor
maarschalken geen plaats.

Eindnoten:
1. captat.: captatio benevolentiae, het inroepen van welwillende aandacht, geijkte openingsformule
voor redenaars, (lat.)
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.
2. Doorgestreept.

[21 februari 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi]
21 februari 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi. Met poststempel Leiden 22 FEB 78 en
e
geadresseerd aan Mad Douwes Dekker Dotzheimerstr 48 Wiesbaden. (M.M.)
½ 11 Donderdag avend
1.
Goed afgeloopen. 't Is wèl 8 & VIII .
Of misschien 10 & X
Heel goed. Ik ben wel.

Eindnoten:
1. Kode afgesproken tussen Multatuli en Mimi over zijn eigen waardering van de gehouden lezing
en die van het publiek.

[22 februari 1878
Brief van Multatuli van Mimi]
22 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan alleen blz. 1
beschreven. (M.M.)
1.
2.
Vrydag avend ½ 10 na van middag opgestaan te zyn ben ik aangeland by V.D.
3.
Hoeven & Buys , en heb daar een en ander gedaan. Toen 7 uur 'n beefstuk &c
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gegeten. Thuis komende n paar bezoeken gehad. V. Helden kommissies
opgedragen. Nu ben ik moe en ga naar bed Nacht lieve Mies. Morgen beantwoord ik je twee laatste brieven niet om de lezing van morgen
avend. Ja toch misschien want in m'n hotel in den haag zal ik wel tyd over hebben.
In allen geval 'n berichtje van den afloop Vos {of/&} Loffelt halen me van den trein en zullen me in 't logement alleen laten
tot na de lezing nacht Miesk
Zondag terstond naar hier terug.

Eindnoten:
1. ½ 10: oorspr. stond er laat.
2. Oorspronkelijke eerste zin: Ik ben aangeland by etc.
3. Boekhandelaren te Rotterdam. J. van der Hoeven (1851-1882), was een vriend van Multatuli,
onder meer zeer actief voor Tandem.
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[22 februari 1878
Brief aan C. Vosmaer]
22 februari 1878
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1,
2(⅔) en 3 beschreven. (Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Vrydag avend beste Vos, daar kryg ik je briefje met (buiten op):
‘brief v. Leiden ontv. goed!’
Nu weet ik niet eens of ik je in dat briefje verzocht heb, als 't je schikt, me van
den trein te komen halen, en me in 'n logement te brengen? Zoo neen, dan vraag
1.
ik 't je by dezen. Ik schiet telkens allerlei malle bokken, en... ben haast niet in staat:
alleen te loopen. Met kunst- & vliegwerk moet ik m'n arm hoofd by elkaar houden.
n
Van Helden, m'n gew. uitgever zegt dat ik in den Haag te 2-54 aankom. Wilt ge
zoo goed zyn, (gy of Loffelt) me in ontvangst te nemen en naar 'n logement te
brengen dat U geschikt voorkomt, en na me daar bezorgd te hebben, me alleen te
laten? Dan sluit ik me na de lezing hartelyk gaarne by U en hem aan. Om de malle
2.
kermiskunststukken van die lezingen te kunnen leveren, moet ik zóó maltentig te
werk gaan. Als wezenlyke prestatie van kennis, wetenschap, redenary &c hebben
myn voordrachten geen waarde, maar als kunststukjes (in verband met de servituten
waaronder ik gebukt ga) zyn 't ware juweeltjes. Ik weet nog niet waarover ik 't hebben
zal. Wel voor Amsterdam waar ik spreken zal over wysbegeerte (als zusje van
poëzie waarover ik 't daar onlangs gehad heb)
Hartelyk gegroet
tt
DD

Eindnoten:
1. Schiet: oorspr, stond er maak.
2. maltentig: zeer nauwgezet.

[22 februari 1878
Brief van Mimi aan G.L. Funke]
22 februari 1878
Brief van Mimi aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en
4 (½) beschreven (M.M.)
Wiesbaden 22 febr.
Beste Funke. In uw brief van 16 dezer (Saterdag) las ik dat u dek dien middag te
eten verwachtte. Van D zelf had ik uit A. een paar erg zenuwachtige briefjes, zoodat
ik me wezenlyk ongerust maak-
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te. Maar daarna kreeg ik een 'n beetje kalmer brief uit Rott. van Zondag 17. Hy
schreef me dat-i Amsterdam ontvlucht was - dat hy zich onwel voelde worden, dat
i saturdag avond om negen uur was aangekomen in R en toen naar een restaurant
was gegaan en geprobeerd had wat te eten, want dat hy dat in 2 dagen niet gedaan
had! Hy kon evenwel niet eten want hy was te òp. maar nu zou hy wel spoedig beter
worden en wat geregeld leven schreef hy. Ook was hy vóór de lezing te Leiden (het
laatste bericht dat ik heb) volgens zyn getuigenis en dat van anderen wèl naar
lichaam en geest.
Hy schynt dus vergeten te hebben dat hy Saturdag middag by U komen zou! ik
weet hoe naar het is iemand zoo te vergeefs te wachten en dat nadat ge u zooveel
moeite voor en om dek gegeven had - 't spyt me wezenlyk erg, en ik ben haast bang
dat vooral uw vrouw een beetje boos op hem is. Ik weet hoe onprettig en ergerlyk
zulke dingen zyn. Ik heb dek gevraagd of i die afspraak vergeten had - en ik ben
zeker dat het hem erg spyt. In gewone omstandigheden is hy stipt op zulke zaken,
maar hy was nu werkelyk niet wel van agitatie - Wilt ge beiden 't hem vergeven?
Verbeeld u toch den dag van zn lezing in A. heeft hy niets gebruikt dan een kop
bouillon en den dag daarna gewacht tot 's avonds negen uur! En hy kan daar volstrekt
niet tegen! hy heeft juist behoefte aan goede voeding, vooral by zooveel agitaties.
Toen hy me de laatste keer schreef Woensdag en donderdag was v. Helden by
hem en schonk koffi, en zou wat voor 'm zorgen ik heb dus 'n beetje hoop dat die
hem ook op zn tyd aan 't eten zal herinneren. - 't Is wezenlyk al te erg! Goddank dat
de voordrachten hem makkelyk vallen. ‘Maak je niet ongerust schryft-i - ik had wel
stof voor 1000 avonden.’
Dat i in A. zoo vermoeid scheen, zooals ik ook uit 't nieuws zag, zal voor een groot
deel wel aan z'n armzalig kop bouillon - en logementen bouillon! - te wyten zyn.
Nu ik groet u heel hartelyk en Marie ook. Van de geboorte van 't jongetje hebben
we niet eens wat gehoord, dus dat zal wel alles in orde zyn. - Van Eduard heb ik al
weer een nare brief voor dek. Zoogenaamd door een vriend geschreven om om
hulp te vragen daar hy er erg in zat. maar ik geloof dat hy hem zelf geschreven
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heeft en zn hand verdraaid. heel heel naar! uit Padua. de zoogenaamde vriend
vraagt of Edu terug mag komen! - Maar spreek er s.v.p. niet over met dek. Want ik
houd de brief maar hier tot de 4 lezingen die vastgezet zyn
Leiden
den Haag
Amsterdam
Dort
achter den rug zyn! arme dek. Hy heeft zooveel van dat kind gehouden en 't is zoo
slecht. We hebben na zyn vertrek copy van een brief van hem aan de zuster van
zn moeder die NB. nooit iets voor die moeder gedaan heeft. integendeel! gevonden
waarin hy dek vervloekt. Ja! 't is byna om te lachen van akeligheid - foei en dom by
dat alles - of neen dat niet. Hy is intelligent, maar alleen dom in zooverre dat hy
geen begrip heeft van rechtschapenheid of adel van gemoed, en z'n gemeene
streken met de grootste eenvoudigheid blootlegt als slimheid. treurig!
Nu, vaarwel. Met 'n handdruk
Uw toegenegen
Mimi DD

[22 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
22 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven (M.M.)
Rotterdam. Vrydag van Leiden gekomen, dus weer op m'n kamer, goddank!
lieve beste beste Mies! Ik vond 11 brieven thuis. V. Helden bracht ze my aan den
trein, maar ik las ze eerst hier. D.i. de jouwe. Twee lieve, goede beste brieven, wel
met verstandighedens, maar toch lief. Dankje wel Dat doet 'n mensch goed! Leiden was best. Zóó als te Amstm kàn nooit weer, maar toch best! Dus alweer
1.
in orde. Wees niet bang. Vires acquiro eundo , dat zal je zien. M'n reis wordt 'n ware
triumftocht. En ik ben wèl, o heel wel, geloof me. O zoo komiek te Leiden. Ik begon
aan m'n sprekery te denken zoowat ½6, maar weer vergeten hebbende 'n
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nachthemd meetenemen, ging ik eerst nog uit om er een te koopen, heel op m'n
gemak. Als ik m'n speeches langer vooruit maak, deugen ze niet. 't Is 'n klucht! Voor
morgen in den Haag heb ik nog geen onderwerp, maar ben er niets geagiteerd over.
't Marcheert net of 't buiten my om - en my niet aangaat. Waarlyk iets heel
eigenaardigs. Ik begryp 't zelf niet. Ik beweer niet dat m'n voordrachten goed zyn,
2.
volstrekt maar als ze goed waren zou ik misschien m'n doel niet bereiken d.i. de
menschen te electriseeren. Dus zyn ze wel goed voor 't doel. Wees voor niets bang.
Heb je m'n postkaart van gistravend: Leiden, na de lezing? 't Is al 5½ en na m'n terugkomst nog weinig rust. Straks ga ik uit en zal je van
avend schryven over alles wat in je twee brieven staat. Heel lief en goed. Gut, aardig
dat je geld vraagt. Juist dàt begreep ik gister. Je moet òp zyn. Daarom die 200 gl.
De brieven hebben elkaar gekruist. Jy mag niet meer in schyn van nood zitten of
zelfs van gêne! En 't zal nooit meer noodig zyn. Dat beloof ik je. Mislukken kan
Tandem niet. De kaarten zyn al gedrukt. De stempel wordt gegraveerd. Nu dat 's
maar byzaak. De Hoofdzaak moet en zal gelukken. Al 't geld van de lezingen is
maar buitengewoon speelduitje, en om even adem te scheppen. Toch zal ik 't niet
weggooien. Alleen koop ik in ons belang stipte militaire bediening en
gehoorzaamheid. Dàt heb ik noodig om te doen wat ik doe.
lezingen
21 Leiden
23 den haag
25
27
hier komen geloof ik 'n paar
zeeuwsche plaatsen tussch in. Goed!
3.
8 Maart Delft
15 (?) Maart Haarlem
tusschen 8 & 15 Maart komen ook nog misschien 'n paar plaatsen. Goed! Ik kan
best 100 voordrachten leveren. Dat 's niets. Maar: sporen, hotels, kellners & zulke
dingen vervelen en irriteeren my. Dat alles wordt zooveel mogelyk voor me beredderd
maar ik zal die hulp nog kompleeter maken. O ja, inpakken! (Gister te Leiden weer
geen pantoffels!) Nu, inpakken zal V. Helden ook leeren. Hy maakt 'n lystje. -
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Plet is heel goed, hartelyk en bruikbaar. Hy is of komt, en doet alles wat ik hem
vraag of zeg. Maar ik vraag niet meer. De ‘juffrouw’ ('n mal dier maar goed voor
haar dienst) denkt zeker dat ik 'n generaal ben die soldaten dresseert. (En 't gaat
best, het dresseeren!) Daardoor leert zy ook gehoorzamen. Ze weet al dat ik niets
2 maal zeg. O komiek! Met schraalte van geld ben ik mezelf niet. Voortaan zal ik mezelf kunnen wezen,
en daardoor goed doen, geloof me. Ik wacht op 'n stempel. 't Zal of zou dinsdag af zyn. Straks stuur ik Van Helden
met de boodschap: dubbel geld als 't er maandag is.’ - t Is donker. Ik ga wat eten,
heusch, by Leygraaf, 'n zeer goede restaurant. -

Eindnoten:
1. Vires acquiro eundo: krachten vergaar ik al gaande (lat.), aangepast citaat uit de Aeneis van
Vergilius, aldaar gezegd van de laster. (IV, 175)
2. ‘niet’ weggevallen door het omslaan van de pagina.
3. Dit werd tenslotte 6 maart.

[23 februari 1878
Mimi bezoekt dr. E. Brück]
23 februari 1878
Mimi bezoekt dr. E. Brück, Obergerichtsanwalt te Wiesbaden, om naar de
mogelijkheid van adoptie te informeren.
(Zie Dossier Bernhold, 7 december 1879).

[23 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
23 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
den Haag, Keizershof
Saterdag middag 5 uur
Nog 3 uur voor ik optreed, en ik ben al klaar. 't Zal wel weer goed zyn. Ik heb tot
*
nog toe mezelf niet gekend . Komiek!

*

in dat opzicht meen ik. Ik zou wel klaar zyn voor 3 lezingen achter elkaar, en 'n paar uur
geleden wist ik m'n onderwerp nog niet.. -
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thuis kreeg ik nog je brief waarin je schreef dat de 200 gl. ontv. waren. Neen, ik ben niet zenuwachtig. M'n schrift is maar zoo, omdat ik te gauw schryf.
Van Helden bracht me aan den trein. Vos & Loffelt haalden me af. Ik had 'n aardig
aventuurtje in den trein. Dat hoor je morgen. Ik ben zeer opgeruimd en niets bang
voor van avend. Ik zal er me nooit weer over agiteeren. Ze zullen opstaan als ik na
de pauze terugkom. Dit wil ik. Ik heb nog te beantwoorden allerlei uit je twee brieven die ik gister thuis vond, en
die ik vandaag kreeg. Maar morgen zoo vroeg mogelyk ga ik weer naar Rotterdam
terug. Dan vind ik altyd 10, 12 brieven. Denk eens! ik heb de drie laatste brieven
van je by me. En de flacon van Mevr. De Salis ook. Alles marcheert goed. Maak je geen zorg! Ook niet over m'n gezondheid. Thuis
zal ik uitrusten. En geef jy 't je goed, asjeblieft. Dit is zoo prettig voor me. Kamer arrangeeren &c, net wat je goedvindt. Maar bestel dan 'n schryftafel voor
1.
jou naar jouw zin. Voor my had ik gemeend een zonder Aufsatz . Ze staan in z'n
teekeningen. Wel met 'n gewerkt opstaand randje.
Doe net wat je wilt, maar wees niet gierig voor jezelf. Denk aan 'n kast, of kastjes
voor je, of kasten, precies zooals je ze 't liefst hebt. Al wat je voor jou koopt, zal ik
als 'n geschenk aan my beschouwen. Was de depêche: ‘niet in hotel dineeren’ je welkom? Ik verzeker je dat ik 't ook
2.
niet graag heb, en desnoods zal ik 't M.A. uitleggen . Vos & Lorffelt komen me om
7 uur halen. Maar ik heb tyd over. Ik kon best me nog klaar maken voor twee andere
3.
voordrachten. Te Breda zal Digna me den laatsten dag 'n onderwerp opgeven. Dat
is aardig. Dag Mies. Na de lezing briefkaart.

Eindnoten:
1. Aufsatz: opstaande achterwand met vakjes, laatjes etc (du.)
2. Multatuli verzette er zich tegen dat Mimi zich met Marie Anderson in het openbaar vertoonde,
omwille van haar relatie met Jhr. dr. F.A. Hartsen, van wie zij in 1870 een kind had gekregen,
en om haar vrije omgang met mannen sindsdien. Vgl. brief van 28 februari van Multatuli aan
Mimi.
3. Digna: mevrouw Roessingh van Iterson.

[23 februari 1878
Brief van E.L. Mulock Houwer-Syriër aan Multatuli]
23 februari 1878
Brief van mevr. E.L. Mulock Houwer-Syriër aan Multatuli. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3 (½) beschreven. (M.M.) Linksboven op blz. 1 in
blauw potlood de aantekening van Multatuli: Is deze brief niet lief? Ze is ± 66 jaar!
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Zierikzee 23 Februari 78
Beste Dekker,
Ja zet maar groote oogen op een brief van mij... maar ik moest U. nog zeggen
hoezeer ik het betreurd heb dat ik U. en uwe lieve vrouw, niet meer heb kunnen
ontmoeten toen ik voor drie jaren geleden het vaderland verlaten heb. Doch zoo als
gij weet zat ik toen in vreeselijke drukte en kon ik ook geen dag langer in Delft blijven,
omdat ik op een bepaalde tijd, met mijn kleindochter te Arnhem moest zijn. Wilt ge
1.
me nu die, schijnbare, onhartelijk vergeven. Ik zeg schijnbaar want ik kan mij geen
tijd herinneren waarin ik u niet genegen was. Gij gelooft mij immers wel? Eind April
van het vorige jaar ben ik van Java teruggekomen en woon nu tijdelijk met vier
kleinkinderen te Zierikzee om later als mijne kinderen met verlof komen naar Breda
te gaan.
Als ik zoo gelukkig ben U weer te zien zal ik u de reden van mijne terugkomst
vertellen. Ik ben zeer zeker verlangend U. nog eenmaal te ontmoeten. Ik durf echter
niet zoo dadelijk hopen dat gij uit eigen beweging hier zult komen maar kan U. wel
de verzekering geven dat hier en buiten de stad vele geestverwanten zijn die U met
open armen zouden ontvangen en er veel prijs op stellen U te zien en te hooren.
2.
Nu weten vele, want ik heb het verteld, dat gij nog een vriend mijner jeugd zijt en
dat tijd nog omstandigheden ooit die vriendschap, in mij, heeft kunnen uitwisschen
en ik heb daar altoos mijn roem op gedragen. Dus ook heden nog. Om die reden
hebben zij mij nu een kleine, doch niettemin aangename verplichting opgelegd in
de hoop dat mijn verzoek een klein beetje meer zal gelden dan het hunne. Gij begrijpt
al wat ik U vragen wil of gij het nederige stadje met U bezoek vereeren wilt. Ô doe
dat beste Dekker, al was het slechts om mijnent wil. Ik geloof niet dat gij er spijt van
hebben zult, want er zullen zeer vele U. komen hooren en ik kan U niet zeggen hoe
blijde gij, er mij, mede maken zult want ik heb U zooveel te vragen en te vertellen.
Ik verwacht een klein antwoord van U. en goed!!
En nu beste Dekker, van harte gegroet van Uw U steeds
toegenegen E. Mulock Houwer

Eindnoten:
1. Verschrijving voor onhartelijkheid.
2. Na Multatuli's aankomst te Batavia (1838) heeft hij enige tijd bij de familie H.W. Mulock Houwer
gelogeerd. Zie verder hij 26 februari 1878.
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[23 februari 1878
Brief van Mimi aan E. Bernhold]
23 februari 1878
Brief van Mimi aan Majoor E. Bernhold. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 6a)
Wiesbaden 23 febr. 78
Verehrter Herr,
Ihr werthes Schreiben das ich gestern erhielt stimmt ganz überein mit den Brief
den ich den Tag zuvor hier poste restante unter PPP 44 niederlegte, und in welchen
ich vorstellte mir vor allen Dingen das Kind zu zeigen. Ich nehme Ihren Vorschlag
den kleinen zu mir zu nehmen um zu prüfen ob ich ihn lieb gewinnen kann also mit
freude an.
Man sagte mir er war schön kraftig und blühender gesundheit - ich hoffe sehr dies
alles bestätigt zu finden. Gesundheit und Gefälligkeit ist ja eine Bedingung und der
Blick von Verwandten ist in dieser Hinsicht oft parteiisch. Übrigens kann ich Ihnen
die Versicherung geben dass ich mich schon nach dem Kinde sehne und sehr hoffe
dass die Sache zur Befriedigung der beiden partieen abbeschlossen werde.
Hochachtungsvoll (gez.)
Douwes Dekker
geb. H. Schepel
Aangeteekend verzonden
i.e. eingeschrieben pr Post

Vertaling:
Wiesbaden 23 febr. 78
Geachte Heer,
Uw sympathieke schrijven dat ik gisteren ontving komt geheel overeen met de
brief die ik de dag tevoren hier poste restante deponeerde onder PPP 44 en waarin
ik voorstelde mij allereerst het kind te laten zien. Dus neem ik uw aanbod om de
kleine in huis te nemen en te proberen of ik van hem kan houden met vreugde aan.
Men heeft mij verteld dat hij mooi, sterk en van een stralende gezondheid is - ik
hoop zeer dat dit alles zo zal blijken te zijn. Gezondheid en een aangenaam
voorkomen zijn immers voorwaarden en de kijk van familieleden is in dit opzicht
vaak partijdig. Overigens kan ik U de verzekering geven dat ik al naar het kind
verlang en zeer hoop dat deze zaak tot genoegdoening van beide partijen wordt
afgesloten.
Hoogachtend, (get)
Douwes Dekker
geb. H. Schepel
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[23 februari 1878
Brief van Mimi aan E. Bernhold]
23 februari 1878
Brief van Mimi aan Majoor E. Bernhold. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 2 (¼) beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 7)
Eingeschrieben
23 febr. 1878
Wiesbaden Samstag Abend
Verehrter Herr,
Die Dame war einen Augenblick hier. Sie wollte mir wegen zwei Punkte sprechen,
die Geldangelegenheit und die Reise des Kindes.
Was dem ersten Punkt betrifft konnte ich ihr nur wiederholen dass das Nebensache
ist, und ich in dieser Hinsicht durchaus keine Bedingung stelle. Was die zweite
Sache betrift habe ich mich übereilt indem ich versprach, wenn nöthig, nach
Aschaffenburg zu kommen um das Kind in Empfang zu nehmen. Nach Frankfort
ginge noch - aber weiter - und dann die Zurück Reise mit ein Kind das uns noch
nicht kennt - und das um und einsteigen - das macht mir angst. Ich bitte Sie also
sehr die Sache so anzuordnen dass ich nicht weiter wie Frankfort zu reisen brauche.
(gez.)
Douwes Dekker
geb. H. Schepel

Vertaling:
Aangetekend
23 febr. 1978
Wiesbaden zaterdagavond
Geachte Heer,
De mevrouw was hier even. Zij wilde mij over twee punten spreken, de geldkwestie
en de reis van het kind
Wat het eerste punt betreft kon ik slechts jegens haar herhalen dat het een
ondergeschikte kwestie is, en dat ik in dit opzicht geen voorwaarden stel.
Wat de tweede zaak betreft, ben ik te snel geweest toen ik beloofde als het nodig
was naar Aschaffenburg te komen om het kind in ontvangst te nemen. Naar Frankfort
zou nog gaan - maar verder - en dan de terugreis met een kind dat ons nog niet
kent - en het over- en instappen - daar ben ik bezorgd over. Daarom verzoek ik U
de kwestie zo te regelen dat ik niet verder dan Frankfort hoef te reizen.
(get.)
Douwes Dekker
geb. H. Schepel

[23 februari 1878
Voordracht te 's-Gravenhage]
23 februari 1878
Multatuli spreekt te 's-Gravenhage.
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[24 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
24 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
dit is 't begin van
een dikken brief.
6 uur
Rotterdam, Zondag avend
in m'n kamer, dus:
goddank!
lieve beste Mies. Van middag na m'n tehuiskomst kreeg ik je brief van saterdag
morgen. Nu heb ik er vier te beantwoorden. Wel, berichtte ik je de ontvangst van
de drie vorigen maar zonder te antwoorden. Eerst myn wedervaren. Zeker heb je de briefkaart van Vos & Loffelt. Ik had hem
met je adres er op, in den zak en zy hebben hem na de lezing beschreven. Wat ze
er op zetten, weet ik niet. Zeker dat het goed geweest was. Dat er weinig menschen
waren, kan me niet schelen. Geld heb ik wel noodig, maar 't komt er op 'n 100 gl
niet op aan, en weldra niet op 1000 ook! *
Na de lezing met Vos & Loffelt samen zitten praten .
1.
Heel gemütlich . Eén uur naar bed, maar ik kon niet slapen. Daardoor ben ik zeer
vermoeid opgestaan. Vervolgens allerlei bezoek. Als ik niet Haspels had moeten
spreken die tusschen 1-4 komen zou, was ik van middag 'n uur gaan slapen, om
dezen avend lang te kunnen opzitten. Maar dat kon niet. Nu heb ik vroeger dan
gewoonlyk gegeten en drink vroeger thee (op dit oogenblik) en ga vroeg naar bed.
Straks komt v. Helden nog om orders voor morgen te halen. (Hy

*

2.

en soep met 'n tong gegeten , schoon ik in 't Keizershof ook al gegeten had. Dus: je ziet dat
ik gehoorzaam.
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is uitstekend!) en om aftespreken hoe laat hy me op den trein bezorgt. Ook moet
hy aan Funke schryven en nog een en ander. In de slaapkamer wou ik 't bed dicht
aan den muur hebben, maar kon geen laken spykeren, omdat het nette behangsel
op 'n raam zit (op linnen). Dus gister naar den Haag gaande, zei ik: laat maken van
latten een
. Spyker daar 'n laken op, en schuif het bed aan. Van ochtend toen
ik ½ 12 thuis kwam, wàs 't er! Dat is 'n gevolg van myn knorren omdat 'n
tafel
die er had moeten staan, eerst ‘straks’ komen zou. Ik zei dat ik geen straksen
aannam. &c. Zoo moet ik doen, en nu hy 't eenmaal weet, (en de juffr. ook) marcheert
alles best. Ik moet zeggen dat ze goede orde onder de kinderen houdt. Als ik thuis
ben, mogen ze niet boven m'n hoofd spelen. In één woord, m'n verblyf is zoo goed
als 't maar bedacht worden kàn. De kamer is knus, alles precies zooals ik 't hebben
wil. Als 't Nov. of Dec was, nam ik 'n open kachel met cokes. Nu is 't niet de moeite
3.
waard 'n andere te huren. Je wensch dat ik thuis komende wat rust nemen kan ,
zal meer dan bevredigd worden. Ik zal nooit meer gedwongen zyn iets te doen om
aan geld te komen, noch na m'n thuiskomst, noch later. En jy zult nooit meer in den
brand zitten, ook niet na m'n dood. ‘Wel, mynheer, weet gy wel dat gy een toovenaar
zyt,’ zei Huet. Precies! Maar ik moet m'n tyd afwachten, en die is gekomen. Jy bent
m'n lieve beste Mies, en hebt RECHT dapper meetedoen. Me dunkt dat je genoeg
ellende verdragen hebt, en moedig! Dus ik ben voornamelyk bly om jou. Schryf
maar gerust aan de zusjes iets als: er is uitzicht dat Dek eindelyk deftig
gepensioneerd zal worden. Dat is prettig.’
(‘deftig’ is voor:
ryk maar dat hoef
je niet te zeggen.
En ‘uitzicht’ beteekent
dat het zoo is.)
Ja, 't lykt tooveren, maar waar is het! Misschien zend ik morgen weer 60 of 100 gl
aan Nonni. Ik wil haar imponeeren. Wees niet bang dat ik met leege handen zal
thuis komen. Dat kàn niet. (tooveren, he?).
(Daar hoor ik V. Helden den trap opkomen. Hy heeft 'n huissleutel, en legt jas en
hoed in de achterkamer. Alles is militair ordelyk. Zóó alleen kan ik alles doen goed
gaan en zóó zàl 't goed gaan!). -
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M'n aventuurtje in den trein van hier naar Rottm was zoo. By toeval kwam ik in 'n
wagon met nog 6 of 7 rookende heeren. 't Beviel me niet maar ik vond het uitstappen
niet de moeite waard. Daar kwam op 't laatste oogenblik hygend 'n ‘dame’ (iets als
modemaakster) met 'n énorme groote ronde platte doos. Wel drie voet in doorsnee.
Ik zei:
- maar... men rookt hier.
- Eh? Comment!*
- On fume ici, madame.
- Cela n'y fait rien, pourvu que j'entre.
En ik nam haar doos aan, en ze raakte er in. De doos deelde den wagon in tweeen.
En zy:
r

- Mon Dieu, quel pays! Figurez vous m que ce commissionaire &c &c.amp;c. Ces
gens.. etc, amp;c Ik: Oui madame, c'est un pays exécrable...
- N'est ce pas, msieur!
Ik: pitoyable, misérable, détestable,
- oui, m'sieur, etc.
Volgt vertelling van de gruwels die de kommissionair aan haar begaan had.
Ik. En France tout est beaucoup mieux, Madame.
- Oh, je ne dis pas, Mais...
- Madame, en Frrrance tous les commissionnaires sont des gentilhommes!
- Pardon, M'sieur! Mais...
- Des anges!
- Mais monsieur...
- Des hommes d'esprit...
- Mais, m'sieur...
- Tandis qu'ici, dans ce pays maudit, nous n'avons que des gueux..
- M'sieur, je ne dis pas cela, mais..
- Des niais, des nigauds, des rustres..
- Mais..
- Si la Frrrrance avait la bonté de nous annexer..
- Mais..
- Et de nous inonder de ses commissionaires..
- Mais..
- Et de ses maréchaux...
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Enz. Enz. Enz. En.
Al de heeren lachten schaterend en zy (nogal 'n mooie vrouw) keek half knorrig
over 't voor den gek houden, half lachend.
Toen was 't uit,
‘N oogenblik daarna beweerden de heeren aan de andere zy van de doos, dat
hun venster digt moest, en 't myne open.
Ik. Madame, ces messieurs me prient d'ouvrir cette fénêtre ci. Le permettez vous?
- Mais.. m'sieur..
- Le permettez vous, madame? Dans ce vilian pays on ne fait rien sans la
permission des dames.
Ze wou niet zeggen: ja of neen.
Ik liet het half neer, en vroeg weer of 't haar beviel? Ze was verlegen over 't lachen,
en wou niet antwoorden. Ik zei
- Je vous jure.... françaisement madame, c.à.d. j'affirme... c.à.d. je ne sais pas
trop, c.à.d. je n'en sais rien du tout, c.à.d. je vous jure françaisement, que dans ce
vilain coupé, rempli de vilains hollandais, rien ne se fera sans votre permission
frrrrrançaise, madame! Enz Enz Enz. Ze keek boos. 4.
Kort voor den Haag zette ik m'n hoed op (om hem te kunnen afnemen) en vroeg
heel beleefd:
- Pardon Madame, voudriez vous me dire si vous connaissez l'adresse de la
maison où vous voulez vous rendre.
- Mais M'sieur..
- Je veux vous débarasser des commissionaires de ce vilain pays Madame
- Mais m'sieur
- L'adresse, s'il vous pl. Madm?
- Calavare marke, six, zei ze eindelyk.
- Cela suffit.
We kwamen aan. Ik nam haar doos (énorm) en gaf hem aan 'n pakjesdrager.
Toen haar reistasch, idem. Toen reikte ik haar de hand, en zei tot den dienstman:
Vigilante!
- Mais.. m'sieur!
- C'est mon affaire, madame!
En:
- Entrez, madame!
- Mais, monsieur..
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Ik betaalde den koetsier, en zei: Kalvermarkt, zes. Adieu Madame!
- Mais, M'sieur
- Adieu, madame!
Uit! Vos en Loffelt die me hadden opgewacht by 't uitstappen, wisten eerst niet hoe
ze't hadden. Ik zei: ‘goed, wacht even, Ik heb hier eerst wat aftedoen. Zy beiden,
dor, droog en stuntelig, begrepen er eerst niets van, maar hebben later hartelyk
gelachen. En m'n française zal de Hollanders veel aardiger vinden dan vroeger. 5.
Van Hollanders gesproken. Ik heb half & half 'n plan om de 9000 gl. by te steueren
die er nog ontbreken voor de expeditie naar Nova Zembla. Fransen v.d. Putte, lid
der Commissie (prins Hendrik ook, geloof ik) doet het niet, en vraagt ‘bydragen’.
Misschien zeg ik: 't hoeft niet, ik zal 't geven. Als ik wil, kan ik. De vraag is of ik willen
zal. Ja, als ik wil, zal ik 't binnen 14 dagen geven.
Nu denk je zeker dat ik gek ben, en dan denk je verkeerd, meid. En dan zal ik
zelf er nog wel meer dan die 9000 gl by winnen ook. Daarover meer als ik besloten
ben. Misschien doe ik 't niet, maar als ik 't in myn belang goedkeur, kan ik 't doen.
En binnen 14 dagen! 't Zou wel aardig zyn, niet waar, als ik m'n naam aan die
expeditie verbond. Ik houd zooveel van Barends & Heemskerck. En wat 'n slag voor
Fr. v.d. Putte! Gut, ik ben zoo mal slaperig. En 't is pas 7¾ uur. Ik zal 'n nacht van belang maken.
Om 9 uur ga ik er in. 6.
Verbeeldje, in 'n gedrukte preek van Ds Nieuwenhuis te s' Hage worden
aangehaald:
‘de gulden woorden van den dichter: (vier regels)
Wie 't goede doet opdat een god hem loonen zou
&c tot..........
laf’
(uit geb. v.d.Onw.) V. Helden zendt je de brochure (de preek) Zóó verandert de geest! Die woorden
op den kansel! En: dominé? Ik begryp er niets van. - Ik ben als dronken van den
slaap en zend dezen brief niet (d.i. van avend niet) om je niet te doen denken dat
ik gek of ziek ben. Gut neen, maar erg moê! Ik zal liever eerst morgen sluiten.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

190
* Vertaling van de franse passages:
- Hè? Wat zegt u?
- Men rookt hier, mevrouw.
- Dat hindert niet, als ik er maar in kan.
- Mijn god, wat een land. Verbeeld u mijnheer dat die kruier etc. etc. Die lui etc.
etc.
- Ja mevrouw, het is een afschuwelijk land...
- Zo is het maar net, mijnheer.
- Meelijwekkend, ellendig, weerzinwekkend.
- Ja, mijnheer etc.
- In Frankrijk is alles veel beter mevrouw.
- O, dat zeg ik niet, maar...
- Mevrouw, in Frrrankrijk zijn alle kruiers edellieden!
- Pardon, mijnheer, maar...
- Engelen!
- Maar mijnheer...
- Verfijnde geesten
- Maar mijnheer...
- Terwijl hier, in dit verwenste land, je alleen maar bedelaars hebt...
- Mijnheer, dat zeg ik niet, maar...
- Dwazen, onnozelen, boerenpummels..
- Maar...
- Als Frrrankrijk de goedheid had ons te annexeren...
- Maar...
- En ons te overstromen met zijn kruiers...
- Maar...
- En met zijn maarschalken...
- Mevrouw, deze heren vragen mij dit raam open te zetten. Vindt u dat goed?
- Maar, meneer...
- Vindt u het goed, mevrouw? In dit rotland doen we niets zonder de toestemming
van de dames.
- Ik zweer u... franselijk, mevrouw, dat wil zeggen, ik verzeker... dat wil zeggen
ik weet niet precies, dat wil zeggen ik weet er niets van, dat wil zeggen ik zweer u
franselijk, dat in deze rotcoupé, vol met rothollanders, er niets zal gebeuren zonder
uw franse toestemming, mevrouw.
- Pardon mevrouw, zoudt u me willen zeggen of u het adres weet van het huis waar
u naar toe wilt!
- Maar mijnheer...
- Ik wil u verlossen van de kruiers in dit rotland, mevrouw.
- Maar mijnheer
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- Het adres alstublieft mevrouw?
- Kalavare marke zes.
- Dat is voldoende.
- Rijtuig!
- Maar... mijnheer!
- Laat u het maar aan mij over, mevrouw!
- Stapt u maar in, mevrouw!
- Maar, mijnheer...
- Kalvermarkt zes. Vaarwel mevrouw!
- Maar, mijnheer!
- Vaarwel, mevrouw!

Eindnoten:
2.
1.
3.
4.
5.
6.

soep met 'n tong gegeten: oorspr. stond er en 'n tong met aardappelen.
gemütlich: in duitse schrijfletters, gezellig (du.)
kan: oorspr. stond er zal.
den Haag: oospr. stond er Rott.
by te steueren: aan te zuiveren (naar het du.)
Domela Nieuwenhuis: Nog godsdienst? Reeds godsdienst? Toespraak gehouden in de
Evangelisch-Lutherse Kerk te 's-Gravenhage op zondag 25 november 1877. 's-Gravenhage,
Mensing & Visser 1878.

[24 februari 1878
Advertentie voordracht Dordrecht]
24 en 25 februari 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Dordrecht op 27 februari, in
de Dordrechtsche Courant, no. 48. (K.B. 's-Gravenhage)
SCHOUWBURGLOKAAL VAN DER HORST VOORDRACHT

van
MULTATULI,
Op Woensdag 27 Februari 1878, des avonds 8 uur.
Toegangsprijs f 1.50.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij den Heer Van Der Horst

[25 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
25 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
beschreven. (M.M.)
Rotterdam Maandag morgen ½ 11 lieve beste Mies. Ik ben al gekleed om straks
naar den trein te gaan. V. Helden pakt m'n taschje in.
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Gist'r avend heb ik je geschreven maar niet verzonden omdat ik zóó moe was
dat m'n schryven je ongerust zou gemaakt hebben. Ik had al twee blaadjes vol (alles
goeds) zoo gekrabbeld en zenuwachtig dat ik ze niet verzend omdat je schrikken
zou. En ten onrechte, want alles is goed. Ook ik ben juist van morgen heel wel, na
eens weer tot m'n genoegen te hebben overgegeven. -
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Over 3, 4 dagen komt Van Helden je den kleinen Haspels brengen. Juister bericht
volgt. V. Helden kan, als ik in Zeeland ben, 2 nachten by je (d.i. in onze woning)
slapen. Neem dan 't kleine kereltje Haspels 'n snoepig ventje - by je in bed.
Ik zeg V. Helden dat-i na overleg met Haspels, je meedeelt wanneer hy komt. Hy
weet de treinen &c beter. Nu hoef je niet naar Keulen.
Ik ga zoo vroeg naar Amst om by Funke en by Fredi te gaan. Met m'n voordracht
bemoei ik me niet voor 5, 6 uur. Ik ben daarover weer heel kalm. Net iets dat me
niet aangaat.
Dag beste Mies. Ik zal je beter brieven schryven zoodra ik 'n paar rustdagen heb,
na Goes, denk ik. Wees maar heel gerust en opgeruimd. V. Helden die best is, groet je. Hy zal je een en ander kunnen vertellen over my.

[25 februari 1878
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
25 februari 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 2 (⅔) beschreven. Met envelop waarop: Madame Douwes Dekker
Dotzheimerstrasse 48 Wiesbaden, fr[ei], en met poststempel Germersheim 25/2.
(M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 8)
(Post-Stempel Germersheim 25-2)
Verehrte gnädige Frau!
Mit Bedauern hörte ich, dass man Ihnen die Zumuthung machte, dem Kinde
entgegen zu reisen - ich habe desshalb geschrieben, dass das arme Geschöpfchen
Ihnen nach Wiesb. zugebracht wird - wenn ich dienstlich abkommen könnte, würde
ich den Kleinen Ihnen selbst an 's Herz legen, weil ich im Geiste die Stunde segne,
in welcher einem warmfühlenden Herzen zugebracht wird. Der arme Kleine wird sich viel rascher nach einer solch' weiten Reise beruhigen,
wenn er in Ihrem Hause gleich gebettet wird - ich halte es fast [für] etwas grausam,
den Knaben während der Reise zweimal in fremde Hände zu geben und
anderentheils wünsche ich nicht dass Sie gleich mit Sorge Ihr mütterliches Werk
beginnen.
Mit inniger Hochachtung
ergebenster
Eduard Bernhold
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Vertaling:
Vereerde geachte mevrouw!
Tot mijn spijt hoorde ik, dat men van u heeft gevergd het kind tegemoet te reizen
- daarom heb ik geschreven dat het arme schepseltje naar U in Wiesbaden
toegebracht moet worden - als ik het met mijn werk zou kunnen regelen, zou ik U
de kleine zelf aan uw liefde komen toevertrouwen, omdat ik in de geest het moment
zegen waarop [het kind] aan een warm voelend hart wordt toevertrouwd. De arme kleine zal zich na zo'n verre reis veel sneller op zijn gemak voelen, als
hij in uw huis dadelijk naar bed gebracht wordt - ik acht het haast wreed de knaap
op deze reis tweemaal in vreemde handen te geven en van de andere kant wil ik
niet dat U uw moederlijk werk dadelijk met moeilijkheden begint.
Met de meeste hoogachting
uw zeer toegewijde
Eduard Bernhold

[25 februari 1878
Voordracht te Amsterdam]
25 februari 1878
Multatuli spreekt voor de tweede maal te Amsterdam.

[25 februari 1878
Aantekeningen voordracht]
25 februari 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Wijsbegeerte’ te Amsterdam. Een
strook papier van 350 × 110 mm, alleen aan de voorzijde beschreven; het kursief
gedrukte zijn toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten, nr. 10 M.M.)
Emile de gir. 1.
zelfde hoorders v. onlangs!
poezie der daad
erato vanille scientia, meditatio.
1.
erato, cogitatio agatha, felicitas peer uit eigen tuin.
Ik zal spreken over Wysbegeerte
geen nieuws
1.
opmerking Funke. U wilt toch wys zyn?
1.
beteekenis woorden materialist
1.
{infanterie
{kompliment
{diplomatie
niet altyd Locke
etymologisch
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misanthrope
germ. talen beter
republique fransch. coup sans rebut
Mac Mahon philosophe ('n gemakkelyk mensch)
Frédéric II (provincie)
M d'alembert, grim, Holbach
2.
d'argens . Lamettrie Ook duitsch philosoph = weltweisheit
niet korrect 1.
wijsgeer/begeerte beter Terugk. opmerking Funke 1.
By 't behandelen wel eens 't zelfde als onlangs. Alles is in alles
théine
etrurisch
alles in alles

Raspail

Om te weten wat niet wbg. is moeten wy teruggaan: tot de geschiedenis.
‘het begrip dat de oude school er aan hecht (metier) Geschiedenis - eerst mythologie.
Vervolgens - zotternyen
Mevr. de Graaf
zeven wyzen
franciscus Solon, Chilo, Pitt.
Heerman Bias, omnia mea
Thales O
Maar dat zyn geen wysgeeren! Goed! Stelsel.
ofschoon Franciscus Heerman &c.
(śtraks) Egyptische (Mozes)
Ind. stylisten
stelsel
fakirs
derwischen, stelsel
St Medard flagellanten. d.p.l.r.
Lourdes Marpingen
Ver van wysgeeren! Welaan:
Zeno Stoicyn

Pythagoras

Sokrates Hoe meer ik weet...

Egypte

Plato (geen dichters)
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Langendyk

Seneca (ryk & nero)
Aristoteles. natuur
Solon (geen natuur)

peripat

id (niem. gel. v.z.d.)

eklektisch

Demokritos (stelsel)

woord van

Heraklitos (stelsel)

v. Vloten

Diogenes! Krates!

e

Eindnoten:
1. Doorgestreept. ‘zelfde hoorders van onlangs’ verwijst naar de lezing te Amsterdam op 15 februari
1878.
1. Doorgestreept. ‘zelfde hoorders van onlangs’ verwijst naar de lezing te Amsterdam op 15 februari
1878.
1. Doorgestreept. ‘zelfde hoorders van onlangs’ verwijst naar de lezing te Amsterdam op 15 februari
1878.
1. Doorgestreept. ‘zelfde hoorders van onlangs’ verwijst naar de lezing te Amsterdam op 15 februari
1878.
1. Doorgestreept. ‘zelfde hoorders van onlangs’ verwijst naar de lezing te Amsterdam op 15 februari
1878.
2. d'argens.: Marc-Pierre d'Argenson (1696-1764), frans minister, aan wie Diderot en d'Alembert
hun Encyclopédie opdroegen.
1. Doorgestreept. ‘zelfde hoorders van onlangs’ verwijst naar de lezing te Amsterdam op 15 februari
1878.
1. Doorgestreept. ‘zelfde hoorders van onlangs’ verwijst naar de lezing te Amsterdam op 15 februari
1878.

[25 februari 1878
Brief van G.L. Funke aan Mimi]
25 februari 1878
Brief van G.L. Funke aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en
4 (¼) beschreven. (M.M.)
Met gedrukt kopje G.L. Funke. Heerengracht bij de Hartenstraat 242.
Amsterdam, 25 febr. 1878
Beste Mimi! Zoo even kom ik thuis, nadat Uw echtvriend vroegtijdig te bed is
gegaan en dus krachten samelt voor volgende improvisaties. Hij kon echter niet
gerust zijn moede hoofd neerleggen voor ik plechtig beloofd had U nog een paar
regels te schrijven.
Al was de zaal niet zoo vol als bij de eerste lezing (toen waren er geen stoelen
genoeg en moesten tal van Heeren den heelen avend staande toeluisteren) toch
was de zaal net bezet en wel door een uiterst ernstig en belangstellend auditorium,
waaronder vele dames. Dek was in volle kracht. Reeds toen hij in stad kwam, merkte
ik al dat hij voor zijn doen zeer kalm was en zich prettig voelde. Een bezoek bij Uwe
zus had hem blijkbaar nog verkwikt, zoodat hij hoogst kalm optrad en iedereen kon
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zien dat hij nu eens met genoegen zijn idéen demonstreerde en 't ditmaal niet andere
plichten waren die hem dwongen tijdelijk niet ziek te willen zijn. Hij heeft dan ook
ruim 2 uren zóó boeiend en met zóóveel gloed gesproken, dat men een speld kon
hooren vallen; zóó, dat zelfs de applaus verstomden en alleen aan 't slot een
daverend bravo bewees dat men recht genoten had en dankbaar naar huis ging.
D. zelf was voldaan en Ge begrijpt dat 't dan goed geweest is.
Na de lezing zijn we met juffrouw Mathilde en een paar andere vrienden nog een
goed half uur bijeengeweest en was D. schijnbaar even frisch alsof hij nog beginnen
moest. Gelukkig echter plakte men niet lang en mocht ik als een goed zoon voor
de
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vader van zoo velen mijner papieren kinderen, zijn jas over 't warme lijf trekken en
hem naar 't Rondeel brengen.
De netto opbrengst weet ik nog niet. Wel vernam ik dat kort vóór de Voordracht
tusschen de f 300.- en f 350.- ontvangen was.
Wees hartelijk gegroet van
tt
G L Funke
Heden morgen antwoordde ik u op uw laatsten brief.
Morgen denkt D. weer naar R. te gaan en daar te blijven tot woensdag middag.
Dan naar Dordt enz. Een heele corvée! Doch als hij maar overal goed slapen kan
en niet te veel last krijgt van bewonderaars, zal hij 't best volhouden. Wees daarop
gerust! Verbeeld u als slotvuurwerk heeft hij vanavend in alle ernst de lezing eener pas
verschenen preek van een Haagsche dominé aanbevolen. Hoe gek dat klonk kunt
Ge U voorstellen.
Morgen zal ik de preek zien te krijgen en U zenden.

[26 februari 1878
Advertentie voordracht Middelburg]
26 februari 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 1 maart te Middelburg in de
Middelburgsche Courant, no. 48. (K.B. 's-Gravenhage)
CONCERTZAAL TE MIDDELBURG
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
Op Vrijdag 1 Maart 1878, des avonds te 8 uren.
Toegangsprijs f 1.50.
Toegangskaarten zijn te bekomen bij de boekhandelaars J.C. & W.
Altorffer en J.A. De Heer, en aan de Concertzaal.

[26 februari 1878
Dankbriefje uit Monster]
26 februari 1878
Dankbriefje van drie bewonderaars uit Monster aan Multatuli met bijschrift van
deze aan Mimi. Half enkel velletje, waarvan blz. 1 en 2 (½) beschreven. (M.M.)
Het bedankbriefje zelf dateert uiteraard van 23 februari.
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Meester

Wy danken U.
van

Van luik jr.

Monster

A De Vletter jr

1.

Schomerus
Ik zend dit om je den geest te laten zien in den Haag. Nu (dinsdag avend) kan ik
m

je zeggen dat m'n publiek te Amst (wysbegeerte) gister nòg hartelyker was, o veel
expansiever. 't Was allerliefst!

Eindnoten:
1. Zie telegram van 6 februari, van dezelfde afzenders.

[26 februari 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
26 februari 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Westerstraat dinsdag middag beste Haspels!
Amsterdam is best afgeloopen. Het publiek was zeer hartelyk. Voor 't eerst heb
ik waarlyk met genoegen gesproken, en niet als taak. Hoe spoediger ge my de saldo's zendt van den Haag & Amsterdam hoe liever 't
my wezen zal. Stoor U niet aan onverevende onkosten. Sla er maar een (ruimen)
slag naar, en houd het noodige in handen. Wanneer ge my geld zendt, zeg er me
dan SVP by hoeveel op rekg van Amsterdam komt, omdat ik de zuivere opbrengst
van die voordracht voor 'n zeer speciaal doel bestemd heb. V. Helden zegt me dat
het wegbrengen van uw aardig kereltje geregeld is. Best! M'n vrouw zal er schik in
hebben. 1.
En... haal nu uw hart eens op aan 't lezen van inliggenden brief , dien ik terug
verzoek. Dat schryven is van een dame van 66 jaar, een myner eerste liefden. Op
e
m'n 19 jaar was ik smoorlyk op haar verliefd, en zy hield ook van my, maar alles
zeer in den deugdzame, zoodat ik eerst voor drie jaren haar te Delft ontmoetende,
haar den eersten kus heb mogen geven. Alzoo 'n relatie van 1839-1878... 'n idylle
van 38 jarigen duurtyd! Haar brief deed me innig genoegen, en ik heb getelegrafeerd:
‘ik kom te Zierikzee, al
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lagen de rails vol duivels!’ Als dàt nu geen trouwe liefde is, weet ik het niet!
Nu is myn vraag, en myn verzoek:
2.
vraag: bestaat er kans dat ik na 2 Maart (Goes) eenige dagen vryhoud? Of zyt
ge nog over de ruimte tusschen 2 & 6 Maart in onderhandeling. Zoo neen, dan ga
ik van Goes naar Zierikzee.
verzoek: U met die eventueele Zierikzeesche lezing niet te bemoeien. Ik wil daar
geen geld aannemen, en heb er pleizier in m'n beminde van 1839 & 1840 gratis
over de kaartjes te laten beschikken. Ik zal haar verzoeken iemand in kommissie
te stellen voor 't huren van 'n lokaal &c. De vraag is alleen, of 't met uw
n

arrangementen klopt dat ik eerst den 5 Maart thuis kom om den 6 te Delft te wezen?
Hartelyk gegroet van
Dek
Mocht ge 'n heele of halve afspraak hebben betreffende 3 of 4 Maart, verander
niets. Dan ga ik later (nà Delft) naar Zierikzee.

Eindnoten:
1. Zie bij 23 februari 1878.
2. eenige dagen: oorspr. gevolgd door of één dag.

[26 februari 1878
Verslag voordracht 's-Gravenhage in Het Vaderland]
26 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te 's-Gravenhage van 23 februari in Het
Vaderland, no. 48. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Multatuli.
De noodzakelijkheid, verklaarde Multatuli, toen hij Zaterdagavond in Diligentia optrad,
dwong hem hier en elders het woord te komen voeren, ofschoon physieke zwakte
hem dit moeilijk maakte.
Hoewel niet uit zijn mindere welsprekendheid, kon men dit laatste toch vrij duidelijk
bespeuren bij de opmerkingen over Jezus' wegleiden naar de woestijn (Mattheus
IV), waarmede de spreker zijn rede aanving.
Dat wegleiden naar den woestijn scheen, zeide hij, bij de Oostersche
legende-schrijvers in overdrachtelijken zin te moeten beschouwd worden en alleen
te doelen op het inkeeren tot zichzelven; hij wees er daarbij op, hoe goed en nuttig
het is, dat de mensch ook in gewone omstandigheden geregeld een blik slaat in
eigen gemoed, zich elken dag zij het slechts een half uur, bezig-
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houdt met zichzelven en zich op die wijze afzondert ook al leeft hij in een groote
stad; hij behoeft daarvoor niet naar de woestijn te trekken.
Na Jezus' terugkeer uit zijn afzondering volgde de bergrede (Mattheus V). Van
de zaligsprekingen, daarin vervat, wenschte Multatuli een verklaring te geven naar
zijn eigen opvatting, zonder echter de verschillende belooningen te bespreken, die
daarbij zijn vermeld.
Uitvoerig zette spr. de redenen uiteen, die volgens hem Jezus het recht gaven
om de armen van geest, de treurenden, de zachtmoedigen, de hongerenden naar
de gerechtigheid, de barmhartigen, de reinen van hart, de vreedzamen en de
vervolgden zalig te noemen.
Enkele opmerkingen van maatschappelijken aard waren door die beschouwingen
heengevlochten. Zoo besprak Multatuli het pauperisme en keurde af het geven van
aalmoezen aan de behoeftigen, alleen omdat zij arm zijn. Niet dat hij de weldadigheid
bestreed, integendeel, maar wèl het geven aan de armen, alleen als zoodanig,
omdat die los weggeworpen giften het pauperisme, dien kanker der maatschapij,
aankweeken en omdat zulk een wijze van geven dikwerf gansche geslachten van
ellendigen in het leven roept.
Bij de zaligspreking der barmhartigen wees de spreker op het bevorderen van
ruwheid en ongevoeligheid bij de jeugd, door het vervoeren en slachten van vee in
de steden. Hij vestigde de aandacht op het feit, dat er nooit gebrek is aan
slachtersjongens, en op de martelingen, welke het vee van die knapen heeft te
lijden, voordat het ter slachtbank wordt gevoerd. Abattoirs buiten de stad, geen
slachters meer, maar vleeschverkoopers, en voor het afmaken van het vee: van
overheidswege benoemde deskundigen, die langs wetenschappelijken weg het vee
zóo weten te dooden, dat het een minimum lijden heeft te verduren. Dat achtte
Multatuli in de groote steden dringend noodzakelijk.
Met een enkel woord besprak hij verder de duels en de oorlogen. Ofschoon
erkennende, dat elk duel en elke krijg op zichzelf zooveel mogelijk moest voorkomen
worden, waren toch naar zijn overtuiging beiden in beginsel noodzakelijk; hij geloofde
dan ook niet, dat eenig rechter, in welk land ook, den duellant, die het
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ongeluk had zijn tegenpartij te dooden, als een gemeen misdadiger naar het schavot
zou durven zenden. Wat overigens de oorlogen en meer in het bijzonder de legers
betrof, achtte hij groote staande legers verkeerd; hij wilde liever kleine legerkorpsen,
maar zoo samengesteld, dat hij, die zich daarbij in vredestijd ‘verhuurde’ als held,
ook als een vijand de grenzen mocht naderen, zou toonen bereid te zijn alles op te
offeren voor de verdediging van zijn land. Dan zouden zich geen Fransche
maarschalken meer overgeven met 400000 man.
Het tweede gedeelte van de rede van Multatuli was gewijd aan zijn uitlegging van
de woorden: zij zullen God zien. Hij stelt zich daarbij niet voor een persoonlijken
God en denkt ook niet, dat de oude priesters daarin geloofden. Voor hem bestond
de godheid in het begrip van het zijn, in het alles in alles, in den Jehova die was, is
en worden zal.
Den aard der dingen na te gaan, hun nut en werking te leeren kennen, die tot
eigen voordeel en vooral tot heil van anderen aan te wenden, dat vormde volgens
spreker de reinen van harte, en hoe meer zij zich daarop toelegden, hoe meer zij
op die wijze genoten - in den goeden zin - des te beter en gelukkiger zou het hun
worden vanbinnen, des te meer zouden zij leeren kennen en begrijpen van het
eeuwige, oneindige, alomtegenwoordige, des te meer zouden zij God zien.
Met eenige opmerkingen omtrent het martelaarschap en de betuiging, dat hij zelf
zoo min voor een waren als een valschen martelaar gehouden wil worden, daar
veel geluk hem vooral in de laatste jaren ten deel viel, sloot spr. zijn rede.

[26 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
26 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel gevouwen velletje en een half enkel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

201
Dinsdag ochtend
Rondeel
Wel, Mieske, 't gaat crescendo! 't Is nog nooit zoo goed geweest als gist'ravend
over wysbegeerte. Ieder was erg tevreden, en Funke's gezicht straalde nog meer
dan by poëzie. Heel vol was 't niet, maar toch redelyk, zoodat jouw lezing wel iets bedragen zal.
Je krygt het PRECIES! Gut, zoo'n pret voor me. Ik denk wel aan Willeme. Dat gaat jou niet aan. Alles zal in orde komen. Ik was gister, en ben vandaag byzonder wel. Nader berichten volgen. Straks terug naar Rotterdam. Ik ben den heelen reis nog niet zoo wel geweest
als gister en nu. Kompleet flink. Al stond er nog 'n nul achter de pretentie van
1.
Willeme, tòch zal je je br. hebben.
En jy zult ze halen dat spreekt. 2.
Ook Charl. de Gr. zal ik tevreden stellen. beschouw je maar als 'n ryk mensch. Over 'n jaar zal je 'n villa kunnen koopen als je daar zin in hebt. - Fredi was... om
te stelen.
3.
Ze zal je schryven over m'n bezoek o ze was allerliefst. Zeg haar dat ik dit vond.
Tandem zal prachtig worden! het kan niet missen. Ik heb 't nu bedacht en voer het
uit. Als ik nog 5 jaar leef, laat ik je 'n vermogentje na, en al ware dat niet, dan toch
'n zeer deftig inkomen. Dàt noem ik manoeuvreeren, hè?
4.
Denk niet dat ik droom. Ik heb verstand van zaken, en niet de Wertheims
&c
dag mies.
Braunius Oeberius (met vrouw & zuster uit Arnhem overgekomen: o beeldig hartelyk!)
nu hy zei: och wat zie je 'r beter uit dan by poëzie. (toen was hy er ook, maar alleen)
Ik antwoordde (of liever schreef hem zoo even want ik wil hem nu niet spreken in
de vroegte) ‘telegrafeer dat aan m'n vrouw.’
Zeker doet-i-'t!
Z'n vrouw en zuster waren innig hartelyk. Niet te beschryven. En ik heb beloofd
te Arnhem by hen te logeeren op conditie dat ik zooveel ik wil op m'n poot mag
spelen, en weggaan zonder te groeten. ‘O graag, graag, riepen zy allebei, en hy
ook.’ De familie Schröder was er weer, en ik kreeg 'n herinnering aan de belofte hen
te komen zien. -
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Ik antw. ja, maar als de voordr afgel. zyn. Nu ben ik 'n half mensch.

Eindnoten:
1. De bij Willème achtergelaten brieven.
2. Charlotta de Graaff. Vgl. V.W.X, blz. 739. Zij had Multatuli al in januari 1863, volgens Marie
Anderson, enkele duizenden guldens gehend.
3. Ze zal je: oorspr. stond er Heeft ze je (....).
4. Befaamde bankiersfamilie in die tijd. A.C. Wertheim was lid van de Multatuli-commissie.

[februari 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
Omstreeks 26 februari 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan
blz 1 (⅔) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje: Directie van Het Nieuws van den
o
Dag. Pijpenmarkt, n 187.
Waarde Dekker! Ik blyf den heelen avend thuis en ben van meening dat Ge beter
deedt wel degelijk nà kinderen - bedtijd (half 9) eens aan te wippen, en zoo min
1.
mogelijk of geheel niet van 't laatste bezoek te reppen . Hoe eer dat knoopje wordt
doorgehakt, des te beter!
Is uw avend te zeer bezet, dan zij we ook morgen avond te huis, of ook morgen
een goed deel van den dag.
tt
GLF
2.
t.h. 6 uur

Eindnoten:
1. laatste bezoek: zie Funke's brief van 5 juni 1878.
2. t.h.: te huis.

[26 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
26 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Vijf dubbele velletjes postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
De brief is op 28 februari voltooid en onvolledig bewaard gebleven.
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Dinsdag avend, Rotterdam
Gister (maandag) niets verzonden. Maar je moet 'n briefkaart van Funke hebben
gekregen, en van ochtend 'n telegram van Oeberius, die met vrouw en zuster van
Arnhem was gekomen om de voordracht bytewonen. Hyzelf was ook by ‘poëzie’
geweest. Je zegt ‘den 1 Maart heb je nog 'n voordracht.’ Wel ja, en nog velen daarna. 't
Regent uitnoodigingen. Le Gras V.Z. & Haspels slaan er velen af. Maar Zierikzee
moet aangenomen worden. Mevr. Mulock Houwer heeft me gevraagd in 'n
allerliefsten brief dien ik je zenden zal. Ik heb er op getelegrafeerd: ‘Dan kom ik te
Z.zee, al zat de rail vol duveltjes!’ Goed dat je aan Chris geschreven hebt. Ik ontving 'n gekken brief van Merens.
1.
Ik schreef reeds voor m'n bezoek by Fredi aan Pool hoe mal druk ik 't had en
verzocht hem dat ook aan Merens uitteleggen, maar fré wist niet of Pool 't gedaan
had. Hy was niet thuis. Zy was allerliefst en hartelyk ook. Ze beloofde uit zich zelf
dat ze je schryven zou. Ik schreef 4 kaartjes voor haar, maar weet niet of ze er
geweest zyn. Ik heb naar hen gezocht, doch zag niet goed. Fre's kindje is 'n engeltje.
Ze heeft geloof ik jou oogen, of die van Fre tenminste. Ik heb 'n paar uur by Fre
gezeten, en had expres geen koffi gedronken om by haar wat te gebruiken. Ze was
heel lief. Overigens verzocht ik haar (en dit doe ik velen!) my te beschouwen als
dood zoolang ik die voordrachten houd. De menschen die ze bywonen, vinden dit
begrypelyk. V. Helden zei iets aardigs. Toen ik zei: ‘ik besteed eigenlyk aan
voorbereiding maar één uur’ antwoordde hy: ‘ja, één uur en dertig jaren!’ Zoo is

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

204
het ook! Ieder vindt dat m'n voordrachten zoo vol zyn. De couranten doen hun best
me te smoren, maar 't lukt niet. Ik hoorde velen die er over verontwaardigd waren.
Mevr Oeberius & haar zuster waren woedend over die poging tot doodzwygen. Nu,
't schaadt me niets! Ze kunnen ‘Tandem’ (de gouden sleutel!) niet smoren, en daarop
komt het nu hoofdzakelyk aan.
2.
Je maakt 'n kamertje voor jezelf in orde. Goed! Onder de teekeningen van
schryftafels is niet die ik gezien heb, nam: eenvoudige tafel met 'n opstaand randje
aan den achterkant. Wil je daar eens naar vragen?
En, is er in geval van nood, 'n (liefst ongemeubl.) kamer by Fliedner te huur? Ik
heb Fredi opgewonden voor de monsterreunie, en dat zal ik Chris ook doen. Zwart pak? Goed. Maar ik heb nog geen arrêt om de maat te laten nemen. Met
dit pak wil ik m'n voordrachten afmaken. M'n moeder zei: ‘met oude kleeren moet
men nieuwe verdienen.’ Och, die lieve vischjes! t Doet me toch aan! Maar 't is goed! Die gemeene smid.
Juist goed nu dat hy Pythagoras niet kreeg. Ik lees in m'n zomerbroek. Die zit me makkelyker dan de nieuwe. Die zal goed
zitten als ik den rooden uitgooi. 't Is hier schoon, zacht weer. Dat moeten we weer bezuren in Mei. Gut, zoo prettig dat je nieuw geld kreeg nog net voor dat je 1000 mark op waren!
Je moet niet alleen niet te kort komen, maar zelfs niet in angst zitten dàt je tekort
komen zult. Wees niet bang. Ik zet het je, iets uittegeven of te bestellen dat ik niet
goedvind, vooral als 't voor jezelf is. Volg toch je eigen wil, zonder vragen. 't Is geen
gunst, Mieske, 't is je volledig recht, en ik heb er pret in dat je dat recht gebruikt.
Ik schryf van avend aan Haspels dat ik 't provenu van de Amsterd. voordracht
geheel apart wil ontvangen omdat het bestemd is voor 'n byzonder doel. Hoeveel
't is kan ik volstrekt niet berekenen, maar jy krygt het intact en 't mag niet in de
gemeenschap. 't Is jou speldegeld. Later kryg je veel meer. 10 % van al de inkomsten,
dat zal als Tandem goed aan den gang is (mislukken kàn niet) zeker wel 100 gl
smaands bedragen, en meer! Zeg, nu we 't zoo ruim zullen krygen, zullen we een schoonen hond koopen. Als-i
langharig is, kunnen we 2 of 3 maal sweeks 'n
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3.

dienstman nemen om hem te wasschen en te kammen of al was 't alle dagen.

meebrengen. Je ziet dat ook jy op je wenschen bediend wordt. Zóó zal 't voortaan
wezen. De wereld was omgekeerd, en ik heb ZED terecht gezet. O, één narigheid! Gister bleek me dat 'n juffer naast me piano speelt! In godsnaam!
Dat zal ik 'n volgend jaar beletten. Dan huur of koop ik zoo'n woning, en zet er byv.
V. Helden in (zonder piano). 4.
Karel is nu te Amstm by me geweest. Hy beviel me heel goed. Inderdaad goed
ontwikkeld. Hy zal z'n weg wel maken. ‘Zonde van onze woning te Wb. als ik in Holland 'n vry bovenhuis had?’ O neen,
ik zou er toch maar 'n paar maanden zyn. t Is maar om 'n pied à terre te hebben,
met eigen meubels en geregelde eigen bediening. Nu kost me het dresseeren
telkens moeite. Ik heb weer goed gegeten vandaag. By Mevr Löhr ééns geweest. Telkens brieven die ik slechts gedeeltelyk lees. Ik
schryf haar dat ik dood ben zoolang die voordr. duren. De familie De Haas ook. En
Oeberius. En Schröder te Amsterd. Hy is by me geweest in Rondeel, maar ik was
er nog niet. Dus ik vond 'n kaartje. Ik antwoordde (ook op háár brieven) ‘tydelyk
dood!’ 5.
Nu heb ik nog 4 brieven van je te doorloopen, en straks komt er zeker een van
gister (maandag) want de laatste was Zondag middag op den trein gedaan. Dat
staat op 't adres. Weet je nog. Dien vond ik van ochtend hier. V. Helden had hem
in den zak by den trein. Heden kwam iemand van Dordrecht ('n onbekende) vragen wat hy te D voor me
doen kon? Van m'n populariteit is geen voorbeeld. Ik verzocht hem: kamer logement,
kachel aan, afhalen spoor en dan me alleen laten. 't Zal geschieden. 't Is komiek,
Mieske, zoo als ik bediend word. Ieder die me nadert, doet adjudantsdienst. Op 't
kronen en zalven na, ben ik koning. Je hebt er geen begrip van. Later zal je ook
dáárin deelen. 6.
Ja, als 'n kraantje . Gister was-i terdeeg open. De regeling der komst van V.H. met dat kleine ventje liet ik aan
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hem over. Hy gaat eerst van hier, nadat hy me op den trein naar Middelburg gebracht
heeft, en dan kan-i 2 of 3 nachten te W.b. blyven. Ik raad je aan het kleine ventje
maar in je bed te nemen. Bevalt je dat niet, koop dan maar 'n bed, maar dat later
ook voor 'n groot mensch dienen kan. 't Zal te pas komen by de monsterreunie. Heden klein koffertje gekocht. Heel netjes voor reisjes van 3, 4 dagen. Wat 'n
nieuwe dingen als je me weer ziet! 7.
Brief van Mathilde over de voordracht. Ik vind het mal dat ze 'm aan my zendt.
Maar ze zegt geen postzegel te hebben! Ook dàt vind ik mal en agitant. Ik kon haar
best geld zenden maar heb geen lust in de bereddering van 't aanteekenen, morgen.
't is ½ 11 dinsdag. Ik vraag de Juffr. 3 beschuitjes met kaas. Van avend geen brief. Heb je naar 't Rondeel gezonden? 't laatste bericht is van
zondag. Ik zie uit Mathilde's brief dat Fredi er geweest is. Ik had 't niet gezien. Neen, ik ben niet zenuwachtig, door ‘'n jonge dame op m'n kamer’. Ik was zonder
dat zenuwachtig, en de onhandigheid, de takteloosheid de naïve... lompheid van
Mathilde maakte my boos. Dat ben ik nog of weer: Ik zal 't haar schryven, maar wat
ernstiger zonder drift! Haar hart is edel, maar haar lompheid is onverdragelyk. Dat
8.
vragen gistravend (¼ voor 8) haar te chaperonneeren was geradezu afschuwelyk.
En dan 't obligaat ‘thuisbrengen,’ dat ik Funke heb moeten opdragen, hy die ook
9.
moe was èn van eigen zaken en voor my. t Is me zoo gek als je in je br. spreekt van de lezing in den Haag, te Leiden &c.
Dat ligt alweer lang achter my. Ik wisch alles uit m'n geheugen wat ik niet precies
noodig heb. Tracht niet meer zenuwachtig te wezen over myn spanningen. Ik ben er glad
doorheen. Van mislukken eener voordracht is geen spraak meer. Ikzelf begryp 't
niet, maar 't gaat vanzelf, en als buiten my om. Och, Annet! Dat 's 'n verdrietig ding! Ik vrees telkens dat je gelyk hebt, en juist
dàt vind ik naar. Ik had haar graag heelemaal gehad! Maar als men niet op haar
10.
rekenen kan... dat is zoo stremmend! - Je intriguetje intrigeert me! Wat drommel
heb je? Een dwaasheid waarmee je my verrassen wilt als ik thuis kom? Kom, zeg
't
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maar, of zeg er méér van. Dan zal ik raden. Heb je Putz geadopteerd? Dat zou ik
op zichzelf heel aardig vinden, maar jammer omdat ik 'n schooner dier hebben wou,
een zeer schoone daar je dol van houden kunt. Gut nu ga ik denken dat je een van
die honden van den Neroberg gekocht hebt. Nu goed, maar ik wensch je 'n mooier
toe. In allen geval wat je doet, is goed. Ik zou 't aardig vinden. Toch ben ik ongerust over je keel. En Seyberth zei 't was maar verkoudheid. Ik
hoop het. 11.
Over Non zeg ik alleen dat ik bezig ben haar door largesse te dwingen tot
gehoorzaamheid. Op al wat me in haar schryven niet bevalt, antwoord ik niet. Ik
heb haar geschreven dat ze voortaan nooit meer gebrek aan geld hebben zal. En
ze vraagt: (na betuigingen van blydschap en na allerlei vragen om inlichting die ik
nu niet geef) ‘of dan E nu zal kunnen studeeren?’ Ik zal haar daarop antwoorden:
‘ik denk dat dat niet gaan zal.’ Als ze dan schryft: ‘hé, en je zegt dat je zoo ryk
geworden bent’ zal ik antwoorden: ‘o ja, dat is ook zoo. maar ik dacht dat je vroeg
of Edu studeeren kon? 't Is me gebleken dat hy daartoe te - en te - en te - is. Dat
kan ik niet veranderen met geld. Als-i tot studeeren in staat was zoudi niet als 'n
kwajongen van hier zyn weggeloopen omdat hy te lui en te geblazeerd was om z'n
lessen te leeren. Met geen schatten kan ik 'n 24 jarigen grysaard tot 'n behoorlyk
jongmensch maken. Zie jy daar kans toe?’ &c Den brief voor Edu uit Parys zal ik aan Non zenden, en er by zeggen dat ik niet
verkies z'n boodschapper te wezen. Blumer heeft teekeningen van tafel zonder Aufsatz, maar met 'n opstaand gewerkt
randje. t Is waar dat eikenhout niet in de schryfkamer past. He, wil je misschien de lamp in de schryfkamer laten hangen en voor de salon 'n
betere koopen? Al was 't 'n driearm. Als je 't zoo beschikt dat ik jou tafel kryg, is 't my wel. Als je dan maar maken laat
voor jou. En netjes naar je zin. V. Helden weet van ‘Tandem’ Hyzelf heeft de lid en sectie kaarten laten drukken,
stempels snyden &c. (Vandaag had hy om 9 uur nog niet gegeten, en was moe)
Dus je mag 't noemen, maar spreek niet over de vermoedelyk ryke opbrengst. Spreek
er over als 'n pensioen dat me nu eindelyk met behulp van honorarium in
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staat zal stellen redelyk te leven zonder die dagelyksche zorgen. - Ik denk dat ik
morgen jou geldje kryg. Dan zend ik 't dadelyk. - Of je die botanische handleiding
met gedroogde planten al hebt! 't Kost 'n kleinigheid, geloof ik. Ik betaal 't hier by
o13.

12.

V.D.H. & Buys. Dit à G Hoe kan je zeggen dat je my geen genoegen kan doen? Je doet het. Je brieven
zyn erg erg erg lief. Als ik nu maar wist wat voor ‘dwaasheid’ je begaan hebt. Als 't
is wat ik zoo even dacht, zou ik 't inderdaad alleraardigst vinden. Juist heel lief! Ik geloof dat jyzelf m'n voordracht van gister mooi zoudt gevonden hebben. Neen, te Rotterdam mag je niet komen. Ik ril er van. Evenmin mag ik toestaan
dat je met M.A. in haar hotel komt, waar men gewoon is haar met Schenkel te zien!
Ik neem die S haar doen niet kwalyk, mits zy 't maar niet kwalyk neme dat jy niet
mag riskeeren voor haar gezelschap te worden aangezien. En M.A. zelf is
compromittant. Ik zie haar liever 3 maal in huis dan eens op straat. Als 't noodig is
zal ik haar dit ronduit zeggen. Gut, ik geloof zoo dat het van den Neroberg is, je zoogen. dwaasheid! Alleraardigst!
Het zou lief zyn! r

Ja, voor de Rott niet pakkende voordracht had ik me 't meest ingespannen Deze brief wordt erg dik. Des te beter als ik je jou geldje zend, dan is-i toch
aangeteekend. Anders ben ik bang zoo'n dikke te verzenden. Ja. Iterson was lief. Digna zal me 'n onderwerp voor Breda geven, op den laatsten
dag. En mevr. Oeberius te Arnhem. Ze was er verrukt over. 14.
Locomotieven , ja! Hier. Ik laat ze lezen door V. Helden. Dank, huwelyksfeest Berlyn. Nog niet gelezen.
Ik eet by Leygraaff, 'n beste restaurant, vlak by de Westerstraat. Vervolg morgen.
Woensdag te Dordrecht, 4 uur
Zie zoo, ik zit in 'n goede kamer met al m'n net schryfgereedschap, en ook in
makkelyk tenue. Om 8 uur voordragery. Je ziet dat ik de zaak makkelyk op neem,
15.
want ik doe eerst je brieven af, waarmee ik gistravend niet niet klaar kwam.
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Dordrecht 28 febr. 78
Donderdag morgen, in 'n ander logement
Gistr'avend na de lezing zond ik je 'n briefje. Alles best. Het publiek was opgetogen.
En ikzelf zeg dat het goed was. Ik had je er by willen hebben. Dat gevoel heb ik
anders zelden of nooit. Het was goed. En voortaan zal 't altyd goed zyn. Dus daarover
geen zorg meer, zoo min als over geldzaken. (Tooveren, hé?) En nu de oorzaak van 't afbreken gister middag 4-5 uur in hotel (!) Rodier en 't
voortzetten nu in hotel(!) De Vries. Ik had me in huisgewaad gestoken, pantoffels,
wattenjasje &c al m'n schryftoestel (netjes & kompleet) gerangeerd, en wou beginnen.
Maar ik zag geen lucifer. Ik schelde. Men bleef lang weg en bracht eindelyk, 3, 4,
lucifers op 'n schoteltje. Ik zei:
- hé, heb je geen Zweedsche. Die dingen stinken zoo. 't Slaat me op de keel. Och, waartoe die malle historie precies te vertellen. 't Slot was dat ik na velerlei
brutaliteit te hebben ondergaan, m'n boeltje weer inpakte en naar 'n ander logement
ging.
Heel gelukkig dat m'n voordracht geen voorbereiding noodig had. Ik had niets
geen haast. Evenmin agitatie. 't Gaat tegenwoordig vanzelf, en beter dan ooit. 't Is
komiek. Nu wil ik dezen brief hier, waar ik goed zit en vriendelyk behandeld word, afmaken,
en eindelyk verzenden. Dat ik hierin geen geld doe is waarachtig niet uit gebrek. O
neen. (Gister aan Nonni door m'n ‘secretaris’ - ik wil imponeren! - weer 60 gl. en jou
kan ik met plezier weer 'n paar honderd zenden). Maar ik wil je jou lezing precies
en intakt geven en dàt kan ik op 't oogenblik niet doen, omdat ik geen afrekg heb.
't Schynt dat de onkosten op de lezingen grooter zyn dan ik dacht maar... ik gis dat
Haspels wat achterhoudt om by 't scheiden van de markt te zeggen: ‘dit is nog voor
je in kas.’ Doch 't kan me niet schelen.
16.
Hé, denk er aan dat M.A. 'n kletster is. Ze mag vaguement weten dat er plan
bestaat ‘M.H. een pensioen te bezorgen’ maar niets van de groote ruimte van
17.
middelen die ons wacht. Blyf vis à vis haar in 't matige, burgerlyke. Ik ben heusch zeer wel, en onbegrypelyk helder van hoofd. 't Is me of ik alles
begrypen kan. -
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Ja, ‘goed roeren kunnen’ eens voor al! Gister (te Rotterdam nog) bezoek van Iterson. Gut hy is zoo lief en zoo knap, en
zoo hartelyk! Neen. V. Helden vergezelt me niet. Hy pakt alles voor me in, brengt en haalt me
naar & van trein, en doet te Rotterdam 't noodige. Hy heeft het zoo druk voor me
dat-i onlangs niet voor 'savends laat gegeten heeft. Dàt zyn juist de dingen die my
anders zoo afmatten. En door die regeling worden my de voordrachten zoo ligt. Hy,
V.H., is best! Het kon niet beter. Ik heb nu 'n mooi reiskoffertje waarin al m'n portefeuilles, schryfgereedschap, en
't noodige voor huis & verschoon tenue. Alles knus. Een kwartier na m'n aankomst
in 't logement ben ik als thuis. Jou herinnering aan 't log. in de bocht van Guinee is lief. En in myn gedachte
maakt je dat zoo onschuldig, waarby dan ook je lief frisch gezicht komt. Je was
natuur en dan dat schoone vertrouwen. Want je aard & opvoeding was juist zoo
fatsoenlyk. Bovenst. staat in verband met Willème en dat bewuste pak waar in o.a. 'n hemd.
Welnu, voor Willème is geen zorg. Maar ik vraag niet. En, om 'n reden. Ik gis dat ik
overmorgen te Goes 'n bericht kryg, of liever 'n pakket met geld. Ze zyn aller
welwillendst, en denken aan m'n verjaardag, dit weet ik. Verneem ik op 2 Maart
18.
over die brusselsche zaken niets (d.i. ontv. ik niets om in één slag die zaken door
jou te laten afdoen, want ik heb den solieden Bos gezegd dat ik 't afdoen buiten jou
of my om, zou beschouwen als 'n vyandelyke daad )dan zeg ik dat het niet hoeft,
k

en dat ikzelf 't zal doen. Daartoe zie ik nat. best kans, al was 't morgen. Wees op
alles gerust. Je kunt niet te vrolyk gezind wezen ook over m'n hart voor jou. Maar
je moest je dáárvan te zeker achten om toe te geven in gekke jalouzietjes. Al had
ik nu eens 'n caprice wat zou dat! Nu, op dit oogenblik is het 't geval niet, maar ik
zeg dit voor 't vervolg. Laat me maar altyd begaan. Jy bent en blyft de chaussée,
en 't links of rechts afwyken op 'n bypaadje, uit luim, is geen reden tot klachte dat
ik den grooten weg verlaten heb. Vind je me en bloc genomen, en redeneer eens
van '61 af, zoo vreesselyk ontrouw? Neen in de Nederlanden was niet ‘erg, erg’. 't Was innig lief. Heb je ooit gemerkt,
ook als ik driftig was, of boos op je, dat ik daarvan 'n ànder gevoel had? Nooit! -
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Straks te Rottm vind ik zeker 'n brief van je. Je laatste is van Dinsdag. En ik zie
daaruit dat je maandag niet schreef. Ik had al getelegraf. naar Rondeel. Ik geloof nu zeker dat je verrassing in verband staat met Neroberg. Ik zal 't snoepig
vinden.
Zeg Marie ronduit dat ik niet gaarne heb dat je in dat logement komt. Bedenk dat
al die menschen haar als... begeleidster van S. te zien! en als ze lastig aandringt,
zeg haar dat dan ook namens my. Schenkel mag doen wat ze wil, maar juist daarom
mogen wy laten wat we willen. Dàt is liberalisme, en Marie's aandringen om deel te
nemen in háár allures is niet liberaal. Ik ben heel kalm. Zie je dat nu in m'n schryven. Zeer veel agiteerende dingen
zullen voortaan niet meer bestaan. Ja, deze winter was naar. 't Spreekt vanzelf. Ik was zwanger. Nu ben ik aan 't
19.
verlossen, en 't kind is flink & gezond. Daarom de kraamvrouw ook. Te Amstm bezoek van de dochter van Edu's baker. Ik heb beloofd haar moeder
optezoeken als ik er weer kom. Neen, je bent niet verdroogd ‘als 'n scharretje.’ Volstrekt niet. Je bent 'n lieve
20.
frissche vrouw die recht heeft op levenslustigheid. Daarmee kan je juist my wat
jong maken. Ik geniet er van als jy vurig, en vroolyk en zelfs hartstochtelyk bent.
Hoe saaier ik, hoe opgewekter jy. Ik word juist door jou levenslust aangestoken,
21.
want ik ben jaloers à rebours . Jou pret maakt me gelukkig. 22.
Aardig dat je Zondag zoo'n bezoek had, of neen, ‘laatst’ zeg je en Riek was de
eenige heer by 6 vrouwtjes. Die gekke V. Salis met haar tafeltje en haar ziekte. Zóó, lacht Anna om het tafeltje!
Dat prouveert voor haar.
Hé, schryf eens aan Versluys en zet er o.a. in dat ik hem onlangs 'n briefje schreef
over ‘dien Westra’. Of-i dat ontv. heeft. En fabr. ook 'n brief aan dien besten Bruinsma. Beschryfhem m'n drukte zoo wat,
en zeg dàt dat de oorzaak is van m'n zwygen aan hem & Hilda. Het zyn niet de
voordrachten die me afmatten maar de reizery, en de aanhoudende verwisseling
van localiteit. En telkens met vreemd kellnervolk te doen. Ik lees weinig of niet verslagen in Couranten. Eigenlyk kan 't me niet schelen. De
menschen die me hooren zyn 99 van de 100 opgetogen. Dàt is genoeg en kan niet
gesmoord worden. Gister
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by 't uitgaan verdwaalde ik in 'n corridor onder de menigte. Ik hoorde 'n heer met
dames spreken en ving op: ‘Het is verbazend! Wat 'n taal!’ & ‘ja, en in 'n oogenblik
leidt hy je de heele schepping door!’ Precies, dat is de alles samengrypende poëzie.
Daarom valt me alles zoo makkelyk. Ja, de briefkaart van Vos na den Haag moet goed geweest zyn. Gut wat ligt dat
al weer ver achter my! En Amsterdam ook. Alles verschynt & verdwynt als 'n
weerlichten.
't Meeste pleizier heb ik in jou brieven en om aan je te schryven. - Neen, ik hoef
niet ‘taai’ te zyn om uittehouden. 't Kost me niets meer. Alleen de sporen vervelen
me, en dàt is zoo erg niet. Van binnen ben ik kalm en prettig. Zeg aan V. Helden dat hy zoo schoon gehandeld heeft door m'n woedend
opvliegen zoo goed te verdragen. Schoon en... verstandig. Want na zulke proeven
is hy me juist te meer waard. En er ligt karakter in. Ik drukte hem neer als 'n stalen
veer die terstond daarop zich weer oprichtte alsof er niets gebeurd was. 'n Stuk
week yzer knakt, breekt & blyft liggen. Ik apprecieer dat zeer. En 't zal hem zeer
voordeelig zyn. Zeg hem ook dat ik nooit iemand in den steek laat, die zich aan me
hecht, en dat het verstandigste egoïsme der personen die by me hooren bestaat in
't aanhangen van my, niet in 't behouden van 'n kwasi - (maar valsch)
karaktermässige zelfheid. 't Is als in 't whisten waarin m'n z'n partner in de hand
moet spelen, (als men zelf slechte kaarten heeft) en ik ben eens vooral de partner
die 'n goed spel heeft. Het spel van den ander komt er niet op aan. Ik troef z'n heeren
23.
als 't me zoo goeddunkt, en hy mag niet klagen. Want dáárdoor maak ik vole , en
hy deelt in den uitslag. Best dat je Fliedner weer hebt aangenomen. Dat is makkelyk. ‘Kipje’ en jezelf ‘goed geven’. Dat is heerlyk! Ja, dat reciproceeren van Marie is
gek en vermoeiend. Enfin. Als je 't er belet, zou je 't hulp vragen (en verleenen)
afsnyden. En dat màg niet. 24.
Met Funke alles best. Hy was zoo in z'n schik dat ieder zoo tevreden was. Z'n
levendige oogen straalden. Je zegt Willème 500 fr. (?) Gut, dàt kon ik je wel terstond zenden. Maar ik wacht
2 Maart af. Ik hoorde al zeggen: ‘Ja, 't is nu wel jammer dat-i den 2 Maart niet hier
is.’ Net of daar wat achter stak. Maar als ik me vergis, kan 't me ook niet schelen. -
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Na Dord rust? Wel neen, ik ga morgen (Vrydag) naar Middelburg., Saterdag Goes
en dan (3, 4 of 5) naar Zierikzee.
Lees inl. brief van Mevrouw Houwer. Ik heb getelegrafeerd dat ik te Zierikzee kom
al lag de weg vol duvels. Ik heb te Amstm 'n mooien parapluie gekocht. Laat repareeren wat er aan den
onzen stuk is. Hy schuift zoo òp, van den punt naar boven. Aan Lecomte te Delft zal ik denken. Neen ik heb geen blaadjes verscheurd. Dat waren die waarmee deze begint. (De
eerste twee).
Couranten beteekenen niets. Ze willen me smoren maar 't zal niet gaan.
25.
Adresseer éénmaal 'n brief Zierikzee daarna Rotterdam. dag Mies, ik ga naar
Rottm.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

by Fredi: oorspr. stond er aan Fredi
onder de teekeningen etc.: oorspr. stond er De teekeningen (....) zyn.
Hier ontbreekt naar Mimi's mededeling (Pée 1939, blz. 70) 1 dubbel vel.
Karel van Dam, Multatuli's vroegere bediende.
4 brieven: oorspr. stond er 5.
De woorden stromen bij die lezingen, naar Multatuli's gevoel, naar buiten als water uit een kraan.
Bestemd voor Mimi.
geradezu: ronduit (du.)
was: oorspr. stond er is.
Het eerste signaal inzake Mimi's (voorlopig geheime) plannen om een kind te adopteren.
largesse: royaal zijn (fr.)
Van der Hoeven en Buys: boekhandel te Rotterdam.
à G.: a gouverno - tot richtsnoer (handelsterm).
Nummers van de krant van die naam.
niet niet: verdubbeling door begin op nieuwe pagina.
vaguement: vaagweg (fr.)
vis à vis: tegenover (fr.)
over: oorspr. stond er van.
is: oorspr. stond er zal (...) zyn.
recht: oorspr. stond er 't recht.
à rebours: van de weeromstuit (fr.)
Riek: de zoon van Marie Anderson.
vole: al de trekken halen in het omberspel.
was: oorspr. stond er is.
Het volgende in blauw potlood in de marge.

[27 februari 1878
Verslag voordracht Amsterdam in Amsterdamsche Courant]
27 februari 1878
Ver slag van de tweede voordracht van Multatuli te Amsterdam van 25 februari
in de Amsterdamsche Courant, no. 50. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Gisteren avond hield in Maison Wackwitz de heer E. Douwes Dekker (Multatuli)
zijne tweede voordragt. De zaal was goed bezet, doch de opkomst evenwel minder
groot dan de vorige week. Hij sprak thans over wijsgeeren en wijsbegeerte, en
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verklaarde het met zijnen ‘intimen vijand’, prof. van Vloten, eens te zijn, dat de
grootste wijsgeer hij is, die zijne wijsbegeerte voor ieder bevattelijk weet te maken.
Hij liet de voornaamste grieksche en romeinsche wijsgeeren en ook die van latere
tijden de revue passeren, en zij kwamen er niet al te best af. Socrates echter vond
genade in zijne oogen. In zijne schatting was, naar den opgegeven maatstaf
metende, Mozes wel de grootste wijsgeer geweest, die zijne denkbeelden, zijn
godsbegrip, aan een volk dat verre beneden hem stond in ontwikkeling en kennis,
duidelijk en klaar had weten mede te deelen.
Spreker eindigde met eene leerrede van ds. Domela Nieuwenhuis, te 's
Gravenhage, onlangs in druk verschenen, zeer ter lezing aan te bevelen.
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[27 februari 1878
Artikel in Oostergo]
27 februari 1878
Artikel in Oostergo. (Provinciale bibliotheek van Friesland, Leeuwarden; fotokopie
M.M.) Fragment.
Multatuli heeft in den Haag gelezen over... Jesus' verzoeking in de woestijn en over
de zaligsprekingen der bergrede. Hij heeft dat gedaan niet om 't geen daar gezegd
wordt te bestrijden, integendeel om daaruit nuttige en schoone wenken te trekken
voor het leven. Hij heeft aangetoond dat het alleen zijn om tot zich zelven in te
keeren zoo goed en noodig is; hij heeft aangetoond dat de beginselen der bergrede,
de beginselen zijn die gehandhaafd moeten worden in de moderne maatschappij.
Multatuli prediker der beginselen van Jesus' godsdienst. Multatuli de man die, we
erkennen het gaarne geheel ten onrechte, de aangebedene is van Jan Rap en zijn
maat, bij wiens naam en onbegrepen woorden zij zweren met een geweldigen zwaai
hunner armen verzekerend dat 't Heilige onzin is, - die Multatuli buigt ook neêr voor
den machtigen geest van den Nazarener, die Multatuli verzekert ook, dat reinen
van harte al beter en gelukkiger zullen worden van binnen ‘telkens iets meer zullen
leeren kennen en begrijpen van het eeuwige, oneindige, alomtegenwoordige, telkens
meer zullen zien van God.’ (....)

[27 februari 1878
Verslag voordracht Utrecht in Minerva]
27 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Utrecht van 13 februari in het Algemeen
Nederlands Studenten Weekblad Minerva, blz. 18-19. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.) Fragmenten.
Zie voor het begin bij 20 februari.

Multatuli in Utrecht.
(Vervolg.)
De spreker trad wederom voor ons op, doch nu om te zeggen, waarheen hij wel
den weg mocht en kon wijzen nl. naar het geluk. Wij verwachtten veel van 's sprekers
betoog ten dezen opzichte, omdat wij hem werkelijk niet voor een gids op dat gebied
hadden aangezien. Als een bijzonder gelukkig mensch is Multatuli (dit wil toch niet
zeggen: geluksman) ons niet bekend;
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uit ervaring kon hij dus niet tot ons spreken. Hij had ons derhalve duidelijk aan te
toonen dat de weg, dien hij zich tot dat doel gekozen had, niet feilen kon. Kregen
wij die overtuiging?
Spreker ving aan met de verklaring dat hij niet de eerste was, die een weg naar
*
het geluk wees. Vóór hem had Jezus dat gedaan , iemand met wien hij zich zeker
niet op een lijn durfde stellen. Maar den door Jezus aangewezen weg achtte hij den
waren niet. Ons dunkt niets was nu natuurlijker dan dat de spreker aantoonde, dat
de weg door Jezus gewezen onmogelijk tot geluk leiden kan. Dit deed hij echter
niet. Hij volstond met de verklaring, dat hij hierom een anderen koos, wijl bij
eerstgenoemden sprake was van een leven hiernamaals, een leven waarvan het
bestaan hem niet helder was. Dit bewijst immers niets tegen den weg zelven. Maar
Multatuli wees een anderen weg. Hij heette: Deugdzaam zijn, waar zijn.
Deugdzaam zijn. Maar dan zou iemand zich volmaakt deugdzaam moeten
gevoelen, anders werd door iedere ondeugd, op welke hij zich betrapte, zijn geluk
vergald.
Wij meenen, dat de historie leert, dat niemand op aarde vlekkeloos is. Niemand
kan dus gelukkig zijn volgens Multatuli's leer. Ergo bestaat het geluk niet, en kan
er geen weg daarheen zijn.
Dit gevoelen versterkt de spreker nog meer, waar hij beweert, dat er eene volledige
natuurkennis noodig is, om deugdzaam, dus gelukkig te kunnen zijn. Tot die mate
van kennis zal, dunkt ons, menige dag levens vereischt worden, en het grootste
deel van het leven zal dan zonder geluk moeten worden doorgebracht. Als iemand
nu eens vroeg sterft? De weg door Multatuli aangewezen zou - als hij de ware was
- slechts dienstig kunnen zijn voor dengenen wien een lang leven te beurt valt.
Treurige weg!
Wij mogen ook niet verzwijgen, dat wij Multatuli gaarne de proef op de som hadden
hooren leveren. Wij hadden hem tal van voorbeelden willen zien bijbrengen van
personen, die zich gelukkig gevoeld hebben, nadat zij den door den spreker gewezen
weg bewandeld hadden. De Historie der Christelijke kerk noemt verscheidene
personen, die zich gelukkig gevoelden op den door hunnen Heer gewezen weg.

*

Matth. 5: 3-11.
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Waar zijn leidt tot geluk. Maar er bestaat geen waarheid of liever ‘niets is geheel
*
1.
waar’ zegt Multatuli . Ook het streven naar waarheid zal dan zijn ‘la mer à boire ’.
Maar wie waar is, is die steeds gelukkig?... Bovendien ook tot het waar zijn wordt
een zeer lange studie op allerlei gebied vereischt en van daar dat het geluk langs
dien weg te verkrijgen voor de meesten een hersenschim, voor enkelen slechts laat
te verkrijgen zal zijn.
Ten slotte vragen wij: is waar zijn en deugdzaam zijn synoniem? Volgens den
spreker moeten zij het toch zijn, maar naar onze meening kunnen ze het ook niet
zijn. (....)
Wil hij nog eenmaal de Christenen in hunne geloofsovertuiging aantasten, wij
zouden hem raden eerst ernstig en grondig onderzoek naar die overtuiging te doen,
dan zou hij bevinden, dat het Christendom niet leert de deugd te betrachten ter wille
van de belooning, maar omdat zij deugd, en vooral omdat deugdsbetrachting Gods
wil is. Onze God blijft ook na Multatuli's voordracht de persoonlijke God der
Christenen, niet de noodzakelijke, dien M. als zijnen God erkent! Hoe kan deze een
God zijn?! Noodzakelijkheid wordt voorgeschreven. Er moet dus iets hoogers zijn
dat deze voorschrijft, ja beveelt. Noodzakelijkheid bovendien sluit alle
ongehoorzaamheid buiten. Aan Multatuli's God gehoorzaamt dus ieder. Zijn
kampstrijd is alzoo overbodig.
Otto Schrieke.

Eindnoten:
1. la mer à boire: lett. de zee om te drinken; onhaalbaar veel (fr.)

[27 februari 1878
Verslag voordracht Amsterdam in Het Nieuws van den Dag]
27 februari 1878
Verslag van de tweede voordracht van Multatuli te Amsterdam van 25 februari in
Het Nieuws van den Dag. (Knipsel M.M.)
Wederom trad alhier gisterenavond de heer Douwes Dekker voor een talrijk
auditorium van dames en heeren op in het lokaal
Wackwitz.
Hij behandelde de vraag: ‘Wat is Wijsbeerte?’
De veelheid van gedachten waarmeê de gevierde spreker dit onderwerp als met
de weelderige ranken van zijnen geest sierde, maakt het onmogelijk anders dan
vaag en onvolledig terug te

*

Idee I.
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geven, wat in zijn beschouwing bezield en schitterend in het licht der waarheid werd
gezegd en aangetoond.
Spr. begon met twee parabelen. De eerste was die van den jongeling die op zijn
reis had vertoefd in een huis waar vijf dochteren waren. Hij had daar zijn hart
verloren, doch onmogelijk was het hem te zeggen, aan welke der lieve maagden,
en het bleek dat hij allen beminde; zoo moeielijk waren de trekken die haar
onderscheidden, te beschrijven. Zij waren Erato, Sophia, Scientia, Agatha en
Felicitas, of de poëzie, de wijsbegeerte, de wetenschap, de liefelijke en het geluk.
De andere parabel van dezelfde strekking was, dat de natuur zoo rijk is aan de
geurige vanille, dat zij daarmee niet alleen de liefelijke orchideeën begiftigt, maar
zelfs aan de onaanzienlijke elze van dien geur afstaat.
Hierna gaf spr. de etymologische beteekenis van het woord wijsbegeerte, op het
voetspoor van den philosoof Locke, door hem zeer hoog gesteld, omdat deze
wijsgeer de eerste was die er op wees dat voor het goed begrip der dingen, men
allereerst de juiste beteekenis hunner naam behoort vast te stellen, om verder in
een critisch betoog aan te wijzen, dat de meeste Grieksche wijsgeeren hunnen
naam minder verdienen dan den roep over hen gehoord, en dat in een enkelen
jaargang van den Enkhuizer almanak vaak meer practische wijsheid te vinden is,
1.
dan in al hun afgetrokken stelsels en beweringen. Want practische waarde is het,
die spr. eischt van de wijsbegeerte. Geen bovennatuurlijke wijsheid, die den mensch
brengt tot het geloof aan wonderen als te Lourdes of te Marpingen, maar waarheid
die het menschdom verheft, verder brengt, toepast in het dagelijksch leven: tastbare
waarheid als waarvan Socrates in zijn ‘ik weet dat ik niets weet’ blijk gaf.
Spr. toonde hierbij aan, dat poëzie onafscheidelijk is van den wijsgeer en dat
Solon, die den dichters bij wetgeving zijn rijk verbood, een landschap trachtte te
scheppen zonder bloemen en geur. De ‘Philosophie des Unbewussten’, die van
Hartmann, minachtte hij als onnatuurlijk en onwaar.
Na eene korte pauze trad de heer Douwes Dekker weder op voor zijn auditorium,
dat hem herhaaldelijk met de warmste toejuichingen begroette. Hij toonde aan, dat
het ware stelsel van wijsbegeerte door de liefelijke natuur zelve geleerd wordt. Zij
is
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voor den mensch: voldoen aan zijn natuurlijke bestemming, zooals elk plantje dat
doet en de geheele natuur dat leert. Onnatuurlijk, onwaar, slecht zijn, sleept
noodwendig zijn eigen straf mede tot in het zevende geslacht. Dit is eene
onomstootelijke natuurwet door haar zelve tot haar eigen reiniging voorgeschreven.
In de Mozaïsche boeken is wijsbegeerte. Zij maken de godsdienstige wetten
dienstbaar aan de materieele eischen des volks. Salomo was wijsgeer, getuige zijn
dichterlijk schoon Hooglied, al blijft het de vraag of hij het zelf heeft geschreven.
Vervolgens trad spr. in eene poëtische beschouwing van den Jehovah, zooals Mozes
dat wezen als de idee der wijsgeerigheid bij uitnemendheid heeft opgevat, om daarin
ten slotte de gedachte weer terug te vinden in de parabelen neergelegd als
uitgangspunt der boeiende beschouwing.

Eindnoten:
1. afgetrokken: abstrakt.

[27 februari 1878
Verslag voordracht Leiden in Minerva]
27 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Leiden van 21 februari in het Algemeen
Nederlands Studenten Weekblad Minerva, blz. 17-18. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.)

Zedelijkheid en wetenschap.
't Was in een zekere spanning, dat ik mij l.l. Donderdagavond naar de
Stads-Gehoorzaal begaf, om Multatuli's voordracht bij te wonen. Ik zeg ‘voordracht’,
want eene lezing wat het niet, en ik geloof, dat noch het onderwerp, noch de vorm
mij recht geven het eene ‘causerie’ te noemen. Ik had Multatuli nog nooit gehoord,
maar wel veel van hem gelezen en ook over hem gelezen en gehoord. Was het dus
wonder, dat ik er naar verlangde ‘van aangezicht tot aangezicht’ met hem te zijn,
en het deed mij genoegen te bespeuren, dat tal van studenten - waaronder ook
bepaalde tegenstanders der door M. verkondigde denkbeelden - met mij hetzelfde
verlangen koesterden, zoodat de goede bezetting van de kleine bovenzaal
hoofdzakelijk aan hen moet worden toegeschreven.
Heeft hij nu aan mijne verwachting beantwoord? Ja! het was
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dezelfde Multatuli, dien wij uit zijne werken kennen. Het was mij dikwijls alsof ik een
stuk uit zijne Ideën hoorde voorlezen, als ik hem hoorde spreken. Dezelfde vorm,
dezelfde gedachtengang, hetzelfde schijnbare springen van den hak op den tak,
om eerst later het verband aan te toonen, maar dit alles verlevendigd door den
indruk van het gesproken woord. Ook zijn uiterlijk was gelijk dat, wat wij uit de
portretten kennen, alleen meer afgetobd, ouder door lichamelijk lijden. Om den
Delftschen en Utrechtschen verslaggever genoegen te doen, wil ik wel constateeren,
dat ook nu weder Douwes Dekker bleek zeer zenuwachtig te zijn en zich onder het
1.
spreken tot die hoogte op te winden, dat hij de macht verkreeg ‘sa vieille carcasse’
tot gehoorzaamheid te dwingen.
Evenals overal hield hij eene pauze in het midden zijner rede, maar beter dan
elders wist hij hier zich zoodanig te beperken, dat hij niet om tien uur tot een abrupt
slot moest komen, maar ons een afgewerkt geheel kon leveren.
En nu het onderwerp; want Multatuli handelt niet, zooals de door hem zoo bespotte
Nutsredenaars, die met ééne redevoering het geheele land afreizen; groot is de
verscheidenheid der onderwerpen door hem in den laatsten tijd behandeld. Hij
begon met ons te zeggen, dat hij niet zou spreken over den invloed der wetenschap
(of van de wetenschappen) op de zedelijkheid, zooals zijn oorspronkelijk plan
geweest was, maar dat hij iets wilde zeggen over Zedelijkheid en daarna iets over
Wetenschap in verband met zedelijkheid.
Wat is zedelijkheid? Dit was de vraag, die volgens de regelen der school het eerst
en terecht het eerst werd opgeworpen, en volgens de regelen der natuur
onbeantwoord werd gelaten. Alle definities zijn moeielijk, zeide Multatuli, en door
eenige bewijzen staafde hij die bewering, eene waarheid voor allen, die zich ooit
aan het geven van definities gewaagd hebben. Hij wilde zich er dus toe bepalen
ons op eenige punten opmerkzaam te maken, die misschien ons later bij nadenkén
tot eene redelijke definitie zouden kunnen leiden. ‘Bij wie moeten wij die definitie
van zedelijkheid vragen?’ zei Multatuli. Niet bij Cicero, den man, die zelf verklaarde
2.
niet aan de auguren te gelooven en toch als staatsman en redenaar van het geloof
aan die auguren gebruik maakte, niet bij
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de Battaks, die hunne oud geworden ouders ‘in hun maag begraven’, niet bij de
3.
koppensnellende inwoners van Celebes' binnenlanden, niet bij La Place , die het
den sultan van Madoera verweet bloote voeten te hebben, noch ook bij den hertog
van Fitz-James, die door onwellevendheid toonde niet te weten wat zedelijk is.
Moeten wij het dan soms het Fransche volk vragen, dat den roep heeft van groote
beschaving en beleefdheid, doch waarvan M. door eenige staaltjes trachtte aan te
toonen, dat die roep geusurpeerd was, dat zich heeft laten beheerschen door de
Mignons, de Mazarins, de Pompadours en de latere mannelijke en vrouwelijke
gunstelingen van zijne vorsten, de Franschen, die zich ten getale van 400000 man
te gelijk overgaven, ofschoon hun chauvinisme over la gloire en la bravoure hun
Keizer zelfs verblind had; moeten wij het vragen aan de dansende vischvrouwen te
Keulen, die feestvierden, omdat men altijd dit zoo gedaan had? Neen, antwoordde
M. aan deze allen en aan vele anderen moeten wij het niet vragen, maar wij moeten
het vragen aan ons eigen hart. Dit met eene inleiding, waarin de spreker ons aan
de hand van Nepos (dien hij, omdat M. had moeten geven nog niet vergeten had)
er op wees niet vreemde toestanden naar de onze af te meten en te begrijpen, dat
de zeden - een groot verschil met zedelijkheid - van het eene volk geheel verschillen
en moeten verschillen van die van het andere, was de beknopte inhoud van het
eerste deel der voordracht.
‘Genot is deugd’, aldus begon M., die Epicurus niet verantwoordelijk wil stellen
voor de verkeerdheden zijner navolgers, en wie deugdzaam is, is zedelijk. Het hangt
er nu van af, te weten wat waar genot is en dit leert ons de wetenschap. ‘De
wetenschap, die hoe langer hoe meer ons overtuigt van de waarheid, dat Alles in
Alles is, dat de Natuur steeds regelmaat en evenwicht blijft behouden, hoe
onregelmatig en onevenredig zij ons ook soms toeschijnt te handelen, zal ons ook
den weg wijzen tot waar genot, zij zal ons er voor behoeden, verkeerd te rekenen,’
want het is een rekenfout, zoo men een oogenblikkelijk genot zich verschaft, en
men daarvan later veel meer verdriet en berouw en nadeel heeft dan het momentane
voordeel; want men heeft dan ten slotte een nadeelig in plaats van een batig saldo
verkregen. Doch niet alleen
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het bezitten der wetenschap maakt ons zedelijk, ook het streven er naar is reeds
zedelijk. Hij, die zijne gedachten vervuld heeft met het zoeken naar een probleem,
naar een wetenschappelijk vraagstuk, kan in dien tijd noch onzedelijke handelingen
verrichten, noch zelfs onzedelijke gedachten hebben. Ten onrechte zegt men, riep
Multatuli uit, ‘hoe grooter geest, hoe grooter beest,’ want de natuur, zij moge het
gedurende eenigen tijd toelaten, op den duur kan zij niet dulden, dat men tegelijk
die twee zoozeer divergeerende wegen bewandelt, en hij die 's avonds onzedelijk
handelt, is op den dag ongeschikt tot degelijken arbeid.
En dit juist is het doel der wetenschap, dat zij ons leert in waarheid te genieten,
dus zedelijk te zijn. ‘Wat baat het u,’ vroeg Multatuli's Moeder aan hare kinderen,
‘zoo gij al goed leert op school en gij toch geen zoete kinderen zijt?’ En zoo vroeg
de spreker: ‘wat baat alle geleerdheid en zoogenaamde wetenschap, zoo zij u niet
geleerd hebben te handelen als zedelijk ontwikkelde menschen?’ En dat handelen
als zedelijk ontwikkelde menschen is het belijden van de religie (dit woord verkoos
Multatuli boven ‘godsdienst’) van den Jehova, die ‘het zijn’ is. Jehova, wat was, wat
is, wat zal zijn, is de alomtegenwoordige, almachtige, onwrikbare, onvergankelijke,
eeuwige natuur. Het doorvorschen der natuur, het leeren kennen van het bestaan
en den aard van alle dingen, voert ons tot het zien van Alles in Alles en geeft ons
een leefregel aan de hand voor een zedelijk leven. Zoo was ongeveer het slot der
rede, die, behoudens de ongepaste manifestatiën van enkelen, die waarschijnlijk
slechts tot dit doel gekomen waren, met de meeste aandacht gevolgd werd en sterk
geäpplaudiseerd. Tot het gehoor behoorden ook een vijftiental dames, wier
aanwezigheid, hoe hoog zij anders ook op prijs gesteld wordt, bij deze gelegenheid
de meesten onaangenaam geweest zal zijn, daar zij den spreker noodzaakte een
gedeelte van zijne voordracht, en voor studenten niet het minst interessante, te
verzwijgen.
Gaat heen, heeft M. tot ons gezegd, en overdenkt het gehoorde, waarschijnlijk
zult gij er later ieder in zijn kring vruchten van plukken. Ik heb getracht dit te doen
en aan het slot van dit verslag zij het mij vergund mee te deelen tot welke voorloopige
definitie van ‘zedelijkheid’ ik na het gehoorde gekomen ben. Ik geef die definitie
voor wat zij is, overtuigd, dat velen er eene betere voor
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gevonden zullen hebben. Mijns inziens dan moet men onder zedelijkheid verstaan,
het trachten, om de wetten der natuur te volgen, waarbij men wel in het oog dient
te houden - Nepos wees ons er op - hoe die wetten der natuur niet overal gelijk zijn,
of om mij juister uit te drukken, wel overal gelijk zijn, maar niet overal, daar de
omstandigheden verschillen, dezelfde resultaten opleveren. En die resultaten moet
onze leefregel zijn, zoo wij zedelijk willen leven. Ik kan mij daarom zeer goed denken,
dat bij den een bepaald zedelijk is, wat bij den ander onzedelijk zou zijn, en
omgekeerd.
In het begin van mijn verslag schreef ik reeds, dat deze voordracht op en top
Multatuli was; opmerkingen en aanmerkingen er over heb ik dus niet te maken, zij
zouden dezelfde moeten zijn, die over Multatuli's geheele werkzaamheid gemaakt
worden, en deze zijn den lezers van Minerva te goed bekend, dan dat ik nog hun
geduld langer op de proef zou willen stellen, door reeds bekende zaken hier nog te
herhalen.
H.L.I.

Eindnoten:
1. sa vieille carcasse: zijn oude karkas (fr.)
2. augur: vogelwichelaar (lat.)
3. Pierre Simon de Laplace (1749-1827), frans wiskundige en astronoom.

[27 februari 1878
Brief van Multatuli aan A. Merens]
27 februari 1878
Brief van Multatuli aan A. Merens. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
3 en 2 (½ onderaan) beschreven. (N.L.M.D. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Rotterdam 27 febr 78
Waarde Merens!
Dank voor Uwen brief van den 20, die ik nu eerst beantwoord omdat ik 't zoo druk
heb dat hooren en zien me vergaat. Ik heb byna doorgaande voordrachten te houden
om den anderen dag, en soms twee, drie dagen achter elkander. En dan de reisjes
tusschen die spreekbeurten in. Dit is zeer afmattend. Beschouw me daarom maar
als dood zoolang ik die publieke voordrachten niet heb afgedaan. Zoodra ze
afgeloopen zyn kom ik by U. Dan is 't ook aangenamer, omdat ik dan minder
vermoeid & zenuwachtig ben.
Ikzelf stel er hoogen prys op U te komen zien en Mimi, die door U zoo allerliefst
behandeld is, zou 't me niet vergeven als ik uw jongens niet gezien had en haar
‘lieve Chris.’ Straks moet ik naar
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n

Dordrecht, den 1 naar Middelburg, den 2 naar Goes. Daarna naar Zierikzee.
n

Vervolgens naar Delft (voor den 2 keer &c &c &c. Ook naar Groningen & Friesland.
Voorloopig hartelyk gegroet van
Dek
Myn vast adres gedurende myn verblyf in Holland is:
Douwes Dekker
Multatuli
Rotterdam
Als ik niet hier ben, worden my de br. nagezonden. - Van Mies kryg ik alle dagen
heerlyke brieven. Zy voelt zich zeer gelukkig, en ik ook, in weerwil van allerlei verdriet.

[27 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
27 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven.
(M.M.)
Dordrecht 27 feb
Woensdagmiddag ½ 6 lieve Mies, ik heb 'n heelen dikken brief voor je gereed
liggen, maar ik heb nu geen lust om te laten aanteekenen, en hy is te dik om zóó
te zenden. Als nu de eerstvolgende brief aangeteekend is, denk dan niet dat er geld
in is, dat is zoo mal want al heb je nu geen haast, het kon toch 'n teleurstelling wezen
Ik ben heel wel, en niets bang voor de lezing van straks. Morgen terug Rotterdam.
Dag meid. Ik ben heel wel, en eet wat.

[27 februari 1878
Voordracht te Dordrecht]
27 februari 1878
Multatuli spreekt te Dordrecht.

[27 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
27 februari 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Dordrecht, savends laat lieve Mies, Klein publiek, althans niet vol. Maar overigens
goed
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afgeloopen. Ja, best! Ze hielden niet op voor ik terugkwam. Ik had maar gemakkelyk
m'n onderwerp genomen van Amsterdam, dat daar ook zoo goed bevallen was. Het
was me gemakkelyk.
Morgen zend ik 'n dikken en daarom aangeteekenden brief.
Nacht meid. 't Is laat geworden van 8 tot byna ½ 11, en korte pauze. Ik ben wel.
Jy ligt er zeker al in. Ik ga ook gauw slapen!

[28 februari 1878
Brief van C. van Helden aan Mimi]
28 februari 1878
Brief van C. van Helden aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (¾) beschreven. (M.M.)
m

1

R 28 febr 78
Waarde Mimi
Dek is lui en zit met beide beenen op de tafel waaraan ik deze zit te schrijven. Ik
begin langzamerhand aan mijn nieuwe levensmanier te wennen. De ontvangst van
uwen brief deed mij veel genoegen en het deed mijn wijfje goed dat ge haar niet
vergeten hebt. Ik stel mij veel genoegen van mijn uitstapje voor en ik beloof u u
weinig rust te zullen laten, daar ik in 't zin heb een heeleboel te zien. Dus op den
avond van Deks verjaardag zal ik aankomen, hoe zoudt ge het vinden als wij dien
dag gezellig met elkander vierden, dat zou heel aardig zijn, maar bij iedere
feestvreugde behoort wat lekkers dat mij na een vermoeijende togt dubbel lekker
zal smaken.
Dat draag ik u dus op en ik twijfel niet of ge zult u daar goed van kwijten. Ik zal
onderweg zoo weinig mogelijk gebruiken om uwe spijze alle eer aan te doen.
Voor het kleine ventje zal ik dezelfde zorg dragen die ik voor mijn eigen jongens
zou nemen en laat aan u zelve over te beoordeelen of dat genoeg is.
Dek zegt hij groet u niet, want hij heeft van daag een brief zonder eind te Dordrecht
op de post gedaan waar aan wel duizend groeten stonden. Hij is wel en opgeruimd,
maar slaperig en wil vroeg naar bed. Ook heeft hij gegeten.
Als ik u zie heeft Dek Middelburg achter den rug en is aan het ‘optreden’ te Goes.
n

n

Dan gaat hij naar Zierikzee om den 5 hier weer terug te zijn, voor Delft op den 6 .
Ik had beloofd eene brochure te zenden maar heb het voor de
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kantteekening te druk gehad, ik breng die dus mee en we doen dat mondeling af.
Ik schei nu uit met schrijven over heel wat zullen we te babbelen hebben. Ik merk daar in gesprek met Dek, dat hij zich vergist heeft in den leeftijd van het
ventje, hij is niet 8 maar 12 jaar, als ik althans het getuigenis van zijn vader gelooven
mag. Nu dat doet er niet veel toe zegt Dek maar ik zeg als het de helft scheelt, scheelt
't veel. Ontvang mijne hartelijke groeten en vooral ook die van mijne vrouw. Groet 't mensch toch maar van me, zegt Dek
Tot Zaterdag
V Helden

[28 februari 1878
Verslag voordracht Leiden in Vox Studiosorum]
28 februari 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Leiden van 21 februari in Vox
Studiosorum, no. 8. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) Fragmenten.
Het nauwkeurigste verslag van Multatuli's voordracht zou niet aan zijn doel
beantwoorden; alleen een stenograaf is in staat iets te leveren, dat eenigszins den
juisten indruk zou kunnen weergeven, dien de voordracht op de meeste toehoorders
heeft gemaakt. (....) Toen Multatuli het voornemen had opgevat om te Leiden een
voordracht te houden, deelde hij aan iemand, ‘die officieel tot man der wetenschap
was gestempeld’, mede dat hij zou spreken over ‘den invloed van de wetenschap
(of ‘de wetenschappen’, dit wist hij nog niet zeker) op de zedelijkheid.’ ‘O, zeide de
man der wetenschap - dat ben ik niet met u eens’. Maar wat heb ik dan beweerd,
dat gij bestrijden wilt? vroeg M. - en hierop wist de andere natuurlijk niet te
antwoorden. Om iets dergelijks bij het publiek te voorkomen had hij den titel van
zijn voordracht veranderd, en verklaarde nu te zullen spreken, over de zedelijkheid,
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over de wetenschap (of de wetenschappen), en over het verband tusschen deze
twee zaken (o.i. behoefde M. zich niet meer af te vragen, of hij van de wetenschap
of de wetenschappen moet spreken, zie Idee 529 en 530). Na deze opmerking
volgde een alleraardigste causerie over de beteekenis van het woord ‘zedelijkheid’.
Een definitie hiervan wilde hij niet geven, omdat een definitie gewoonlijk alleen deugt
voor hem, die reeds de zaak kent, welke gedefinieerd wordt. (....) Omdat iemand,
een wijsgeer, zoozeer vervuld is van zijn streven naar een oplossing van het een
of ander probleem, dat hij er niet aan denkt kwaad te doen, is hij - in onze oogen
althans - daarom nog niet een ‘zedelijk mensch’. Voor Multatuli is hij dit wel, en
daarom hadden wij graag van den spreker gehoord, wat hij met het bewuste woord
bedoelt: ‘Ik kan u, zeide M, een definitie geven, die volkomen juist is, en toch zal er
misschien niemand onder de toehoorders zijn, die begrijpt, wat er door bepaald
wordt.’ Daarop gaf hij een tamelijk oude en bekende bepaling van een cirkel. - En
hier stuiten wij op een eigenaardigheid van den spreker, die wij in zijn ideën dikwijls
hebben opgemerkt, en die ook Donderdagavond in zijn voordracht merkbaar was.
Multatuli geeft dikwijls als iets bizonders en iets nieuws, wat reeds bekend en oud
is. Schlossers geschiedboek werd door hem dien avond afgekeurd, o.a. omdat er
geen enkel origineel idee in voorkwam, maar ditzelfde getuigenis kunnen wij van
M's voordrachten afleggen. Hij heeft niets nieuws verteld (behalve misschien dat er
in Atjeh geen kraton bestaat), en toch zou men meer dan eens uit zijn woorden
hebben kunnen opmaken, dat hij zich verbeeldt zeer origineel te zijn. De theorie dat
deugd genot is, o.a. schijnt M. als zijn kind te beschouwen, niettegenstaande zij al
verkondigd was, voor hij een enkelen klank kon stamelen. Wat bij M. oorspronkelijk
is, is de vorm, waarin hij zijn gedachten giet en wanneer de opmerkingen, welke hij
Donderdagavond maakte tevens geestig waren, kan het niemand verwonderen dat
wij van zijn voordracht zeggen dat zij meesterlijk was, zonder daarbij te willen
erkennen dat hij ons iets heeft geleerd.
Wanneer iemand, die Donderdagavond niet in de overvolle kleine
stads-concertzaal is geweest, ons vraagt, wat M. eigenlijk heeft verteld, dan zullen
wij hem hierop antwoorden: M. heeft het
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publiek meêgedeeld, dat men aan zijn eigen gemoed, zijn eigen hart, moet vragen
wat zedelijkheid is, en dat iemand, die zich ernstig aan de wetenschap wijdt niet
slecht, niet onredelijk zijn kan; maar dat hij daarbij nog veel meer heeft verteld, dat
niet in een paar woorden is weêr te geven.
Aan wie zullen wij vragen, wat zedelijkheid is? Noch aan de indische, noch aan
de europeesche volken, zegt M., want de eerste hebben zeden die ons afschuwelijk
voorkomen, en de laatste toonen maar al te dikwijls het zelven niet te weten. Om
zijne meening duidelijk te maken haalde spr. talrijke voorbeelden aan, die hem
tevens gelegenheid gaven om af te dwalen; en zijn rede met geestige opmerkingen
te kruiden.
In Keulen vieren de marktvrouwen jaarlijks een groot en ‘gloeiend’ feest, waarop
zij zich dikwijls als wilde beesten gedragen. M. wilde, even onderzoekend als altijd,
de reden van dit jaarlijksche bacchanaal leeren kennen, en sprak te dien einde een
Keulenaar aan, die, als Duitschers veelal doen, in zijn glas bier zat te staren. Waarom
viert men dit feest? vroeg hij, en het antwoord, dat hij bekwam was de wedervraag:
Waarom vraagt ge dat? Omdat, gaf M. boos ten antwoord, ik geen Keulenaar ben
en dus niet gaarne dom blijf. De andere begreep hem niet, want hij werd niet boos.
- Een ander maal zat M. met een Franschman in een spoor-coupé, waarin zich ook
een paar dames bevonden. De Franschman stapte bij elk station uit den wagen, en
moest daarbij de dames passeeren, die hij natuurlijk hinderde. Telkens vroeg hij
beleefd: pardon. Het gesprek kwam toevallig op beleefdheid (dit heeft ook met
zedelijkheid te maken, - alles is in alles). De franschman meende natuurlijk dat
beleefdheid een bizondere deugd van zijn natie was, waarop M. hem wees op het
verschil tusschen hollandsche en fransche beleefdheid; gij, zeide M. stapt bij elk
station er uit, en vergeet als Franschman nooit, wanneer gij die dames passeert,
uw excuses te maken; wij, Hollanders, zorgen echter uit beleefdheid, dat wij die
dames niet hinderen, en stappen daarom zoo weinig mogelijk uit den wagen. Ziedaar
een paar zijner voorbeelden, die mij te binnen schieten. Nadat hij had meegedeeld,
wie ons niet kunnen zeggen, wat zedelijkheid is, raadde hij ons aan het aan ons
eigen hart te vragen. Men ziet dat zijn rede alles behalve een betoog was, maar dit
was een der redenen waarom zij zooveel aantrekkelijkheid bezat.
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Hij wenschte niet tot de een of andere conclusie te geraken, maar alleen denkbeelden
bij zijne toehoorders op te wekken, waarover zij zelven zouden peinzen. Vooral na
de pauze herkende men in den spreker den dichter, die vele waarheden half
verborgen hield achter den dichterlijken sluier.
1.
Aus Morgendrift gewebt und Zonnenklarheit . Zij, die zijne ideen hebben gelezen,
weten wat hij gezegd heeft, wanneer wij vermelden dat hij over deugd als genot
heeft gesproken, en zijne toehoorders heeft aangespoord om de natuur als hunne
godheid te vereeren. Zij is alom tegenwoordig, alwetend en trouw. Zij laat zich niet
door liefdesbetuigingen en flikflooien overhalen om haar eenmaal vastgestelde
wetten te veranderen; hij, die op haar rekent, wordt nooit teleurgesteld. De man, die
haar zoekt te doorgronden, oefent een religie uit; en die met ijver en ernst streeft
naar het oplossen van problemen die de natuur hem biedt, behoedt zich voor
onredelijkheid. Evenzeer als kinderen, die geleerd heb zelven iets te maken, niet
‘breeksch’ zijn, evenzoo zal niemand de natuur trachten te verkrachten, die haar
kent, en er naar streeft te weten hoe alles wordt, wat is. Zijn godheid is derhalve
Jehova d.w.z. die is, die was, die wezen zal - de Natuur. Wij zijn ons volkomen
bewust, dat iemand, die Multatuli niet heeft gehoord, uit hetgeen wij hierboven
hebben vermeld niet het honderste deel te weten komt van hetgeen de begaafde
spreker heeft gezegd, maar zij, die de interressante rede hebben gevolgd, zullen
inzien dat de woorden aan het begin van dit verslag geplaatst, geen holle klanken
2.
zijn. H. v. I.

Eindnoten:
1. Aus Morgendunst gewebt und Sonnenklarheit: (met fouten afgedrukt): uit ochtenddamp en
zonnelicht geweven (du.)
2. H.v.I.: J.W.H.A. van Idsinga.

[1 maart 1878
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf]
1 maart 1878
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf. Twee dubbele velletjes en een enkel
velletje postpapier, waarvan blz. 1-8 en 9 (⅔) beschreven. (M.M.) Fragment.
Meeden, 1 Maart '78.
Beste vriend!
(....) Van Versluis kreeg ik voor eenige dagen bericht dat D. Dekker den 11 Maart
in Gron. zou spreken. Ofschoon die dag zulke bittere herinneringen in ons moet
opwekken, want 't is de dag van 't overlijden onzer geliefde Theda, ben ik van plan
om er heen te gaan.
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Veerman gaat ook mee - als hij kan.
Hij moet lijdend zijn, en dat hij arm is weet ik van Versluys. Is 't niet om de
Maatschappij in 't aangezicht te vliegen, wanneer zij zulke mannen gebrek laat lijden,
terwijl misdadige nietigheden... doch 'k wil me niet verder boos maken over
Droogstoppels (....)
Uw toegen.
D.R. Mansholt.

[1 maart 1878
Voordracht te Middelburg]
1 maart 1878
Multatuli spreekt te Middelburg.

[1 maart 1878
Aantekeningen voordracht]
1 maart 1878
Aantekeningen vermoedelijk gebruikt bij de voordracht over ‘Poëzie’ te Middelburg.
Vgl. ook de voordracht van 11 maart 1878. Vijf enkele velletjes postpapier van 210
× 135 mm, waarvan alleen de twee laatste ook potloodaantekeningen op de
achterzijde bevatten, beide van enkele zinnen. Het kursief gedrukte betreft
toevoegingen in potlood. (Map voordrachten, nr. 11, 12, 13, 14 en 15. M.M.)
Over waarheid in poezie, en 't scheppen van poezie in waarheid - schynbaar afwyken
Soms wat anders. Niet doceeren liever voorbeeld
niets nieuws. Scheppen nieuwe vorm vorig stuk. Wysbegeerte en poezie
Erato
gnoosis
meditatio
agatha
felicitas
Dat samenvatten is poëzie last van verkeerd gebr. woorden. Locke
Kool
infanterie
materialist 1.
Etymologie Etymologie
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Vooral lastig voor my. aanl. misverstand
Charl. de Graaf
Juffr. Mohr
Göthe, loket kast
Verschyning. geen definitie wat is geur, klank
Anders dépêche Voorlopig bepalen by samenvatten
't omgekeerde van specialiteit
één met wysbegeerte vlinder samenvatten, overzien.)
Die eenheid is overal in de natuur
platvisch arsenic, thee, koffi, vanille
-----straks opklimmen
Nu poezie in verschillende toonsleutels
Venus. Herk. Milo beeldhouwer
Sontag conventio Schilder (Israels!)
bouwkunde (armoed)
achterste voren muziek, zang
eindelyk verzen!!!!
Eindelyk verzen valsche poezie
Droogstoppel troubadours
Vaderl. zangen
Claassens Helmers
Victor Hugo
Bilderdyk
Mein kind
woord.klank Hanna (de keyzer)
daad!
Havelaar
ulevellen.Matador.in 't 2e deel over 't scheppen
1.
van waarheid in poëzie
van poëzie in waarheid
ellips = parabool, noodzakelyk
soep te zout, niet god, maar verkeerd gegrepen Jehova niet onder den grond, niet in scheikunde
slechts wat de gewone mensch ziet en hoort.-
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Jehova is beeld. valsche poezie: wolken, bergen, hoog licht, hemel aglaïa. wáár? Droogstoppel, wáár? Over 't verslaggeverspraatje ‘oud nieuws.’ Nu opklimmen. Door samenvatten vinden wy poëzie in de
werkelykheid Dat samenvatten zelf ligt in de natuur Het samenvatten van wysbegeerte mèt poezie is wysgeerig &
poëtisch Eerste poging door beelden. Alle taal is beeld
hartstocht (lever) angstig opgetogen hekel, akelig
losbandig neerslachtig melancholiek steen d. aanstoots. Uitdrukkingswys door beeld en vergelyking
dikwyls valsch
muschje
gelyk zoo even
haar
Helmers
voetbank
troon
vinger gods
nu saison des fleurs
astre du jour
fille de flore Om valsche vergelyking te vermyden moet men kennen.
Daarom dan ook was in de oudheid dichter wysgeer
wetgever, één deze samenvatting was dichterlyk Mozes 'n groot dichter. Hy schiep Jehova. Isis. Osiris
Alwetend.
Almachtig (valsch donder, wonder)
rechtvaardig, trouw zonder aanz. d. persoons altyd werkzaam.
jaloers. schoon en liefelyk! liefderyk Het samenvatten van dat alles op de schoonste wyze is poëzie. Het vinden van al die waarheden is poëtisch genot
by wysbegeerte geen akademien.
by poezie geen verzen poezie der werkelykheid.
Dichter by uitstek Het 2 × 2 in 't kleine (h. houden)
praktisch the proper study
menschenstudie. vrouw. 1. -
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Ik roep U allen op wysgeerige poëten te zyn, Uw genot te scheppen in 't zoeken van waarheid, en 't gevondene op de meest
liefelyke wyze voorttebrengen, tot bevordering van 't welzyn
v.a.w.u.omg. Wie aan z'n bestemming als mensch wil beantwoorden behoort als de reiziger uit de parabel, samenvattende,
verliefd te zyn op de vyf zusters te gelyk.
1.
drie vragen
drie opmerkingen aan geloovers, Sadduceen
Jongeling (gaat heen, gy geloovige & doet desgelyks Stel er ware een God opstanding van den doode en hemelv. onredelyk Indien er een god ware en hy had zyn zoon de macht gegeven om
n

de natuurzaken te b zou hy gelyk staan met 'n handelsheer die
om blyk te geven v. liefde voor z'n kind &c. geen gemeen woord uit zyn mond geen gemeene gedacht uit z'n ziel man van zaken zeeman navigateur Utrechtsche Courant (naschrift)
adel. burgerman moet prinselyk zyn Havelaar daad poezie
Havelaar boek valsch -

2.

Eindnoten:
1.
1.
1.
2.

Doorgehaald
Doorgehaald
Doorgehaald
Deze berekening staat in Multatuli's handschrift in potlood schuin onderop vel 15.

[maart 1878
Ingezonden Brief T. v.d. Tuuk in De Tolk van den Vooruitgang]
Begin maart 1878
Ingezonden brief van Titia van der Tuuk aan een vriendin met voorwoord van de
redaktie, in De Tolk van den vooruitgang, 3e en 4e bundel, blz. 261-265. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten.
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Vooruitgang.
De schrijfster van den hierna volgenden brief deelde in een schrijven aan de redaktie
o.a. het volgende mede, dat ik ter opheldering doe voorafgaan:
‘'t Is mij eene behoefte te voldoen aan de uitnoodiging, die herhaaldelijk in “De
Tolk van den Vooruitgang” tot de Vrouwen van Nederland wordt gericht.
Dientengevolge verklaar ik U open en rond: “Ik heb mijn geest losgemaakt van de
reeds halfgescheurde windselen van 't geloof, die de vrijheid van denken zoozeer
in den weg staan. Ik ben athéiste, vrijdenkster!” Ik hoop, dat velen mijn voorbeeld
zullen volgen. Wanneer U denkt, dat de volgende brief, dien ik Zondag aan eene
mijner vriendinnen schreef, hiertoe zou kunnen meewerken, wees dan zoo goed
dien te plaatsen in den Tolk.’
Zeer gaarne voldoe ik aan dit verzoek.
Redaktie.
Lieve Aleida!
Ontzaggelijk veel genoegen deed mij je brief! Hoe kunt ge denken, dat ge mij
verveeld hebt, of dat je idéen mij niet zouden bevallen? Frissche gezonde
denkbeelden bevallen altijd!
Ge schrijft mij: ‘Mij dunkt, dat daardoor een boek, eene verhandeling of eene
preek ons vaak zoo boeien, omdat ze woorden geven aan de gedachten, die in
onze ziel liggen.’ Dat ondervind ik nog dagelijks, wanneer ik de gezonde denkbeelden
lees, die de Tolk van den Vooruitgang bevat. Maar in een preek heb ik die nog nooit
gevonden, en nu zal 'k ze er wel niet meer vinden, want - ik hoor geen preeken
1.
meer, ik heb 't geloof afgezworen, ik ben Athéiste, Libre-penseuse .
Denk niet dat mijne bekeering zoo plotseling is gekomen; neen, ze is 't gevolg
van jarenlangen twijfel en innerlijken strijd, anders zou ze geen de minste waarde
of beteekenis hebben.
Al lang geleden; 'k geloof, toen 'k een jaar of 16 was ('k ben nu 22) kon 'k mij met
geen enkele richting op godsdienstig gebied vereenigen. Ik kon niet uitstaan, dat
men mij voor orthodox, noch dat men mij voor modern hield; ik zeide liberaal te zijn;
maar nam dat woord dan op in de ware beteekenis en niet in die heel velen der
natie er aan gelieven te hechten; want met de zoogenoemde liberale beginselen
kon 'k mij evenmin vereenigen. Toch kwam 'k in dien
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tijd weinig verder; 'k had veel te leeren voor examens, 'k ging weinig ter kerk, en
hoorde dus ook weinig wat mij hinderde, zoodat ik wat mijn innerlijk leven aangaat
dien tijd eigenlijk lijdelijk doorbracht en op 19jarigen leeftijd, helaas! werd
aangenomen!
Een half jaar daarna ging'k van huis; ik kwam hier en ging vrij getrouw naar de
kerk, in 't laatst evenwel minder. In Juli 1875 ging ik voor goed van hier, om na de
vakantie naar Baarn te vertrekken. Maar in de vakantie kreeg 'k zeer toevallig
Vosmaer's Zaaier in handen, een boekske, dat je ongetwijfeld kent, waarin Multatuli's
talenten in 't licht worden gesteld. Met schaamte moest ik mijzelve bekennen, dat
die groote persoonlijkheid aan mij nog onbekend was. Dat mocht zoo niet blijven.
Ik ging naar eene bibliotheek en vroeg den Max Havelaar. Daar 'k die niet kon
krijgen, nam 'k den eersten Bundel Ideën mee.
Ik zou me even bespottelijk maken door te zeggen het tweede deel van Faust
geheel te begrijpen, als door te beweren, dat alle Ideën terstond even duidelijk voor
mij waren. Vele waren mij zelfs zeer duister. Een des te sterkere prikkel was dit, ze
te begrijpen, want 't spreekt van zelf, dat men ze pas dan naar waarde kan schatten,
en dat wilde, dat moest ik.
En zie, een enkle lichtstraal deed mij begrijpen, in welk eene treurige duisternis
ik tot toen had rondgetast. Door omstandigheden was ik genoodzaakt de lezing te
den

staken bij 't begin van den 2 Bundel.
Maar als men het licht heeft gezien, zij 't ook maar een enkle straal, dan kan men
met de duisternis geen vrede meer hebben. ‘Licht! meer licht!’ is de kreet van 't
onbevredigd verstand, dat eindelijk begrijpt, dat het op een dwaalweg is. (....)
De strijd in mij is beslist, de strijd met het groote deel der menschheid, dat nog in
de duisternis wandelt, begint. Hoewel ik vol moed ben en vol zelfvertrouwen, verheug
ik mij toch, niet alleen te staan. Een edele schare met onzen grooten Multatuli aan
't hoofd staat mij wakker ter zijde, en, meer geöefend, meer gestaald dan ik, zal 't
mij een genot zijn van hen te leeren, waarin ik nog tekort kom.
De Tolk van den Vooruitgang, het orgaan der Vrijdenkers bezit mijne volle
sympathie, en hoe zou dat anders kunnen, daar 't ook
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de tolk is der gedachten, die mij bezielen. Als je kunt, maak er dan kennis mee, 't
is de ware vooruitgang, dien het voorstaat en bevordert; maar wacht je voor eene
oppervlakkige lezing. De oppervlakkigheid heeft al te veel kwaad gedaan.
Adieu! Wees hartelijk gegroet!
Uwe Titia van der Tuuk.

Eindnoten:
1. Libre-penseuse: vrijdenkster (fr.)

[2 maart 1878
Advertentie voordracht Goes]
2 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Goes op deze dag in de
Goesche Courant, no. 27. (G.A. Goes; gewaarmerkt afschrift M.M.)
CONCERTZAAL GOES.
VOORDRACHT

van
MULTATULI.
op Zaterdag 2 Maart 1878,
's avonds te 8 uren.
Toegangsprijs f 1,50.
Toegangskaarten zijn te bekomen bij de boekhandelaars A.A.W. BOLLAND,
A.C. DE JONGE S.J.Z. en F. KLEEUWENS & ZOON.

[2 maart 1878
Artikel van C. Vosmaer in De Nederlandsche Spectator]
2 maart 1878
Artikel van C. Vosmaer in De Nederlandsche Spectator, no. 9. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)

Vlugmaren.
De kunst van vertellen, van een gehoor met het gesproken, niet voorgelezen, woord
te boeien is eene der gaven van Multatuli. De voordrachten die hij in verschillende
plaatsen van ons land bezig is te houden, hebben overal bijval gevonden en den
dichterlijken denker van zoo rijpe ervaring, met aan vorm en inhoud rijke kunst,
schier overal een toegenegen gehoor bezorgd. Te Amsterdam vooral bleek de
ontvangst warm en vol sympathie. Ook op andere plaatsen waardeerden de vrienden
zijne komst, al toonde de dank zich niet altijd luidruchtig. Hij heeft verschillende
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Te Rotterdam gaf hij de zielkundige ontleding van een strafgeding dat voor 60 jaren
te Keulen de gemoederen in spanning bracht. Sommigen hadden iets anders
gewenscht, maar men vergat, dat het hem bij alles om de anatomie van de
verschijnselen te doen is en hij daarvoor in een zoo opmerkelijk geding volop
aanleiding vond.
Te Delft sprak hij over onze nationaliteit. Of die nationaliteit gevaar loopt? Zeker.
Maar niet alleen door buitenlandsche vijanden; meer wellicht door inwendige. Toch
hebben wij er aanspraak op zelfstandig te blijven. Wij staan bij anderen niet achter,
soms boven anderen; ook al kan men te recht honderden grieven optellen tegen
onze gebreken. Het beste wat wij kunnen doen is te trachten naar degelijkheid en
waarheid. Dan hebt gij niet slechts een wapen tegen het ontnemen van uwe
nationaliteit, maar ook haar besten waarborg, haar rechtvaardiging.
Te Leiden sprak hij over zedelijkheid en wetenschap; in dit geval niet stelselmatige
wijsheid, maar kennis, kennis van alles wat is. De dingen te kennen, maakt zedelijk.
Onkunde wekt onzedelijkheid; niet alleen wat men meer bizonder onzedelijkheid
noemt, maar al het gebrek aan reinheid, oprechtheid, deugd, dat in zoo vele
gedaanten rondsluipt.
In den Haag had Multatuli weder een ander thema. Hoe, zoo was hem in den
geest ingevallen, zou eigenlijk Jezus voor de scharen gestaan hebben, hoe zou hij
zijn publiek toegesproken hebben? En hij dacht aan de bergrede en sloeg Mattheus
V weer op, en de zaligsprekingen met hare belooningen werden zijn onderwerp. Hij
ving aan met den eersten regel van het 4e hoofdstuk: En toen werd Jezus weggeleid
in de woestijn - om verzocht te worden van den duivel. Dit laatste zou hij er maar
af laten; wat die duivel is, wist hij niet. Maar, weggeleid worden in de woestijn, dat
moest eens in zijn leven ieder worden, die wilde leeren denken. Daartoe is echter
geene woestenij van zand of kale rotsen noodig - (zoo als de anachoreten die
zochten, die het onderwerp uitmaken van Ebers' schoonen roman Homo sum). Zelfs
te midden der drukke wereld kan ieder die woestijn vinden als hij inkeert in zich
zelven. Eerst na die inwendige voorbereiding en beproeving trad ‘de goede Jezus’
op. Zoo klom hij eens op den berg en hield de toespraak die wij de bergrede noemen.
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Zalig zijn... wij kennen de negen spreuken; zalig zijn... in den geest van Jezus en
naar het standpunt van zijnen tijd.
Toch zijn er noch heden geldende waarheden bij; de eisch van eenvoud des
geestes, de noodzaak der droefheid, de drang naar gerechtigheid, de reinheid van
gemoed, de eisch der zachtmoedigheid.
Mij kwamen bij dat ‘zalig zijn de zachtmoedigen’, de heerlijke regels van Homeros
te binnen, die hij Peleus tot den geweldigen Achilleus laat spreken en die het zelfde
zeggen als de acht of negen eeuwen latere zaligspreking:
Kracht, mijn zoon, zal wel Athenia u geven en Hera
Zoo het haar wil zal zijn; doch gij, weerhoud in uw boezem
Uw onstuimig gemoed, want minzame geest wel het best is.

Ook bracht de moderne spreker Jezus' gezegden over op onzen tijd en knoopte er
vaak een maatschappelijk vraagstuk aan vast, dat ons beweegt, het pauperisme,
de zorg voor volksreinheid en gezondheid, de noodzaak om tegen de vervalsching
van levensmiddelen te strijden; de oorlog. Zielsontleding is de kracht van Multatuli's
filosofie, en van deze gaf hij fijne en boeiende voorbeelden.
En de belooning voor dat streven? Zij zullen God zien. Wat is dat in den mond
van hem, die geenen persoonlijken god aanneemt? Wellicht heeft een der oude
godsgezanten den waren zin van het Jahveh doorgrond, toen hij sprak van hem die
was, die is en die zijn zal. Deze oude vervoeging van zijn, die bij hem wellicht meer
attribuut van Jahveh was, is bij ons de hoofdzaak geworden, het Jahvehbeeld slechts
eene beeldspraak. Onze Jahveh is het zijn. Niets dat niet is; in alles is het zijn; het
geweest zijn, het worden, het zullen zijn. Dat zijn is almachtig, overaltegenwoordig,
de logische grond van alles, de alfa en omega; het is en daaruit vloeit, dat het goed
is en schoon, want het moet; het is rechtvaardig en overbiddelijk, omdat het redelijk
is en niets anders kan zijn. Die dat zien, zien Jahveh; wien het doorziet, is het een
bron van geluk of althans van berusting, en daarom, zalig zijn zij.
Wel had ik den zinrijken spreker, behalve het met hem eensdenkende publiek,
een aantal geloovige hoorders toegewenscht. Zij zouden bespeurd hebben, dat de
vrucht der moderne kritiek vaak liefelijk is en rijk; dat die kritiek niet enkel afbreekt
als zij schift en oordeelt en verklaart, maar ook opbouwt.
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Te Amsterdam sprak Multatuli over poëzie. Aanleiding daartoe bood hem een
opmerkelijk bezoek van twee beschaafde vrouwen - maar deze zal hij ons zelf wel
eens verhalen zoodra hij - zij het zoo spoedig mogelijk - weer de pen opvat. Zeker
heeft deze reis van den ideeënzaaier de banden versterkt, die zoo velen aan hem
verbinden.
Ik sprak zoo even van Ebers' Homo sum, waarvan de denkbeelden in deze kring
van gedachten te huis behooren.
Ziedaar een schoon boek, als kunstwerk waarschijnlijk het schoonste dat Ebers
gaf.
Zalig zijn die treuren, - de opvatting van Jezus laat ik thans onaangeroerd. Te
recht zei Multatuli bij die woorden: ‘verbeeldt u een leven van louter genot en
voorspoed! Zou men daarbij niet ten slotte uitroepen: geef mij eindelijk eens wat
verdriet, wat strijd, wat tegenkanting.’ Smart loutert en strijd sterkt. Die opvatting is
gezonder en waarder dan die der anachoreten der woestijn, wier hoofdpersonen
Ebers zoo schoon heeft geteekend. Paulus, de Alexandrijner, vooral. Hoe treft het
ons als wij in dien man, die zich alles ontzegd heeft, de wereld met al haar genot
en verlokking, jà, maar ook met al haar heerlijke werkzaamheid, toch telkens den
mensch zien herleven; die lichaamskracht, kunst, schoonheid, liefde op eens weer
gaat gevoelen ondanks zijn schaapsvel en ongekamde haren. Als wij hem ten slotte
hooren bekennen, dat hij werken hooger stelt dan bespiegelen en dat hij ‘een
mensch’ gebleven is, al wilde hij een woestijndier van zich maken.
Voor hem en de zijnen was de ‘woestijn’ geene voorbereiding tot krachtig handelen,
maar de stelselmatige ontkenning van den adel des arbeids. Zoo dringt ook de
jonge, frische ziel van Hermas hem tot handelen.
Schoon staat tegenover de anachoretische nietsdoeners, de vaders van zoo vele
monniken en nonnen, het reine, aan arbeid en kunst rijke gezin van Petrus.
Ten slotte blijven toch allen, ook ondanks hen zelven, menschen. Mensch wil
Hermas worden, de mensch komt telkens in den Alexandrijner boven, mensch is
de wilde Mirjam, mensch de liefelijke Sirona, mensch de brave Petrus, die ondanks
zijn Christendom van die dagen de heidensche schoonheid bewondert, mensch de
edele Polukarpos, de beeldhouwer.
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10e zaligspreking: Zalig die te midden van den strijd en den arbeid der wereld
mensch is, want hij ziet het zijnde.
tt.
FLANOR.

[2 maart 1878
Herinnering van V. Bruinsma]
2 maart 1878
Herinnering van V. Bruinsma. In: Ter gedachtenis aan Multatuli 1887-19
Februari-1892. Amsterdam, 1892, blz. 15. Fragment.
Het meeste genoegen echter heeft de goede DEK - vergun mij hem nog eens bij
dien naam te noemen - waarschijnlijk gehad van een op 2 Maart 1878 hem
aangeboden geschenk, dat nog niet het tiende deel van de waarde van het
‘Huldeblijk’ bedroeg, maar door de wijze, waarop het bedrag bijeen kwam en de
manier, waarop het werd aangeboden, hem, voor zoo ver ik weet, geen enkel
onaangenaam oogenblik heeft berokkend. Het was een zilveren bokaal, met honderd
gouden tientjes gevuld, een aardigheid, bedacht door den niet lang daarna overleden
goeden braven AART ADMIRAAL, die er op gesteld was - niettegenstaande het verzet
mijner geheel-onthouders-aspiratiën - er een anker wijn van den besten, dien we
konden krijgen, aan toegevoegd te zien. Het was gelukt - even als trouwens ook
met Tandem het geval was - dat zaakje geheel buiten de pers om in orde te krijgen,
zoodat er nu voor het eerst hier een letter over gedrukt wordt, en daardoor was een
der ergste onaangenaamheden, die later aan het ‘Huldeblijk’ voorafgingen, het been veroordeelen in de kranten, voor hem vermeden.

[2 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
2 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
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1.

2 Maart Middeburg by den heer Hamer waar ik allerprettigst gelogeerd ben lieve
beste Mies! Gister heb ik naar ik meen geen br. verzonden. 't laatst wat je van me
hoorde was 't groetje eergist'ravend in den br. van V. Helden. Ik ben hier gister aangekomen en heb gister avend ‘gesproken’. Straks ga ik naar
Goes, en daar dezelfde vertooning. Dáár zal ik 'n brief vinden van Zierikzee, waaruit
n

n

ik te weten kom of ik te Z. den 3 of den 4 spreken moet. In allen geval kom ik den
n

5 te Rotterdam terug. Ook zal ik zeker te Goes vele brieven vinden, daar men ze
daarheen zal hebben geadresseerd in de meening dat ik in de vroegte van hier zal
vertrekken. Maar ik heb met
den heer Hamer
(Jacq. de Witt Hamer advokaat)
een der aangenaamste en knapste menschen die ik ken, afgesproken eerst van
2.
middag te gaan, omdat omdat ik liever nu hier, dan van middag te Goes, wat tyd
over houd. Maar 't is nu jammer dat ik de brieven, waaronder misschien van jou,
eerst zoo laat kryg. ‘Misschien’ want daar ik je zei: schryf ééns naar Zeeland, d.i.
Zierikzee, kan 't best zyn dat je voorlaatste brief nog naar Rott gegaan is, en dat ik
dien vind by m'n tehuiskomst, na reeds den lateren te Zierikzee ontv. te hebben. Nu, ± 3 uur, is V. Helden al 'n heel eind met het ventje op weg. Ik ben benieuwd
naar bericht van aankomst &c. Heel aardig. Misschien heeft V.H. je gezegd dat ik gister morgen 'n brief ontving die me verdriet
3.
deed, zonder er meer van te weten. Ik wilde hem niet zeggen wàt het was. Spreek
jy er dus ook niet over. Maar om te beletten dat je fantaisie je wat verkeerds voorstelt,
ziehier wat de zaak is.
Toen ik voor 3 jaar zoo weifelde om àl of niet uit Holland te gaan was dit
hoofdzakelyk om - enfin, iets als nu: Tandem! Maar ik had toen den geschikten vorm
niet gevonden. Hoe dit zy ik treuzelde. In die dagen kreeg ik 'n uitdrukkelyke
4.
uitnoodiging van den Kinderdyk toch vooral voor m'n vertrek by hen te komen. Ik
beloofde het, maar op 't laatste ogenblik eensklaps besluitende te
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vertrekken, liet ik die visite in den steek. En 't speet me, maar er moest 'n eind aan
m'n uitblyven komen.
Ik wou die fout ditmaal niet weer maken, en dacht er dus over van Dordrecht
komende by hen aan te gaan. Maar de dagen tusschen 2 voordrachten in ben ik
gewoonlyk zoo moe en zenuwachtig, dat ik dan liever op m'n kamertje zit. Ik schreef
dus van Dordrecht een zeer vriendelyken brief, waarin ik uitlegde waarom ik liever
niet nu kwam, maar dat ik belet zou vragen voor 'n dagje zoodra die lezingen
afgeloopen waren. En zie, daar kryg ik gister ochtend 'n zeer lompen brief waarin
de oude hr. S. me zegt dat-i me niet kan ontvangen! Je begrypt hoe ik gestemd was
en ben over zoo'n behandeling, en ik peins me gek naar de oorzaak. Ook weet ik
niet of ik eenvoudig zwygen zal, of zeer styf en vormelyk reden vragen van dat
gedrag. Maar... antwoord kryg ik dan toch niet. Het zit me erg in de keel. De lezing gist'ravend was zeer goed. Och, dat zal 't nu voortaan altyd wezen.
Wees daarover maar niet ongerust meer. Van Helden zal je veel kunnen vertellen. Wel geen nieuws, maar alles (of byna
5.
alles, want op reis is-i niet by me) de visu . Dat is aardig voor je. -

Eindnoten:
Middeburg: Kennelijke verschrijving.
Verdubbeling door het omslaan der pagina.
hem: oorspr. stond er 't hem.
Kinderdijk: in deze plaats woonden nakomelingen van de familie Smit, bij wie Multatuli in 1867,
terugkomend uit Antwerpen, gelogeerd had. Op 18 januari 1868 had hij van hen een bedrag
van f 300, - ontvangen. Vgl. V.W. XII, blz. 154 en 643.
5. de visu: uit eigen aanschouwing (lat.)
1.
2.
3.
4.

[2 maart 1878
Voordracht te Goes]
2 maart 1878
Multatuli spreekt te Goes.

[3 maart 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi]
3 maart 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 (⅔), 2 (¾) en 3 (¼) beschreven. Met envelop, waarop: Germersheim
Madame Douwes Dekker Wiesbaden Dotzheimerstrasse 48 fr[ei] en poststempel
Wurzburg II 6 MRZ. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 9.)
(Poststempel:
Würzburg 3 März 1878)
Hochgeehrte Frau!
In ein, bis zwei Tagen, wird Ihnen das Kind gebracht werden. - Wenn eine grosse,
schlanke Frau den Kleinen bringt, so können Sie mit Ihr rückhaltslos über Alles
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her in Pflege war - dan bitte, etwas vorsichtig zu sein; ebenso möchte ich Sie
freundlichst ersuchen, weder bei dieser Frau, noch bei dem einen Herrn, der
neulichen Besuche in Ihrer Wohnung, erwähnen zu wollen. Es ist dies eine
sonderbareBitte, doch rechne ich auf deren Gewährung und werde, bei
demnächstiger Anwesenheit dorten, Ihnen persönlich meinen Dank abstatten. Beide
Frauen (ich weiss nicht, welche von beiden kommt) werden bleiben, bis Sie einen
Entschluss gefasst haben, und falls der Kleine Ihre Sympathie nicht erweckt denselben wieder mit zurück nehmen.
Mit hochachtungsvoller Begrüssung

Vertaling:
Hooggeachte mevrouw!
In een, hooguit twee dagen, zal U het kind gebracht worden. - Als een grote slanke
vrouw de kleine brengt, dan kunt U met haar zonder enige terughoudendheid over
alles spreken. Maar gaat het om een middelgrote, bloeiende, knappe vrouw - door
wie het kind totnutoe is verzorgd - wilt U dan alstublieft een beetje voorzichtig zijn;
ook wilde ik U allervriendelijkst vragen noch bij deze vrouw noch tegenover die ene
mijnheer de bezoeken aan Uw woning van de laatste tijd ter sprake te willen brengen.
Dit is wel een merkwaardig verzoek, maar ik reken er toch op dat U het in acht zult
nemen en zal U, bij mijn eerstkomende aanwezigheid daarginds, mijn persoonlijke
dank overbrengen. De beide vrouwen (ik weet niet, wie van de twee komt) zullen
blijven, tot U Uw besluit genomen hebt, en indien de kleine uw sympathie niet wekt
- hem weer mee terug nemen.
Met een groet vol hoogachting

[4 maart 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi]
4 maart 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi. Met poststempel Zierikzee 4 MRT 78 en
e
geadresseerd aan Mad Douwes Dekker Dotzheimerstr 48 Wiesbaden. (M.M.)
Zierikzee. 4 Maart
Gister niet geschreven. Ik vond hier brief van Vrydag (en Saterdag?) Dankje wel.
Ik ‘spreek’ ditmaal niet te Z.zee, maar heb beloofd terug tekomen nà Groningen &
1.
Friesland. Mevr. H. was allerhartelykst maar tot m'n smart bemerkte ik dat ze sedert
Delft is achteruit gegaan. Straks ga ik by haar koffidrinken. Morgen
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(Dinsdag) naar Rotterdam terug. Ik ben wel maar nogal vermoeid. Dag beste Mieske.
De voordracht te Goes is goed afgeloopen. Ik ondervond veel hartelykheid. En hier
ook.

Eindnoten:
1. mevr. H.: mevrouw E.L. Mulock Houwer-Syriër.

[4 maart 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi]
4 maart 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 (⅔), 2 (⅔) en 3 (⅙) beschreven. Met envelop, waarop: Germersheim
Madame Douwes Dekker Wiesbaden Dotzheimerstrasse 48 fr[ei] en poststempels
Wurzburg II 4 MRZ en Wiesbaden 5/3 78. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 10.)
Hochverehrte Frau!
Entschuldigen Sie, wenn ich Sie noch einmal belästige, aber ich vergass gestern
die Bitte beizufügen - wenn der Kleine bei Ihnen eingetroffen, doch nur mit zwei
Worten, unter P.P.P. 44. Wiesbaden hinterlegen zu wollen, welchen Eindruck Ihnen
sein erstes Erscheinen gemacht, damit ich gleich bei meiner Ankunft dorten, etwas
Näheres, und hoffentlich Angenehmes - erfahre. Die gerichtlichen Papiere, dass
weder Vater, noch Mutter, irgend welche Ansprüche erheben, werden Ihnen ebenfalls
baldigst zugestellt werden.
Mit freundlicher Begrüssung
Durch Telegramm wird Ihnen die Ankunft der Kleinen gemeldet werden.

Vertaling:
Hooggeachte mevrouw!
Neemt U mij niet kwalijk, als ik U nog eenmaal lastig val, maar ik vergat gisteren
het verzoek toe te voegen - als de kleine bij U is gekomen, mij even slechts met
twee woorden onder P.P.P. 44 Wiesbaden te willen doen weten welke indruk hij bij
zijn eerste verschijning op U heeft gemaakt, opdat ik dadelijk bij mijn aankomst
daarginds, iets naders en hopelijk positiefs - mag vernemen. De gerechtelijke
bescheiden dat noch de vader, noch de moeder welke aanspraak dan ook zullen
doen gelden, zullen U eveneens zo spoedig mogelijk ter hand gesteld worden.
Met vriendelijke groet.
Met een telegram zal U de komst van de kleine worden aangekondigd.
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[4 maart 1878
Advertentie voordracht Groningen]
4 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 11 maart te Groningen in de
Provinciale Groninger Courant, no. 53. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
GROOTE ZAAL DER VEREENIGING DE HARMONIE TE GRONINGEN.

1878
VOORDRAGT VAN MULTATULI.
MAANDAG II MAART

Aanvang des avonds 8 uur.
Entrée f 1.49.
KAARTEN van af heden te verkrijgen aan de BUFFETTEN der VEREENIGING en bij den
heer HUBER, boekhandelaar te Groningen.
Het bespreken van plaatsen zal plaats hebben MAANDAG den 11den Maart 1878,
des morgens van 11 tot 1 uur, de 1ste loting zal precies te 11 uur plaats hebben.

[4 maart 1878
Verslag voordracht Middelburg in de Middelburgsche Crt.]
4 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Middelburg van 1 maart in de
Middelburgsche Courant, no. 53. (M.M.) Fragmenten.
Zie voor het vervolg bij 5 maart.

Feuilleton.
Een avond met Multatuli.
‘Ik zou uwe komst,’ - zoo sprak de schrijver dezer regelen den auteur van ‘Max
Havelaar’ toe, eenige oogenblikken nadat deze gisteren avond zijne voordracht voor
het Middelburgsche publiek geëindigd had, - ‘ik zou uwe komst als eene ramp voor
mij beschouwen, indien ik mij verplicht achtte van uwe rede een eenigszins
nauwkeurig verslag te geven.’
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- ‘Hoe dat?’ vroeg de aangesprokene.
- ‘Omdat ik daar geen kans toe zou zien’, luidde het antwoord.
- ‘Inderdaad, ik begrijp dat dit een zeer moeilijk werk moet wezen’, hernam
Multatuli.
- ‘Het eenige waar ik mij aan zou durven wagen,’ - ging de ander voort, - ‘zou zijn
te beproeven den indruk te schetsen, dien uwe voordracht op mij gemaakt heeft.’
- ‘Maar dat is immers beter dan de letterlijke opteekening mijner woorden’, klonk
het, met grooter levendigheid dan hij tot dusverre aan ons gesprek had bijgezet.
‘Een woordelijk verslag is niet nauwkeurig, evenmin als stenographie. Zij geven,
altijd nog onvolledig, slechts het dorre geraamte weder. Van den indruk van het
gesproken woord is daarin niets te vinden.’
- ‘Alleen,’ waagde ik nog op te merken, ‘is een dergelijke indruk geheel subjectief.
Om zijne juistheid te beoordeelen, bezit men voor zichzelf geen enkelen maatstaf.’
- ‘Volkomen waar. Maar honderdmaal liever nog een subjectieve indruk, zelfs
onjuist, maar met getrouwheid weergegeven, dan een deurwaarders-verbaal. Uw
subjectieve indruk is althans eene werkelijkheid. Uw verslag zou op zijn hoogst eene
kleurlooze schaduw kunnen zijn, waaruit niemand tot de gestalte van het
oorspronkelijke beeld zou kunnen besluiten.’
Met deze woorden in het geheugen ga ik beproeven den indruk te schetsen, dien
Multatuli's rede niet alleen, maar zijn geheele persoonlijkheid op mij gemaakt heeft,
gedurende de uren welke ik het voorrecht genoten heb in zijn gezelschap door te
brengen.
Is Multatuli een welsprekend man? Ik geloof dat hij het is en hij bij ieder den indruk
daarvan teweeg zou brengen, indien hij dit noodig achtte en zijn lichamelijke krachten
het hem veroorloofden. (....)
Een ‘zoeker der waarheid’, dat is hij zichtbaar. Dien indruk ontvangt men, zelfs
uit de gebreken zijner uiterlijke voordracht. Soms spreekt hij langzaam, zijne woorden
zoekend en wegend; dan staat de gedachte, die hij uitspreken wil, hem zeker duidelijk
voor den geest, doch is hij nog aan 't opsporen der juiste woorden om aan deze
voorstelling uitdrukking te geven. Soms ook spreekt hij, weder langzaam, maar met
bijzonderen nadruk op ieder afgemeten uitgesproken woord; dan is èn gedachte èn
uitdrukking
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hem duidelijk, maar wil hij den zin van elke lettergreep aan zijne toehoorders als
‘inboren’, zooals Max Havelaar reeds in zijn toespraak tot de Lebaksche Hoofden
deed. Een ander maal stroomen de woorden in wilde vlucht, als met horten en
stooten, onverstaanbaar dikwijls, van zijne lippen; dan overstelpt hem de overvloed
zijner gedachten en eene enkele uitdrukking, die somtijds, zonder blijkbare reden,
plotseling met kracht uitgestooten wordt, verraadt dat de stroom der gedachten te
ontstuimig vloeit om het zintuig der spraak volkomen in bedwang te hebben. Somtijds
is iedere volzin kort en bevat een afgerond oordeel op zichzelf. Dan weder zijn de
zinnen lang, eindeloos lang; telkens brengt een tusschenzin bij een uitgesproken
gedachte eene neven-gedachte, bij een scherp teekenend oordeel een ander oordeel
aan, dat er de beteekenis van verzwakt of wijzigt. De denker valt zichzelf in de rede,
komt op den gang zijner denkbeelden terug, slaat een nevenpad in, dwaalt rond op
allerlei bijwegen, doch vindt tenslotte altijd weder, met bewonderenswaardige
juistheid en gevatheid, den draad terug op de plek waar hij hem, met of zonder
opzet, vallen liet.
Dit alles levert een tafereel van zeldzame belangwekkendheid op voor ieder, die
het voorrecht heeft dicht genoeg in des redenaars nabijheid te zitten om al de
bewegingen zijner voordracht te kunnen volgen. Ik duidde reeds aan dat
lichaamszwakte hem belet, op ieder zijner toehoorders den indruk van een
welsprekend man te maken. Maar voor wien dat bezwaar niet hinderlijk werkt, is
het eene studie, waartoe de gelegenheid zich slechts zeer zelden aanbiedt en
waarvan de belangrijkheid niet licht te overschatten is, getuige te zijn van deze
wording, ontwikkeling en beweging der gedachten in eene ziel, die zoovele
vraagstukken aanhoudend opwerpt en beroert als die van Multatuli.
Zijn al deze bewegingen en vertooningen volkomen natuurlijk en ongedwongen,
of loopt er soms, bewust of onbewust, wat komediespel onder? Men beleedigt
Multatuli niet door die vraag. Alle bewegelijke, demonstratieve naturen zijn min of
1.
2.
3.
meer komediant. De oude Pitt was het, en Fox , en André Chénier , en Napoleon
4.
I, en Ferdinand Lassalle was het in zoo hooge mate, dat niet te zeggen viel waar
bij hem de komediant ophield en de natuurmensch zijne rechten hernam. Misschien
zoekt Multatuli
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dus ook somtijds het theatraal effect. Doch men kan zich daarmede licht vergissen.
Bij sterk prikkelbare naturen als de zijne, is het moeilijk de lijn te trekken. Een
voorbeeld strekke tot opheldering.
In zijne voordracht van gisteren was een oogenblik sprake van eene ‘apenkolonie
te Buitenzorg’, de residentie van den gouverneur-generaal van Indië. Het publiek
meende eene toespeling te verstaan en lachte. ‘Lach niet te spoedig, - zeide Multatuli,
- want het zal u straks blijken dat een apenkolonie op Java zoo geheel onmogelijk
niet is’. Men lachte nog harder: de toespeling scheen nog duidelijker. Nu riep hij,
met heftigheid het hoofd schuddend, als met woede: ‘Neen, neen, neen, ik ben niet
sarcastisch!’ Maar men bleef lachen.
Op dat oogenblik kon men aan komediespel denken. Maar toen, een oogenblik
later, de gang van zijn betoog hem noopte om uit te leggen, dat er bij het bekende
Banjoe-Biroe (blauw water) nabij Pasaroean, inderdaad apen gevonden worden, in
wier bestaan sommige reizigers beweren sporen te hebben ontdekt van een
gemeenschapsleven, - toen bleek dat hij werkelijk met zijn geweldig hoofdschudden
en zijn heftigen uitroep slechts gehoor gegeven had aan de natuurlijke
prikkelbaarheid van den redenaar, die, met zijne toehoorder in aanhoudende
wisselwerking van denkbeelden willende zijn, die wisselwerking plotseling verstoord
ziet door een misverstand dat hij geen kans ziet op te heffen en dat, door de
oogenblikkelijke botheid van zijn publiek, voortduurt.
Multatuli sprak, - om ook een woord te wijden aan het onderwerp zijner rede, over poëzie. Deze zelfde stof had hij te Amsterdam reeds behandeld, natuurlijk niet
in dezelfde bewoordingen, want geheel zijne rede was een improvisatie, slechts
door eenige aanteekeningen op eene strook papier binnen de grenzen eener in
gedachten vooraf ontworpen schets gehouden. De eenige rechtstreeksche
voorbereiding, welke voor hem onmisbaar is, is een uur van volstrekte afzondering
en stilte, alvorens op te treden, om zijne gedachten te verzamelen en onder bedwang
te krijgen. Door omstandigheden, voor welke hij niemand de schuld gaf, werd dit
laatste uur hem gisteren avond bijna geheel bedorven. Vandaar misschien de meer
dan gewone onrustigheid en opwin-
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ding, welke in 't begin van zijn optreden merkbaar waren. (....) (Wordt vervolgd.)
5.
P.

Eindnoten:
1. Pitt: William Pitt (1759-1806), brits staatsman, bestrijder v.d. hervorming van het koloniaal
bestuur.
2. Fox: Charles James Fox (1749-1806), brits staatsman, behorend tot de liberale vleugel der
Whigs.
3. Chénier: André Chénier (1762-1794), frans revolutionair dichter, slachtoffer van de terreur.
4. Lassalle: Ferdinand Lassalle (1825-1864), duits socialistisch schrijver.
5. P: Hendrik Lodewijk Frederik Pisuisse (1840-1907), was in 1874 hoofdredacteur van de
Middelburgsche Courant geworden; bewonderaar van Multatuli.

[5 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
5 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Dinsdag avend acht uur lieve lieve lieve lieve Mieske! Best thuisgekomen van Zeeland! Nooit was ik ergens aangenamer dan te
Zierikzee! Ik wil de familie Mulock Houwer weerzien en ook myn mevr. Houwer. De
byzonderheden later. Nu maar 'n kort briefje.
te Zierikzee kreeg ik je brief, en hier vond ik er drie! Eén van vroeger dan de
Zierikzeesche. Dus 'n heele oogst!
Straks moet V. Helden arriveeren, ik weet niet hoe laat. Hy zal je dezen ochtend
nog gezien hebben, dus ik verlang naar hem.
1.
Pepino's (????) brief heb ik nog niet gelezen. Och, dat alles wordt byzaak, daar
ik voortaan alles naar m'n zin zal schikken. Ik ben zeer opgeruimd en byzonder wel.
Voor 't eerst van dezen heelen tour heb ik met genoegen gelogeerd en gereisd. Ook
te Middelburg by Mr de Witt Hamer.
De hartelykheid die ik ontv. heb is niet te beschryven. Ook de couranten schryven
goed, maar lieve zy weten niet wat ikzelf ondervond, en ze zyn altyd flauw by de
werkelykheid.
Ik trek me ook de gemeenheid van den Kinderdyk maar niet meer aan. Wel zal
ik hem reden vragen. Maar ook dit wordt byzaak. Gut, ik verlang zoo naar V. Helden.
Moe of niet hy moet me van je vertellen.
Al je gearrangeer met kamers, tafels &c is best. Dat 's juist het prettige dat je in
alles je zin doet. Er woont 'n wagenverhuurder over me, en by 't thuiskeren van de wagens denk
ik nu telkens dat het V. Helden is. Alsi komt, schei ik terstond met schryven uit. Ik vond op m'n kamer tal van felicitaties, een boeket van Beers-
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mans, een van Truida (?) en een zeer schoone bloementafel ook geloof ik van
Truida. Daarby stapels brieven & stukken. Ik heb nog niets gelezen dan jouw brieven
al theedrinkende. Op de Zierikzeesche boot (heerlyk met mooi weer) had ik gegeten.
Denk niet aan m'n haastig schryven dat ik zenuwachtig ben. Ik ben juist heel prettig
en helder. Gut, al de kindertjes hier zyn me 'n zoen komen brengen, en de oudste
(13 j, maar 'n klein - vlug! - draakje) had in 'n oogenblik gas aan, kachel aan, thee
op tafel. 't Was komiek om te zien, zoo vlug. Moeder en dochters liepen elkaar
voorby: ‘M'nheer is thuis, m'nheer is thuis!’ (Ik had 'n sleutel, weet je. maar ze hadden
toch de vigilante al gezien en vlogen den trap af. En toen de ontvangst afgeloopen
was, in eens: stilte! Dat moet ik pryzen. 't Mensch heeft er orde onder. Ik heb nog geen lust al m'n br. te lezen. Ik wacht op V. Helden. Toch spyt het me
dat ik niet getelegrafeerd heb dat-i, nu eens dáár zynde, nog 'n dagje had kunnen
aanknoopen. Gut ik kan me morgen (voordracht Delft) best redden. Voor de
voordracht zelf verdraai ik m'n hand niet, en 't reisje is niets. 2.
Toch moet ik bekennen dat ik 'n paar nachten wat gehoest heb. Ik zal Eshuys
om wat morphine vragen. By den heer Mulock H. (zwagers' zoon van Mevr. M.H.) heb ik - Van Helden is
er. Een halfuur van je verteld! Nu jaag ik hem weg omdat-i z'n vrouw nog niet gezien
heeft. Nacht Mieske.

Eindnoten:
1. Pepino: door Mimi geïntroduceerde bijnaam voor Edu.
2. Medicus te Rotterdam, deelnemer aan Tandem.

[5 maart 1878
Verslag voordracht Middelburg (vervolg)]
5 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Middelburg van 1 maart in de
Middelburgsche Courant, no. 54. (M.M.) Fragmenten.
Zie voor het begin bij 4 maart.

Feuilleton.
Een avond met Multatuli.
(Vervolg).
De indruk, door Multatuli in een gemeenzaam gesprek teweeg
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gebracht, is geheel dezelfde dien men van hem ontvangt als redenaar. Altijd vindt
men den zoeker, den denker terug, voor wiens aandacht niets te groot en niets te
klein is; die zich door geen aangenomen begrippen van heiligheid of
eerbiedwaardigheid laat terughouden om alles aan zijn onderzoek te onderwerpen;
voor wien geen gevoelen zoo algemeen geldend is, of het is hem geoorloofd er het
zijne tegenover te stellen; doch die tevens zoo diep doordrongen is èn van het
onvolledige onzer kennis, èn van de bijna onoverwinnelijke moeilijkheid om onze
gedachten duidelijk uit te drukken en door anderen juist te doen opvatten, dat het
hem niet de minste overwinning op zichzelf kost om de mogelijkheid eener dwaling
of eener onjuiste uitdrukking van zijn kant aan te nemen.
Een half uur ongeveer nadat zijne voordracht was afgeloopen, waren een zestal
vrienden vereenigd om den verderen avond in zijn gezelschap door te brengen. Ik
weet niet of er onder hen zich éen bevond, die zich onder Multatuli's geestverwanten
schaart. Maar zeker was er onder het zestal niet een, die niet met de hoogste
belangstelling de persoonlijke kennismaking te gemoet zag met een man, die onder
het thans levend geslacht van Nederlandsche denkers ongetwijfeld op een der
hoogste plaatsen recht heeft.
Ik zou er geen melding van maken dat Multatuli's manieren die van een beschaafd
man zijn, wanneer zich daaraan bij hem niet iets paarde, dat in den regel slechts in
de kringen der diplomatie wordt aangetroffen, doch dat ook, door een goed opmerker,
waargenomen en aangeleerd kan worden in onze hoogere Indische
ambtenaarswereld, welke door hare aanraking met Oostersche étiquette iets van
de verfijnde vormen der hoogste aristocratie heeft aangenomen. Multatuli verstaat
namelijk, ofschoon hij sinds lang geen ander gezag meer uitoefent dan dat zijner
1.
pen, in den grond zijn métier de prince . Zoowel bij de voorstelling onzer vijf vreemde
gezichten als bij het afscheid, wist hij voor ieder in 't bijzonder een welwillend en
vriendelijk woord te vinden. In den verderen loop van ons gesprek toonde hij voor
elke opmerking die soort van oplettendheid, welke weinig of geen spoor van
vooringenomenheid met den een of den ander van het gezelschap verraadt, doch
die niettemin op ieder in 't bijzonder den indruk maakt alsof
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hij zelf meer dan een ander het voorwerp van des sprekers opmerkzaamheid is.
Ook in onze namen, ofschoon ze hem vreemd waren, vergiste hij zich nimmer. 't
Zijn kleinigheden welke ik hier aanstip; maar ze teekenen den man. Menig prins,
minister of landvoogd heeft aan zijne onbekwaamheid in het maken van ‘een praatje’,
aan zijn onhandig vergeten en dooreenhaspelen van namen, het gemis dier
populariteit te wijten, welke een zoo machtig middel is om onder een grooten stoet
van ondergeschikten, medewerkers en geestverwanten een persoonlijken, krachtigen
invloed uit te oefenen.
Ondanks deze welwillendheid in zijne vormen, ken ik geen mensch, tegenover
wien het gevaarlijker is zich een onbeduidend of ondoordacht woord te laten
ontvallen. Niet dat Multatuli elke zoodanige uitdrukking met scherpte, of uit de hoogte
bejegent. Hij is te wellevend om eene onhandigheid, aan welke de kwade bedoeling
vreemd is, streng te bestraffen. Maar hij wijdt aan ieder gezegde zulk eene aandacht,
hij onderzoekt zoo ernstig of er soms iets in verborgen kan liggen, dat zijne
overdenking waard is, dat het den ongelukkige, die er iets heeft ‘uitgeflapt’ waar hij
zelf niet veel aan hechtte, te moede wordt alsof hij zich op de pijnbank gelegd ziet.
Men kan van Multatuli in dit opzicht zeggen wat Bismarck's bewonderaars van dezen
beweren: hij is als de olifant, wiens snuit geschikt is zoowel om de zwaarste lasten,
als om het onbeduidendst gewichtje op te tillen. Wie nu een ledigen notendop op
den grond geworpen heeft, ziet juist niet gaarne dat nietige voorwerp door een
olifantssnuit den volke vertoond.
Ondanks de pas doorgestane vermoeienissen van een paar uren improviseerens
voor een groot publiek, rustte de stroom van Multatuli's woorden bijna geen oogenblik,
slechts door onze vragen of opmerkingen in de eene of andere richting geleid. Met
een kop thee hield hij onze wijnglazen gezelschap. Wijn of sterken drank gebruikt
hij bijna nooit.
Ons gesprek liep, - ja waarover liep het niet? Over Göthe en Molière, over Mina
Kruseman en prof. van Vloten, over de definitie van den cirkel en over den
gemeenschappelijken oorsprong aller talen, over de waarde van den vorm in
kunstwerken, over de beteekenis, te hechten aan het oordeel van het publiek in
zaken van kunst, en over de Nibelungen-trilogie van Wagner. Liever
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dan met den gang van ons gesprek, houd ik mij bezig met hetgeen Multatuli ons
omtrent zichzelven mededeelde.
‘Ik arbeid, - zeide hij, - niet gemakkelijk. Herhaaldelijk, soms tot twintig malen toe,
schrijf ik mijn werk over alvorens het naar de pers gaat.’ En eene opmerking van
een onzer dat het verdrietigste daarbij is, dat wanneer het werk eindelijk onze handen
verlaat, het toch nog niet beantwoordt aan onze wenschen, werd door Multatuli
beaamd met eene levendigheid, welke verried hoe diep hij dat gevoel ondervonden
had.
‘Sinds een paar jaren, - ging hij voort, - ben ik bezig een blijspel te schrijven. Ik
heb de stof uitgewerkt voor misschien vijf blijspelen; doch op 't oogenblik schijnt de
voltooiing mij nog even ver als toen ik begon.’ Bij deze gelegenheid maakte hij de
2.
opmerking dat ons publiek zoo bégueule is in zijn beoordeeling van oorspronkelijke
tooneelproducten. Het stoot zich niet aan de dienstboden, die in de stukken van
Molière 't hoogste woord voeren; het slikt de onzedelijkheden en onmogelijkheden
welke in vertaalde Fransche drama's opgedischt worden; maar wanneer een onzer
schrijvers zich aan zulk eene fout schuldig maakte, zou de Nederlandsche
schouwburgbezoeker, met zijn nuchter verstand, hem gevoelig op de vingers tikken.
Hij beklaagde zich ook over... de traagheid zijner geestvermogens. ‘Ik ben, - zeide
hij, - niet vlug, noch in het voortbrengen, noch in het begrijpen. Lezen vooral doe ik
ontzettend langzaam. Ik tracht altijd den gedachtengang des schrijvers, wiens
redeneering of voorstelling ik bezig ben te volgen, mij voor den geest te brengen
en dat houdt mij verbazend op.’
Tot onderrichting van diegenen mijner lezers die, tot dit punt van mijn verhaal
genaderd, met eene verdenking van ‘komediespel’ of ‘valsche nederigheid’ mochten
gereed staan, merk ik op dat deze klacht over onvoldoendheid van geestvermogens
niet ongewoon is bij mannen, van wie men in dit opzicht veeleer eene groote mate
van tevredenheid zou verwachten.
(....)
De moeilijkheid om zijne ware bedoeling aan zijne hoorders en lezers duidelijk te
maken, openbaarde zich ook gedurende ons gesprek. ‘Ik heb gemerkt, - zeide een
onzer, - dat gij niet bijzonder ingenomen zijt met Göthe.’ - ‘Zóo en in dien zin heb
ik dat
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niet bedoeld’, - luidde het het antwoord. En daarop volgde eene waardeering van
Göthe's verdiensten als letterkundige, als geleerde en ook als dichter, welke zelfs
de Duitsche aanbidders van den Weimarschen dichtervorst tot zachtheid gestemd
zou hebben. Een ander maakte de, - hij noemde haar zelf zoo, - ietwat
schoolmeesterachtige aanmerking, dat Multatuli in zijne rede het afschuwelijke
woord ‘daarstellen’ eenigszins in bescherming genomen had, niettegenstaande
hijzelf dat oorkussen aller gemaklievende en onnadenkende penvoerders nooit
bezigde. - ‘Inderdaad’, hernam de schrijver der Ideeën, ‘ik moet mij meer toeleggen
om mij in zuiver Nederlandsch uit te drukken.’ Aan dit antwoord knoopte zich de
straks aangeduide bespiegeling over den gemeenschappelijken oorsprong der talen
vast. ‘Ik heb’, zeide hij, ‘daarvoor een verbazenden voorraad bouwstoffen
bijeengebracht, welke mij tot slotsommen gevoerd hebben die ik, niet wiskunstig,
maar met zooveel zekerheid bewijzen kan als voor een gezond logisch betoog
noodig is. Ik moet dat alles uitwerken, - als ik er tijd voor heb.’
Voor hoeveel arbeid moet nog, in dat tot zijn einde naderende leven, tijd gevonden
worden! - ‘Mijn geliefkoosde afleiding’, verhaalde Multatuli, ‘zijn wiskunstige
vraagstukken. Zelden begeef ik mij te bed zonder het eene of andere probleem in
het hoofd te hebben, met welks oplossing ik mij bezig houd. Sinds jaren ben ik aan
het uitdenken eener vereenvoudigde wijze van driehoeksmeting. Soms meen ik het
gevonden te hebben, maar altijd ontbreekt er nog wat aan. Ik hoop het echter nog
te vinden, - als er mij tijd toe gelaten wordt!’
Het is hier de plaats om aan te teekenen, dat het door Multatuli uitgedachte bewijs
voor de bekende stelling van Pythagoras, tegenwoordig, naar hij ons mededeelde,
aan eene der Engelsche inrichtingen van onderwijs geregeld gebruikt wordt.
Wiskunde is voor Multatuli niet alleen een tijdverdrijf, maar ook een krachtmeter
voor zijn verstand. ‘Voor den dood, - zeide hij, - ben ik niet bevreesd; maar wel
daarvoor dat de sterkte mijner geestvermogens in de laatste jaren van mijn leven
zal verminderen. Wiskunde dient mij daartegen als voorbehoedmiddel. Wanneer
een vraagstuk, welks oplossing mij vroeger gemakkelijk viel, mij minder duidelijk
voor den geest blijkt te staan, dan is dat

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

254
voor mij een bewijs dat er eene leemte in het gebouw is gekomen, welke ik moet
trachten bij te werken.’ (....)
De strijd is dan ook niet zonder litteekenen achter te laten over hem heengegaan.
Zijn uiterlijk draagt er de sporen van. Wel is de vermagerde gestalte recht en
veerkrachtig, zijn de bewegingen gemakkelijk, is de toon der stem opgewekt, de
opslag van het oog levendig; maar de diepe groeven in gelaat en voorhoofd, de
vroeg vergrijsde haren verkondigen eene lange geschiedenis van kommer en
inspanning.
e

3.

Het was onder ons gesprek middernacht geworden. Multatuli's 59 geboortedag
was aangebroken. Ik weet niet hoe het kwam dat niet éen onzer een hartelijk woord
wist te vinden om er onzen gelukwensch in te kleeden. Waarschijnlijk lieten wij ons
weerhouden door de vrees om op dit voor ons allen belangwekkend oogenblik iets
alledaags of ongevoeligs te zeggen. ‘Nog vele jaren!’ was het eenige dat wij te
zeggen vonden. Hij glimlachte weemoedig. ‘Ik geloof niet,’ - had hij reeds een en
andermaal gedurende den avond gezegd, - ‘dat mij nog een lange tijd te leven
gegeven zal zijn.’ En ofschoon wij getracht hadden zijne gedachten eene andere
wending te geven, scheen de gedachte aan zijn naderenden dood hem bij te blijven.
Een uur later maakten wij van eene seconde stilstand in den nimmer rustenden
stroom van zijn gesprek gebruik om afscheid te nemen en hem met zijn gastheer
alleen te laten. Ik geloof dat niemand onzer dezen avond niet onder de onvergetelijke
uren van zijn leven gerekend heeft. Wat mij betreft, ik heb mij gedrongen gevoeld
hem tot iets minder voorbijgaands dan eene enkele herinnering te maken.
P.
4.
P.S. Es irrt der Mensch, so lang' er strebt , wordt in den Prolog im Himmel van
den ‘Faust’ gezegd. Niettegenstaande ik eerlijk gestrebt heb om goed te luisteren
en nauwkeurig weder te geven, maakt men mij opmerkzaam dat ik in mijn vorig
opstel gesproken heb van de coniferen van Brazilië, terwijl de van vanille-geur
doortrokken orchideeën bedoeld werden. De fout is te dwazer, omdat de denneboom
zelf tot de coniferen behoort en de door Multatuli in het beeld gelegde tegenstelling
dus tengevolge van het abuis verloren gaat. Niettemin heeft juist het ‘conifeer-schap’
der dennen mij waarschijnlijk in de war gebracht.
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De fout is minder onschuldig dan die van den zetter, die mij ‘gekenscherscht’ in
5.
plaats van ‘gekenschetst’ schrijven deed. Aan zulke petites misères is, wie met
druk-inkt omgaat, gewoon.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

métier de prince: vorstelijk ambt (fr.)
bégueule: lett.: preuts; hier: onnozel (?) (fr.)
Multatuli werd 58; de geboortedag zelf wordt hier als ‘verjaardag’ meegerekend.
De mens dwaalt, zolang hij zich inspant (du.)
petites misères: kleine narigheden (fr.)

[5 maart 1878
Verslag voordracht Goes in Goesche Courant]
5 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Goes van 2 maart in de Goesche
Courant, no. 28. (G.A. Goes; fotokopie M.M.)

Multatuli.
Een heerlijk bloemenbed lag voor ons. De aanblik bekoorde; de geur, die van haar
opsteeg, bracht ons in verrukking. Een hand, begeerig om eenige dier bloemen te
bezitten, had reeds een paar weggenomen, maar wij hielden haar tegen. Wij schrikten
van de stoornis, in het beroofde gedeelte teweeggebracht; de harmonie was daar
verstoord; de geurigste bloemen waren ons daar ontnomen en de kale ruimte
verstoorde het geheel. Wij wenschten de heiligschennis te herstellen en de bloemen
gerangschikt te laten zooals zij waren, en hen, voor wier genot men enkele wilde
meenemen, liever te verzoeken zelven het geheel te komen aanschouwen. De
minste stoornis, daarin teweeggebracht, bedierf ook het genot van anderen, en nog
erger beletten de overblijvenden te meer te schitteren.
Ik wist niet beter mijn bedoeling met het niet-geven van een verslag der door Multatuli
gehouden voordracht weer te geven dan door bovenstaande vergelijking. Een
rijkdom van ideeën, een schat van woorden, kernachtig als wij ze van hem gewend
zijn, werd als 't ware over ons heengestort als een bloemenregen. Men mag in
ideeën verschillen met den rijkbegaafden man, toch zal men moeten toestemmen,
dat heerlijk schoon zijne opvatting was van wijsbegeerte, waarover hij sprak.
Maar juist uit eerbied voor zijn genie lever ik geen verslag. Ik acht me onbekwaam
om alles weer te geven, wat hij sprak; veel zou ik overslaan, en het geheel zou
worden verbroken om slechts een geraamte daarvan te doen lezen. En ik weet, hoe
ergerlijk hem zulke geraamten zijn. Maar is dat te verwonderen? Waar men spreekt
als Multatuli, en men dan later na lezing van zulk een
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verslag tot de bekentenis moet komen: dit en dat heb ik gezegd, 't is waar, maar ik
zeide nog dit, wat daarmee in verband stond, en wat verzwegen is, - daar moet
iedere weglating, hoe gering ook, onharmoniesch werken, en den spreker
ontstemmen.
Ik eerbiedig dus, hetgeen hij op dat punt mij deed kennen als zijn wensch.
En hun, die een verslag hadden gewenscht, herinner ik aan hetgeen tot de
plukkende hand dier bloemen, hierboven aangehaald, werd gezegd. Waren zij liever
zelven het geheel komen aanhooren! Het geheel vormde de schoone harmonie,
het geheel deed ons genieten, en elk deel, daarvan genomen, kan nog in de verste
verte het genot niet doen kennen, wat dat geheel verschafte.
Het is nu te laat; de voordracht is gehouden, en de indruk blijft slechts bij hen, die
hem hoorden. Maar ik behoef mezelven geen verwijt te maken, dat ik niet vroeger
tot hooren aanspoorde. Dat men niet in grooter getal is opgekomen is dus niet mijn
schuld.
Maar zij, die er geweest zijn, zullen het met mij eens moeten zijn, al stemmen zij
wellicht niet, zooals ik, in vele ideeën met Multatuli in, dat een groot denker
Zaterdagavond schoone heerlijke bloemen over ons heeft uitgestort, en dat wij veel
hoorden, wat nadenken meer dan dubbel, dubbel waard is.
Dankbaar toonden allen zich dan ook door luide toejuichingen. En het spreken
met zulk een man was mij daarna een genot; toen ik hem Zondag tot afscheid de
hand drukte, deed ik het noode, en versterkt in de meening: die man heeft geleden,
gedacht, gewerkt en gestreden op dit ondermaansche, zooals slechts zeer, zeer
weinigen doen. O, mochten zijne ideeën steeds rijker vruchten dragen!
1.
V. d. P.

Eindnoten:
1. P: Joh. L. van der Pauwert, hoofdredacteur van de Goesche Courant.

[6 maart 1878
Advertentie voordracht Delft (II)]
6 maart 1878
Advertentie inzake een tweede voordracht van Multatuli te Delft op deze dag in
de Delftsche Courant. (G.A. Delft; fotokopie M.M.)
CONCERTZAAL DOELE.

VOORDRACHT VAN MULTATULI.
op Woensdag 6 Maart 1878, 's avonds 8 uur.
Onderwerp: Voortzetting en slot van het verhandelde op 6 Februari ll.
Toegangsprijs f 1.50. Kaarten zijn te bekomen bij den Heer MEERE, Doele.
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[6 maart 1878
Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma]
6 maart 1878
Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma. Een dubbel en enkel velletje en twee
dubbele velletjes postpapier, waarvan blz. 1-5 en 7-12 geheel, 6 met een enkele
regel en 13 (½) dwars beschreven. (M.M.)
Rotterdam 6 Maart 78 beste Vitus en lieve Hilda
Gistravend ben ik van Zeeland terug gekomen en van middag moet ik naar Delft,
alweer om ‘optetreden.’ Ik ben doodmoê, en daarby juist vandaag voor 't eerst wat
koortsig. Dat zou me heel aangenaam zyn, daar ik koorts beschouw als 'n natuurlyk
herstellingsproces, als ik maar niet van avend ‘spreken’ moest. 'S Nachts hoest ik
sedert 'n dag of wat tot 3, 4 uur, en dan ben ik 's morgens àf. En de koorts zou me
1.
van de daaruit voorspruitende ouwemannigheid genezen, als ik maar tyd had ze
goed haar gang te laten gaan. Ik heb nu in 22 dagen 10 voordrachten gehouden,
en er staan nog ± evenveel voor den boeg. Alzoo 'n vermoeiende historie Maar 't
moet, en daarmee uit!
Ge weet hoe ik over zulke voordrachten denk. Dit eens - vooral op den voorgrond
gesteld blyvende, moet ik erkennen dat ik byna zonder uitzondering overal veel
genoegen smaakte. De couranten beteekenen niet veel in hun verslagen &c. Ik
weet hoeveel hartelykheid ik ondervond, en dat weegt tegen vele hoestbuien op.
Anders kòn ik 't ook niet volhouden. Ja, de tyd begint te naderen dat ik te L. kom. Ik heb gelachen over uw vraag of
Haspels ook by u zou moeten logeeren. Gut, kerels daarvan is nooit spraak. Al hadt
ge 10 logeerkamers dan nog zou hy in 'n logement gaan (als-i me op de reis
vergezeld had, wat zelden kan omdat-i 't zoo druk heeft met z'n eigen zaak: 'n waar
koeliewerk!) nu, dan toch zoudi in 'n logement gaan daar 't consigne is my zooveel
mogelyk alleen te laten. Hoe kon ik anders m'n gedachten regelen? Op de spoor
kan ik, helaas, niet denken. Elke wielslag is me 'n marteling, en nog na aankomst
ben ik
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eenigen tyd als suf en soeserig. Ik heb sedert 'n paar weken iemand die zich geheel
aan me toewydt met hartelykheid en intelligentie (m'n gewezen uitgever V. Helden).
Hy brengt en haalt me aan en van den trein, zorgt voor m'n koffertje, pakt in & uit,
maakt dat ik niets vergeet, in een woord hy zorgt voor me als voor 'n kind of 'n koffer.
En toch zou ik hem niet willen mee hebben op reis, daar 't nooit alleen zyn me breken
zou.
Ik erken al 't onvolledige en gebrekkige van zulke voordrachten, en zeg dat publiek
en berichtgevers meestal me goediger behandelen dan eigenlyk 'n stevige gezonde
kritiek toe laat, maar... als men in aanmerking neemt in welke omstandigheden, en
onder welke servituten gebukt, ik m'n taak afwerk, dan zou men moeten erkennen
dat het ware kunststukjes zyn. Ikzelf sta verbaasd, niet omdat m'n voordrachten zoo
goed zyn, maar omdat ze niet nog veel slechter zyn. ‘Geeft uw reizen u niet te kennen dat er meer zyn die u lief hebben dan ge daar
in W.b. in verdrietige stemming vermoed hebt?’ Ja, ik moet erkennen dat ge daarin
gelyk had. Ik zal u mondeling meedeelen hoe die stemming praktisch behoort te
worden aangewend. Na 't mislukken der pogingen van allerlei commissien (mannen
van zaken!) heb ik nu de ‘zaak’ ter hand genomen, en ze moet slagen. Dat zult ge
zien, beste kerel. Myn plan is reeds in begin van uitvoering, en slagen moet het!
Nog eens, daarover mondeling. De zaak is eenvoudig als: 2 × 2 = 4, en ik vraag
maar 5 minuten om 't u uitteleggen. Ieder praktisch man erkent dat ik de koe by de
horens gegrepen heb. Géén annonces, geen oproepingen, geen afhankelykheid
van pretentieuze ‘commissies’. Ge zult over m'n plan tevreden zyn, en uw lieve Hilda
ook! Als 't lukt (en mislukking komt me onmogelyk voor) zal ik kalm kunnen werken.
Dat is 't schoonste wat ik beoogen kan. Ook om uw p.s. heb ik gelachen. Lieve hartelyke menschen, ik weet dat ge
2.

Een monument van slordigheid. Maar ik had telkens bezoek, en tal van verhindering .
uw laatste stuk met me deelen zoudt, en dan te zeggen: ‘hé Vitus, 't lykt net of we
hem niet hebben willen!’ Nu zàl je me hebben, in
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'n bedstee, of vóór 'n bedstee op den grond, of in de keuken... 't kan my wat schelen!
3.
Maar er zyn twee bezwaren waarop ik van myn kant de aandacht vestig. Sedert
3, 4 nachten hoest ik tot 3, 4 uur en 't hindert me zoo dàt ik iemand hinder met dat
vervloekt geblaf o

(neen, ik zal zorgen niet te hoesten. Ik kàn dat.) Nu, de 2 opmerking is deze.
Bedenk dat ik me geheel en al moet òpmaken om zoo goed of kwaad het gaan wil,
die voordrachten te houden, en.. de reisjes. Dàt 's my 't ergste. Daaruit vloeit voort
dat ge weinig aan me hebt! Dit denkbeeld doet me zeer, en 't best is, U dit vooruit
te zeggen. Een publiekspreker is... geen vriend, geen vader, geen echtgenoot, geen
mensch, hy is... publiekspreker! My walgt het, maar daar 't nu eenmaal moet, moet
ik ook de keerzy van de medaille op den koop toe er by nemen. Zult gy daarmee
genoegen nemen? Och, ik ben zoo moe en àf in den tusschentyd! Te Zierikzee ben
ik in gezelschap van 4 heeren die me kwamen bezoeken, in slaap gevallen! Ook
daar had ik den nacht na de lezing doorgebracht met verdriet over de begane fouten
en... hoesten. Dus, 'n prettige logée kryg je niet! Wilt ge me dat ten goede houden?
- Wat de h.h. Le Gr. H & V.Z. voor me doen, is niet uittespreken! Dank er hun voor
alsof ze U 'n dienst hadden gedaan.
Over 't geheel heb ik wat de publiekmenschen noemen: ‘succes!’ Dit is ook
financieel 't geval. En toch zal ik naar huis gaande niet zeer veel meebrengen, want
4.
ik moet byna alles terstond verzenden om gaten te stopen die, die, die - later
mondeling meer. 't Is een verdrietige historie... en wel in Italië. Raad de rest maar.
Doch... dit komt er niet op aan! ‘Hoe?’ zeg je. Neen, 't komt er niet op aan, want
juist om die treurige reden houd ik die voordrachten. Toch ben ik begonnen met
aanzuivering van 'n schuldje voor meubels in de nieuwe ruime woning (waar jelui
logeeren zult!). Mieske is den koning te ryk. Geen duit schuld te Wbaden, en wat in
de hand toe! Nu dàt zal weinig zyn, maar myn plan waaraan ge zult meehelpen
zonder zoo als reeds meermalen, (lieve vrienden!) uw kracht te boven te gaan, zal
bewerken dat ik eens - vooral verlost word van nypende zorgen. Zie, Havelaar wordt
door z'n vrienden ‘gepensioneerd’ en ieder mag niet meer bydragen dan 'n
kleinigheid. 500 kleinigheden maken 'n voldoend bedrag. De organisatie van dit
eenvoudig plan zal ik U
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mondeling uitleggen. Nog eens 5 minuten is genoeg. Ge zult verbaasd staan over
den eenvoud. En nu (½ 3 en ik had nog bezoek ook) moet ik gaan denken aan m'n voordracht
te Delft. Ik ben vandaag niet erg wel, dat hindert me wat. Anders ben ik door den
n

tegenzin om ‘optetreden’ vry wel heen. Te Delft spreek ik voor den 2 maal & op
‘vereerend verzoek’ zooals de tooneelmenschen zeggen. Dit was ook te Amstm 't
geval, en zàl 't geval te Rottm wezen. Of 't ook ‘mooi’ was, hè? Neen, te Rottm was
de reden van de herhaling geen moojerigheid. 't Was myn wil nog eens te spreken,
omdat den eersten keer 't onderwerp niet bevallen had. Ik had (en 'n moeielyk werk!)
beredeneerd verslag gegeven van 'n cause célèbre, en men wil dat ik redeneer,
oreer, preek &c. Nu dat zàl ik doen. 't Is my makkelyker. Ik had me voor die cause
celebre juist heel erg uitgesloofd.
Hartelyk gegroet beste kerels. Dek
Uur & dag van m'n komst meld ik later. Om orde te houden in m'n zwaar beproefd
hoofd, bemoei ik me wat reis &c aangaat eerst met 'n voordracht als ze voor de
deur staat. Heden is ‘Delft’ aan de beurt. Gegroet! Onze Mies is wel, en schryft me
heerlyke brieven. Alle dagen! O zoo schoon & prettig.
Natuurlyk mag men geen intimiteit profaneeren. Maar anders zou 't pikant zyn,
zeker gedeelte van publiek eens inzage te gevenn in 't binnenhuis van 'n ‘byzonder
slechten kerel.’ Ach, ook de verhouding met m'n beste Tine was zoo. En toch... ge
weet de rest. Zulken laster noem ik: misdaad tegen den H. Geest!

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

de: oorspr. stond er die.
Deze woorden in blauw potlood op de overigens lege zesde bladzijde van de brief.
zyn: oorspr. stond er is.
byna alles: oorspr. stond er alles byna.

[6 maart 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi met
koncept-antwoord]
6 maart 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi met het koncept-antwoord.
Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (½), 2 (⅔) en 3 (½) beschreven. Met
envelop, waarop: Germersheim Madame Douwes Dekker Wiesbaden
Dotzheimerstrasse 48 fr[ei] en het poststempel Wiesbaden 6/3 78. (M.M.: Dossier
Bernhold, bijlage 11 en 11a)
Hochgeehrte Frau!
Hier angekommen, erkundigte ich mich auf der Post, fand jedoch leider! noch
keine Benachrichtigung vor. Sollten meine beiden
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Briefe von auswärts, Ihnen nicht zugekommen sein, so wiederhole ich hiermit die
Bitte, mir nach Ankunft des Kleinen, doch recht bald einige Worte zustellen zu wollen,
da ich, starker Erkältung wegen, seit heute wieder das Zimmer hüten muss, und
nicht im Stande bin, persönlich bei Ihnen nachzufragen.
Mit freundlichsten Begrüssung P.P.P. 44

Vertaling:
Hooggeachte Mevrouw!
Hier aangekomen, informeerde ik bij de post, maar vond helaas! nog geen bericht
van u. Mochten mijn beide brieven van buiten de stad u niet bereikt hebben, dan
herhaal ik hierbij mijn verzoek mij na de aankomst van de kleine, maar zo spoedig
mogelijk een paar woorden te willen sturen, omdat ik, wegens een ernstige
verkoudheid, vanaf vandaag weer mijn kamer moet houden en niet in staat ben
persoonlijk bij u te informeren.
Met vriendelijke groet, P.P.P. 44
Madame, Der Kleine ist noch nicht angekommen. Auch habe ich Ausser Ihren Briefen
nicht über seine Ankunft erfahren. Wird es jetzt bald sein? Ich werde wirklich ein
wenig ungeduldig.
(gez.) Douwes Dekker geb. H. Schepel

Vertaling:
Madame, de kleine is nog niet aangekomen. Ook heb ik buiten uw brieven niets
over zijn komst vernomen. Zal dat nu gauw zijn? Ik word werkelijk een beetje
ongeduldig.
(get.) Douwes Dekker geb. H. Schepel

[6 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
6 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 3
beschreven. (M.M.)
Rotterdam 6 Maart 78 lievebeste Mieske! Eindelyk hierby jou Amstm lezing. Dat
is 'n pret voor me. Doe er nu net mee wat je wilt, en volg geheel je zin, je luim of
wat het wezen moog, al wou je 't in 't water gooien. Ook gaat hierby 'n bewys van
1.
goed gedrag van Goes.
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Zeker sturen je de Houwers 'n Middelburger, die misschien pedanter is, en niet zóó
hartelyk. De teekenaar van 't Goessche stuk is Van der Pouwert. Hy zou niet zóó
durven schryven als-i niet wist dat publiek met hem eens was. Ze waren inderdaad
lief te Goes.
2.
Dag Mieske! Gebruik nu je geldje niet voor hhouden . Ook niet voor Willème. Dat
is myn zaak 't Is alleen voor jou hoor. En eigenlyk heb ik je nog f 100 meer
toegedacht, die ook wel zullen komen. Gut ik kon ze nu wel zenden, maar ik houd
graag ruime kas om royaal te zyn.
dag Mieske. Ik ga naar Delft. Dan 3, 4 dagen rust. Dat 's prettig. Ik zal je morgen
schryven.
in vliegende haast

Eindnoten:
1. Zie bij 5 maart; verslag van lezing te Goes.
2. hhouden: huishouden.

[6 maart 1878
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
6 maart 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1 (¾), 2 en 3 beschreven. Met envelop, waarop: Madame Madame Douwes Dekker
Wiesbaden Dotzheimerstrasse 48 fr[ei] en poststempels Germersheim 6/3 en
Wiesbaden 6/3 78. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 12.)
Verehrte gnädige Frau!
Sie werden in diesen Tagen telegr[afisch] Nachricht bezüglich der Ankunft des
Kleinen erhalten, welche die bisherige Pflegerin Ihnen selbst zubringen wird. Richten
Sie es nun ganz nach Ihren Wünschen ein; entweder soll Frau Wolf einige Tage in
Wiesb. bleiden und im nicht convenierenden Falle den Kleinen wieder mitnehmen
oder Sie haben die Güte, besagte Frau gleich zur Rückreise zu entlassen und den
Versuch für einige Wochen zu machen und mir event[uell] Nachricht zu geben, um
persönlich weitere Rücksprache nehmen zu können.
Vergeben Sie mir gütigst eine kleine Unwahrheit, indem ich Frau W. schrieb, Sie
bringe das Kind zu Verwandten nach Wiesb. - ich war zu dieser Unwahrheit
gezwungen, da ich bezüglich des Gerede dieser Frau, die sonst recht brav ist, nicht
ganz sicher bin - ich für meine Person bin kein Freund solcher Umwege, allein ich
that es auf besonderes Verlangen einer anderen Seite. Ich empfehle den Kleinen Ihren Herzensgüte und dem Schutze
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des Himmels - Gott gebe, dass er auf diese Weise eine Heimat erhält. Darf ich bitten, der Ueberbringerinn des Kleinen anliegenden Brief zu geben. Mit aller Verehrung
ergebenster
Eduard Bernhold

Vertaling:
Vereerde geachte Mevrouw!
Dezer dagen zult u telegrafisch bericht ontvangen betreffende de komst van de
kleine, die door de verzorgster tot op dit moment, zelf bij u gebracht zal worden. U
kunt het nu geheel naar uw eigen verlangen regelen; ofwel u vraagt mevrouw Wolf
enige dagen in Wiesbaden te blijven en in geval van niet akkoordgaan de kleine
weer mee terug te nemen, ofwel u bent zo vriendelijk de bedoelde vrouw dadelijk
de terugreis te laten ondernemen en het een paar weken te proberen en mij
eventueel bericht te geven om persoonlijk nader in overleg te kunnen treden.
Weest u alstublieft zo vriendelijk mij een kleine onwaarheid te vergeven; ik schreef
mevrouw Wolf namelijk dat zij het kind naar verwanten in Wiesbaden moest brengen
- ik was wel tot deze onwaarheid gedwongen omdat ik over de uitlatingen van deze
vrouw, die overigens heel keurig is, niet helemaal zeker ben - ik ben persoonlijk
geen vriend van dergelijke omwegen, maar ik deed het op het speciale verzoek van
een andere kant. Ik beveel de kleine in de goedheid van Uw hart aan en hoop op de bescherming
van de hemel - God geve dat hij langs deze weg een thuis mag vinden. Mag ik vragen of u de brengster van de kleine de bijgevoegde brief wilt geven?
Met alle hoogachting
en de meeste toewijding
Eduard Bernhold

[6 maart 1878
Verslag voordracht Amsterdam in Minerva]
6 maart 1878
Verslag van de tweede voordracht van Multatuli te Amsterdam van 25 februari in
het Algemeen Nederlands Studenten Weekblad Minerva, blz. 29-31. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Multatuli over wijsbegeerte.
Eduard Douwes Dekker hield den 25en Februari, te Amsterdam een tweede
voordracht, ditmaal over ‘wijsbegeerte’. Daar ik met
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zeer veel belangstelling een verslag heb geleezen van zijn voordracht te Delft, en
mij zelf wijs maakte, dat er misschien gevonden worden, die zouden willen weten,
wat Multatuli in zijn voordracht over ‘wijsbegeerte’ meedeelde, heb ik gemeend
gebruik te moeten maken van Minerva's gastvrije kolommen, om naar mijn beste
vermogen zijn denkbeelden wat ruimer te verspreiden, of liever (want de sprekende
M. is dezelfde als de schrijvende) om in 't kort na te gaan, waarop hij zijn hoorders
ditmaal onthaalde.
Even als de vorige maal bij zijn voordracht over poësie, riep M. ook nu de
toegeeflijkheid in van het publiek, dat zijn slechte gezondheid in aanmerking moest
nemen. Om verder eenige toelichting te geven, waarom hij sprak, deelde hij het
volgende mede: Een Fransch orator verklaarde eens, dat het gesproken woord
geen indruk maakt, en als 't ware 't eene oor in, 't andere uitgaat. Iemand uit de
vergadering, waarin hij dat meedeelde, riep hem toe: Mais pourquoi parlez-vous
1.
donc? Men zou M. dezelfde vraag kunnen doen, en dan is zijn antwoord: Daartoe
dwong mij de lieve, maar niet altijd even toegevende noodzakelijkheid. Een werkman
had zijn voet verstuikt, maar de meester riep, voort! voort! Ik heb mijn ziel verstuikt,
en de noodzakelijkheid dwingt mij voort te gaan. Dit waren ongeveer M's eerste woorden. Voor dat hij aan zijn onderwerp begon,
vóór dat hij 't noemde (en 't was een dwaling van hem, toen hij meende, dat 't publiek
zijn onderwerp niet kende), deelde hij een tweetal parabels mee, die ik hier zonder
commentaar wil laten volgen.
‘Toen de Godheid de vanille geschapen had, die heerlijke orchidee, dat sieraad
van de Tropen, en in de plant een zekere hoeveelheid stof gebracht had, die er de
heerlijke geur aangeeft, toen was de voorraad die overbleef, zoo groot, dat zij niet
wist, wat daarmee aan te vangen. Toch moest die vanille gebruikt worden. Maar
hoe en waar? De godheid sloeg het oog op onze streken; onder haar jongste
scheppingen behoorde de Den, niet zoo prachtig, niet zoo weelderig, als die
Oostersche Orchidee, maar haar niet minder dierbaar. Hem schonk ze, wat haar
overbleef, ook de Den verkreeg die heerlijke kleur, die men alleen aan de Vanille
toeschrijft, en alleen daarmede vereenzelvigt.’
De tweede parabel was deze:
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‘Een reiziger treedt een herberg binnen, en staat tegenover de vijf dochters des
huizes. Getroffen door hun bevalligheid en schoonheid, niet wetende, welke der vijf
hij 't liefst heeft, keert hij met een verliefd hart, naar huis terug. Zijn huisgenooten
vragen hem, welke hij nu eigenlijk de grootste liefde toedraagt, en hij antwoordt den
eersten dag, dat hij de lieve Erato de voorkeur geeft, iets later beweert hij, dat
Scientia de uitverkorene is, of de deugdzame, de goede Agatha, of de nadenkende
Meditatio, of Felicitas, het geluk. Hij weet 't niet; hij heeft ze alien even lief.’
Deze schoone parabel, waarbij de spreker zich alle mogelijke uitwijdingen
veroorloofde, gaf aanleiding tot het meedeelen van eenige ethymologische
bizonderheden. De naam Erato, van het Grieksche werkwoord ὲραω beminnen,
begeeren, is zeer nauw verwant, met het Nederlandsche begeeren, waarvan Gerrit
wederom een afleiding is, Desiderius Erasmus of Gerrit Gerritz beduidt eigenlijk de
begeerige gierigaard.
Zoo had M. eindelijk het onderwerp zijner voordracht genoemd; hij zou spreken
over ‘wijsbegeerte’ (denk aan Erato, zij die begeert! riep hij zijn hoorders toe). Een
kleine uitwijding over onze schoone Hollandsche taal, waarin de woorden zoo juist
weergeven wat zij bedoelen, gaf hem gelegenheid hetzelfde bij onze buren na te
gaan. Het Fransche woord voor wijsbegeerte is ‘philosophie’; wijsgeer heet
‘philosophe’. Daar de Franschen geboren worden zonder een enkel woord Grieksch
te verstaan, kan het voorkomen, dat een vijftigjarige Franschman bij zich zelf het
betreurenswaardige feit opmerkt, dat hij er nooit over gedacht heeft, wat het woord
‘philosophie’ eigenlijk beduidt. En kan iemand die niet eens het woord wijsbegeerte
begrijpt, wijsgeer wezen? (?) Kan hij begeerig zijn naar wijsheid, begeerig zijn om
te weten, immers neen. (?) En hij, die niet begeerig is naar wijsheid, is een dwaas,
wie dwaas handelt, doet niet goed, wie niet goed doet, kwaad... ergo! Die arme
Franschen, ze kwamen al erg kaal uit M's handen. Wat de Franschen een
‘philosophe’ noemen, is niet zulk een, dien wij den naam ‘wijsgeer’ geven. Een
Franschman, die een pak slaag heeft gekregen, schudt zich af, loopt naar huis, en
gedraagt zich ‘en philosophe’, zoo als onze luchthartige naburen zeggen. Bij de
Duitschers is 't beter gesteld, hoewel men ook daar somtijds een verkeerde
beteekenis aan het woord ‘philosoof’ geeft.
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Spreker bracht daarom hulde aan Locke, die het eerst gezegd heeft, dat tot het
goed verstaan eener zaak, allereerst een duidelijk begrip van de beteekenis van
het woord noodig is.
Na dus de beteekenis van het woord ‘wijsbegeerte’ te hebben nagegaan,
beschouwde M. achtereenvolgens een reeks mannen, die men wijsgeeren pleegt
te noemen, of in hun land daarvoor gehouden werden.
De wijsgeeren, die men in Indie aantrof, of liever de personen, die men daar
wijsgeeren noemde, hadden dien eerenaam daarmede verdiend, dat zij zich aan
lichamelijke pijnen onderwierpen, en den dood op de meest pijnlijke wijze zochten.
Hij, die te lui was om te werken, en daarom zijn arm in een muur liet inmetselen, en
dus bleef staan, tot hij stierf, was een wijsgeer - een ander, die op een of andere
stellage gezet, zonder voedsel aan weer of wind werd blootgesteld, kreeg dienzelfden
naam. Op dergelijke wijsgeeren hebben wij dus niet te letten.
Hierna kwamen de beroemde zeven wijzen van Griekenland aan de beurt. Welke
zijn hun verdiensten? De een verklaart bij een of andere gelegenheid, dat hij al het
zijne bij zich draagt - en is daarom philosoof. Dat ergo is bespottelijk, zegt M.; ik
ken ook wel menschen, die al het hunne in hun hoofd hebben, maar toch erg weinig
beteekenen. De tweede was wijsgeer, omdat hij een prachtige cirkel kon trekken
zonder passer, en een derde, omdat hij in zulk een cirkel juist de plaats van het
middelpunt kon aangeven. - Na dit drietal kwamen de klassieke wijsgeeren op de
weegschaal, maar werden meerendeels veel te licht bevonden.
Socrates bracht spreker hulde om zijn gezegde: ‘hoe meer ik weet, hoe meer ik
zie niet te weten’ een gezegde, dat hij, aan dat gedeelte van het publiek, dat het
niet mocht begrijpen, toelichtte. Diogenes, de tonbewoner, was een lomperd, een...
nu ja. M. wilde geen scheldnamen gebruiken, en zweeg dus liever. Aristoteles was
weer een van de weinige uitzonderingen. Aristoteles was natuuronderzoeker, hij
steunde zijn wijsheid op het onderzoek naar den ‘aard der dingen’, en dat is het
ware.
Seneca verdient wel 't allerminst den naam van wijsgeer; het ondier Nero was
een zijner leerlingen en dat zegt genoeg (!) Solon, die men ook gewoonlijk onder
de oude wijsgeeren rekent, was (volgens Plutarchus) een dronkaard, en iemand,
die aan zijn lusten toegeeft, kan nooit wijsgeer zijn.
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Al deze oude luidjes, en waarschijnlijk nog wel een paar, die mij ontgingen, werden
door M. voor de pause in niet langer tijd behandeld, dan de geachte lezer noodig
zal hebben om dit stukje te lezen. Aan die losse, en eenigszins te minachten manier
van behandeling, was 't dan waarschijnlijk ook toe te schrijven, dat enkele hoorders
elkaar in de pause toestemden ‘dat 't nog al dun was,’ en niet, wat men zich had
voorgesteld.
Toen Multatuli voor de tweede maal van dien avond de ‘tribune’ beklom,
beschouwde hij de wijsgeeren van den lateren tijd. Vrij lang (in vergelijking der
overigen) stond hij stil bij Cartesius met zijn ‘cogito, ergo sum’. Dit is volgens M.,
geen voldoende grond voor een wijsgeering stelsel; men kan geen huis bouwen op
de punt van een naald. - De eigenlijke philosophie van Descartes kende hij niet, en
hij verlangde ook niet, die te kennen, alleen aan den grondslag had hij reeds genoeg.
Kant, met zijn ‘Kritik der reinen Vernunft’, werd iets korter behandeld, en kwam er
niet beter af. Hartmann, ‘de philosoof van het onbewuste’ was in zijn oog heel en
al niets. Hij had geen zijner werken gelezen, zou dat ook nooit doen, en verzocht
verschoond te blijven van het toezenden van kritieken op dergelijke ‘wijsheden’, die
hem te hoog gingen.
De eenige eindelijk, die geheel den naam van wijsgeer verdient, is, volgens M.,
Mozes. Een langdurige behandeling van Jehova, wat hij was, en wat hij niet was,
leidde spreker er toe, hem gelijk te stellen met den ‘aard der dingen.’ Alleen
wijsbegeerte, die steunt op ‘wetten van het zijn,’ dat is de ware. Ik leef niet op wolken,
zeide hij, en alles wat zoo verheven is, en niet gegrond op ‘physika’, gaat mij te
hoog.
Ziehier in 't kort een overzicht van Multatuli's voordracht. Bij zijne behandeling
van de wijsbegeerte van Mozes (die ook de zijne was), vond hij gelegenheid over
Sirius en de parasieten op een infusiediertje te spreken, maar als in minder nauw
verband met zijn slotsom, heb ik gemeend die uitwijdingen achterwege te kunnen
laten.
Ten slotte beval spreker de laatste preek van Ds. Domela Nieuwenhuis uit 's Hage
zeer aan in de aandacht zijner hoorders, en verheugde hij zich innig, dat van zulk
een zijde dergelijke woorden gesproken, dergelijke denkbeelden verkondigd werden.
-
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Wanneer men mij nu vraagt, welke indruk die geheele voordracht maakte, dan aarzel
ik niet mijn overtuiging uit te spreken, dat, wanneer een ander dan Multatuli ze
gehouden had, ze eenvoudig fiasko had gemaakt. Omdat M. het zegt, luistert men,
en vindt men 't, reeds voor 't gehoord te hebben, anders dan van een gewoon
mensch. - Ik stem toe zijn manier van voordragen, was hoewel wat ongegeneerd,
alleruitstekendst en somwijlen wist hij door geestige gezegden de hilariteit op te
wekken, hoewel daar tegenover staat, dat hij door zijn hoorders te doen lachen, ze
vaak in slaap poogt te wiegen. (Zoo o.a. toen hij mededeelde, dat nooit een Katholiek
met één been naar Lourdes zal gaan om het andere aan de H. Maagd terug te
vragen, maar alleen hoofdpijn- en dergelijke lijders, die licht den volgenden dag
kunnen beweren, dat zij beter zijn. - En de kreupelen, en de lammen en de blinden
dan? vraag ik op mijn beurt, die bewijzen werkelijk een vast gevoel van vertrouwen
te hebben, dat M. ze spottend poogde te ontzeggen). (....)
Ik ontzeg niet alle verdiensten aan zijn voordracht. De schoone parabel der vijf
zusters, en de wijze waarop hij zijn hoorders, dan deze, dan gene in herinnering
bracht, vergoedt ongetwijfeld veel. Zijn geestige opmerkingen, zijn ironie en soms
bijtende gezegden tot het publiek, maken het geheel eenigszins pikant, zoodat men
zich onder 't hooren, lichtelijk laat meeslepen. Maar 't recapituleeren van het
gehoorde met een kalm hoofd, kan niet anders, dan bij elk hoorder, voor wien M.
geen vreemde meer was, een allertreurigste indruk achterlaten en slechts een gevoel
van spijt doen geboren worden, dat hij, de denker, de schepper van zoovele schoone
ideëen, met zulk een voordracht in 't publiek durfde optreden. Ongetwijfeld ware 't
voor M's naam beter geweest, indien hij 't bij zijne verhandeling over poesie had
gelaten.
Ten slotte kan ik niet nalaten een woord van hulde te brengen aan de
Amsterdamsche jongelingschap voor hun belangstellende onderzoekingsgeest, er
waren misschien wel zeven studenten.
Amsterdam, 27 Februari.
2.
PHILOSOPHULUS.

Eindnoten:
1. Mais pourquoi parlez-vous donc?: maar waarom spreekt u dan? (fr.)
2. Philosophulus: filosoofje (lat.)

[6 maart 1878
Voordracht te Delft]
6 maart 1878
Multatuli spreekt voor de tweede maal te Delft.
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[6 maart 1878
Aantekeningen voordracht]
6 maart 1878
Aantekeningen gebruikt bij de tweede voordracht over ‘Het behoud van onze
nationaliteit’ te Delft. Twee stroken papier van 329 × 100 mm, aan de voorzijde
geheel beschreven. Bij ‘Slot’ begint een toevoeging in potlood die tot halverwege
de achterzijde van de tweede strook doorloopt. Zie verslag bij 8 maart en 20 maart
1878. (Map Voordrachten, nr. 93 en 94. M.M.)
o

Capt gemaaktheid laatst op 't vele goede gewezen Men zegt ik heb den voortyd geprezen en 't nu afgekeurd Ook: afbreken en niet opbouwen.
vuil wegruimen
gezondheid in pl.v. ziekte g

geen ontw. v. wet. Mem. v. toel.
zaad strooien.
geen arkanum ik drong aan op degelykheid & waarheid Is dat niet genoeg.
leger. O zeker! Moed
Te Atchin vreemdelingen!
overigens: recht op bestaan:
1 geologisch. slib. dyken
Herodotus Parville
Belgie 30.
Sedert 40 (?)
2. histor. polit. publiek leven.
Kamers.
broch. v. Vloten
(Plato) regeeringsv. tydelyk
Nadeelen van Indie.
Vooruitgegaan? Niet
sedert Havelaar!
Van Hemert.
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n

3. Kunst, Wetensch. Handel
1.
Nyverheid & Zeevaart. Nyverheid
Hofje Beerenstein.
Alma tadema (Enge)
Kunstenaars veel vóór
toch geen beeldhouwers P

wetenschap lid Buit. genootschap.
geen latyn meer
drie of vier beroemdheden.
Handel en zeevaart (vrachtvaart)
Vervolg handel & zeevaart
geen matrozen
(fl. 9000. Barends & Heemskerk)
opmerking discipline.)
4) letterkunde. zedelykheid
Richardson. Leiden
Horatius. chauvinisme blydschap als 'n vreemdeling ons noemt
trekschuit
Havard.
A
d' amicis Schiller
1.
Sir Wedderbarn .
1.
M
Prescott.
Mac Auley
Willem III
heldendaden voorgeslacht.
jonge heer Solms.
Claassens.
V.d. Bruke.
Couranten (wy)
feuilleton.
Navolgen
Vryheid v. drukpers! (Rey Mirabeau Rousseau)
1.

onderwyswet? verspreiding
H.B. scholen
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Alg. beschaving. Kinderen Jan.
debating clubs.
gemeen zeer gemeen
verspreiding?
duitsch Schiller & Göthe Heine Byron, Burns Eng. Dickens dood fransch Béranger
Paul de Cock Lamartine Victor Hugo
Alfr. de Musset (ch.)
wie heeft zoo'n populariteit?
Concurrentie zwaar! slot. Leger
t Kleinste volk is sterker dan 't grootste leger
Saragossa Leiden Alkmaar Haarlem maakt ons geheele land tot zulke steden En degelykheid, waarheid ook in 't militaire! Maar zoolang 't niet zoover is:: degelykheid &
waarheid in onze karakters, in ons gedrag. egel

Eindnoten:
1.
1.
1.
1.

Doorgestreept
Doorgestreept
Doorgestreept
Doorgestreept

[7 maart 1878
Telegram C. Wolf aan Mimi]
7 maart 1878
Telegram van Frau C. Wolf aan Mimi. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 13.)
No. 26/328 F
aufgenommen von
den 7. 3. um 4 Uhr 55 M. mitt.
durch [onleesbaar]
Telegraphie des Deutschen Reiches
Amt Wiesbaden
Dienstliche Zusätze
ausgefertigt den 7.3.78
um 4 Uhr 35 Mn. mitt,
durch Hoffmann
Telegramm aus Würzburg No 795 16 W., den 7. 3. 1878 4 Uhr
15 Min. n mitt
Komme um halb 11 Uhr Nachts Wiesbad[en]
an #
Wolf
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1.

(# d.h. mit dem Knaben) DD)
Frau Wolf war
seine Verpflegerin)
Madame Douwes Dekker
Dotzheimer Strasse 48
Wiesbaden
Telegraphic Kaiserl
telegram dat het mannetje komen zou! NB. 'S nachts ½ 11
2.
Gelukkig kwam hy eerst den volgenden morgen

Vertaling:
Kom om half elf's avonds in Wiesbaden aan #
Wolf
# dat wil zeggen met de jongen
DD
Mevrouw Wolf was zijn verzorgster

Eindnoten:
1. Toegevoegde annotatie van Multatuli.
2. Deze notitie van Multatuli is op een los strookje papier bijgevoegd.

[7 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
7 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes en een enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-9 geheel en 10 (⅓ in het midden) beschreven. (M.M.)
Donderdag 7 Maart.
Rotterdam op m'n kamertje
en drie dagen vry van reizen
en voordragen! Dàt 's me 'n 'n pret!
lieve beste Mies! Ik heb van ½ 10 tot nu ± 1 uur (na de koffi die ik dronk met V.
Helden) eens niets niets gedaan. Dit is voor 't eerst na m'n vertrek van huis. Ik was
dan ook moê. Gister zóó moe dat ik kompleet opzag tegen de voordracht te Delft.
Maar, komiek,
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toen ik ‘opgetreden’ was, en 10 woorden gesproken had, ging 't weer van zelf, en
(als altyd) ik had tyd te kort. Er waren betrekkelyk weinig menschen, maar die er
1.
waren, toonden zich zeer zeer tevreden, zoodat Lamotte (secretaris Le Gr. V.Z. &
Haspels) zeker weer getelegrafeerd heeft aan de firma: succes! Aardig dat ze dit
elken avend weten willen. Nu, behalve den avend te Rottm, toen m'n onderwerp
niet beviel had ik overal succes. Je kunt me gelooven. t Is niet op z'n M. Krusemans.
Ik hoest tegenwoordig 'snachts en zal Eshuys wat morphine vragen. Overigens
heel wel en opgeruimd, ja zeer prettig gestemd. By den dag win ik in populariteit,
en dat zal weer goed werken op Tandem. Ik ben zoo bly dat jy ook in geldelyk
opzicht, 'n beter toekomst te gemoet gaat. Het kan niet mislukken, geloof me. Bouw
gerust luchtkastelen. Gut, ik heb er zoo'n pleizier in dat je eindelyk je armen eens
kunt uitslaan. Dat ik je gister 400 gl zond (en je krygt nòg 100, want m'n tax was 5.)
is maar 'n begin. Van Tandem kryg je voor jou eigen liefhebberyen 10%, en dat zal
denk ik, wel 100 gl. in de maand wezen. Voel je nu wel hoe prettig dit voor me is?
En zal je dan goed onafhankelyk daarmee je wil doen? De minste belemmering
daarin zou me spyten. Al wou je 't in 't water gooien, dat is jou zaak, en ik zal me
verheugen over je onafhankelykheid. Dus moet je 'r ook niet van gebruiken voor
hhouden. Dat is de eenige conditie. Ik stel me voor, dat je byv. als 't te pas komt
Chris 'n beetje steunt, of zoo iets, en zal dit aardig vinden. Sparen hoef je niet, want
na m'n dood zal je geen gebrek hebben. Ook dit weet ik zeker. Gut, zoo prettig! Ziehier m'n lystje van aanst. voordrachten, na gister (Delft)
Maand.

11

Groningen

Woensd.

13

Leeuwarden

???

?

??

Saterdag

16

Sneek (Daar zal ik spreken
over ridderschap & (nam
2.
v.d. geest) felonie
Ongemakkelyk!

Maandg

18

Arnhem

Woensg

20

Rotterdam (over bygeloof)

Dond g

21

Utrecht

Sat g

23

Haarlem

??????

Zierikzee(over poezie &
Wysbegeerte met
uitvoerige toepassing. De
twee amsterdamsche
voordrachten uitgewerkt en
tot één gemaakt)
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Dan moet er tusschen dat alles in nog plaats gevonden worden voor Breda en den
Bosch? Maastricht? En??? Ik weet het niet. My is alles wel. De voordrachten kosten
me niets. Ik heb maar 't land aan pakken, kaartjes nemen, vreemde logementen,
kellners &c&c. Het spreken zelf is me zóó gemakkelyk, dat ikzelf er verbaasd over
ben. Gister was ik moê van de vorige reisdagen en de hoest. De juffr. zei dat ik
roode oogen had. V. Helden dacht ook dat ik onwel was. Ik zei: ‘Och, ik gaf 100 gl
als ik slapen mocht in plaats van naar den trein te gaan.’ In 't kort ik zag er tegen
op. Toen ik ½6 vertrok had ik aan m'n voordracht nog nietgedacht. te Delft was
Waltman aan den trein. Hy bracht me in den Bolk en bleef (op myn verzoek) nog
praten tot ¼ voor 7.) Toen begon ik me met m'n voordracht te bemoeien. ¼ voor 8
haalde hy me af, en... 10¼ uur daverde de zaal, en alle handen wuifden, ieder wou
me de hand geven. Ja, toen was ik wakker. Maar hoe ik zoo gauw van die voordracht
verlost was, weet ik niet meer. 't Is me in gedachten één minuut. Hoe aardig, hè?
Ik ben net 'n machine die uit eigen kracht, en buiten my om, werkt. En ik spreek hoe
langer hoe beter, hoe korrekter. De eenige zorg is dat ik in 2 of 2¼, 2½ uur klaar
kom. De gevraagde pause duurt me altyd te lang. Dus, over m'n voordragery hoef
je geen medelyden met me te hebben. En als Le Gr. V.Z. & H. tegen 't volgend
saizoen 'n contract met me willen maken voor 20, 30, 40 voordrachten (als er geen
spoor tusschen in kwam zou ik 90 voordrachten aannemen in drie maanden!) dan
zeg ik top! Dus, lieve beste Mieske, gebruik je geldje blymoedig, en niet als
‘zuurverdiende penningen’ asjeblieft. Dat zou 'n malle dwaling zyn. Je laatste brief is van Dinsdag. (ook heb ik den br. die van H. in de verkeerde bus
3.
deed .) Nu kan ik van avend 9 uur wel een krygen van gister (woensdag) avend. In je vorige brieven heb ik (op reis) een en ander blauw aan- gestreept.
(op de boot namelyk van Zierikzee. Ik ben erg netjes ingespannen met
schryfgereedschap en heb alles by me. O knus!)
en dat doe ik nu even af, want ik geniet van m'n rust. Niet dat ik niets te doen heb,
o neen, maar ik heb dezen dag bestemd voor
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m'n pleizier. En... geen trein uitterekenen. En niet pakken. Wat ik te doen heb kan
wachten tot van a vend of morgen.
Alzoo uit je brieven nog.
Dat ik zoo seurde over 't aanteekenen van dien dikken br. zonder geld, was juist
omdat je recht had geld van de Amst. lezing te wachten, en 't nu net ging lyken of
ik gebluft had. Ik ben bly dat die dikke br. je zooveel genoegen heeft gedaan. Je
hebt er ook uit gezien dat ik geen blaadjes verscheurd had. Ik durfde ze niet te
zenden omdat ze zoo slaperig en slecht geschreven waren. Je had gedacht dat ik
onwel was. De praatjes van Amstelbode &c over m'n onwel zyn, komen hoofdzakelyk
daaruit voort dat ze 'n reus verwachten. Hm, daarin ligt 'n kompliment. Maar toch is
't 'n domheid. Braunius Oeberius, vroeger te Bolsward is 'n hartelyke kerel. Hy is nu gehuwd
4.
en woont te Arnhem. Ik heb beloofd by hem te logeeren. Hy wordt sectiehoofd van
Tandem en zal 'n best sectiehoofd zyn, want z'n vrouw en schoonzuster zyn er zeer
mee ingenomen. Ook Dr De Haas zal meedoen. o

Dat de tyd verloopt, doet er niets toe. 't Pensioen moet toch begonnen zyn op 1
Januari 78. Zoo bepaal ik, en wie 't niet best vindt mag niet meedoen. Wees gerust
op die zaak. Neen, nieuws kan jy niet vertellen. Toch vind ik prettig dat je alles schryft wat je
doet en denkt. 5.
Gister heb ik m'n eerste kaart (sectiehoofd J. Haspels) afgegeven. Maar er
wachten er al 20 die er om gevraagd hebben. Ieder sectiehoofd samelt leden tot 9
toe. Zoodra er 9 zyn, wordt de sectie in 2 sectien gesplitst (als 'n poliep) en die
helften moeten weer groeien tot negen. Nooit meer, omdat ik niet afhankelyk wil
zyn van één sectiehoofd, tgeen ik ze ronduit zeg. Wie de minste verandering
voorstaat (of zelfs maar voorstelt) mag niet mee doen. Ik weet hoe 't zyn moet, en
daarmee uit. Over Edu's (Pepino's) brief beslis ik nog niet. Aardig dat jy die vertaald hebt. Maar
ik las dat ding nog maar gedeeltelyk, of byna niet. Ik verzeg 't me te haasten. 't Is
vandaag m'n eerste eigenlyke rustdag, en ik wil dien niet bederven. Ook neem ik
de zaak kalmer op dan voor 'n maand het geval zou geweest zyn. Maar nog eens
ik haast me niet. Ik had Nonni gezonden
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eerst 100 gl
toen 60 gl
toen 60. en die beide
laatste sommetjes heeft ze aan hem gezonden. Ik zeg daar niets van. Háár brieven
krygen 'n hartelyk tintje
(nu moet ik zeggen dat dit ook al 't geval was in October & November, je weet
wel. dus 't zou valsch zyn dit nu toeteschryven (of geheel alleen toeteschryven) aan
't bericht van m'n veranderden toestand in 't financieele, Basta!)
... maar ze is erg ont wetend en dom. Ze doet allerlei vragen alsof ik me nu kon
prêteeren om háár die van toeten noch blazen weet, op eens op de hoogte te stellen
van myn leven, relatiën, geschiedenis &c amp;c. Ook denkt ze omdat ik eens schreef:
‘misschien kom ik wel te München’ dat zy nu maar voor 't zeggen heeft: wanneer.
Want ze vraagt of ik den 21 wil komen. Dresseeren zal ik haar. Onlangs liet ik haar
door V. Helden schryven. 't Begon:
‘Mynheer Uw vader door drukke bezigheden verhinderd zynde &c amp;c... draagt
me op UED meetedeelen &c
Nu, basta daarvan voor 't oogenblik. Zeker is 't dat ook die zaken door Tandem
veel minder moeielyk worden, en nog eens: over Eduard heb ik nog niet besloten.
Hy is 'n slechte jongen. By 't overleggen zal ik meer letten op myn belang dan op
zyn aanspraken. Hy verdient geen hulp, maar misschien convenieert het my hem
te helpen. Met nonni is 't 'n andere zaak. Ik heb er schik in haar te leeren inzien dat
ze tot nog toe 'n DOM, bevooroordeeld gansje geweest is. En jy zult satisfactie
hebben, dat beloof ik je. Laat me begaan, - en op myn manier. Trek jy je 't geleden
onrecht maar niet aan. Gooi 't op ‘den Heer’ dat ben ik nu. De Smitten zal ik ook op hun plaats zetten. Maar ik kies m'n tyd. Vandaag niet.
Ja, ik vond ook dat wegraken van Chris' brief apokrief. De brief van Merens dien
ik wel ontv. was gek. Maar ik weet dat nu eenmaal en zal Chris geen verdriet doen
door er op te letten. Wees gerust. Heeft Fredi je geschreven
(Daar komt Plet.) Donderdag avend ½ 10
Ik werd gestoord tot nu toe. Ik kreeg zoo even je brief van gister
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(bangheid van Koenraad. Aardig!) Nu kan deze nog op de bus. Verbeelje de
nachtbussen worden NIET geleegd voor den eersten ochtendtrein. Dat is schande.
Nu kan ik wel nog 'n half uurtje schryven voor de laatste avendligting maar ik ben
moê. Dus goeden nacht lieve Mieske. Of je je geldje al hebt? Ik denk ja. 't Is op de
post gedaan door V.H. toen hy me op den Delftschen trein bezorgd had. Ik hoop
eens goed te slapen.
By Truida gegeten. Ze groet je, natuurlyk. Nacht mies.
Ik lyk feringa wel met die cents zegels. Dat komt V.H. had van alle soorten gekocht,
en die cents zegels vervelen me in m'n doosje. Dus maak ik ze op.
Ook hier waait het erg. Maar eergister op de boot had ik mooi weer.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

secretaris: oorspr. gevolgd door Tooneel.
félonie: trouweloosheid (fr.)
nl. te Wiesbaden, toen Van Helden daar was voor het afleveren van Haspels jr. (Koenraad).
sectiehoofd: oorspr. stond er lid.
eerste: oorspr. stond er eersten.

[8 maart 1878
Verslag voordracht Delft in Het Vaderland]
8 maart 1878
Verslag pan de tweede voordracht van Multatuli te Delft van 6 maart in Het
Vaderland, no. 57. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Gisterenavond hield Multatuli te Delft zijn tweede voordracht, die evenals de eerste
tot onderwerp had ‘Onze Nationaliteit’. Men had een talrijk publiek verwacht en tot
veler verwondering waren slechts weinigen opgekomen; het geheele gehoor bestond
uit een 70-tal studenten en een 15-tal Delftenaars. 't Pleit niet voor Delft.
Spreker kwam in de eerste plaats op tegen de opmerking, op zijn vorige lezing
gemaakt, dat hy afbrak en niet opbouwde; hij wees op het onrechtvaardige van die
beschuldiging en handhaafde zijn roeping als zaaier, aan anderen overlatende te
zorgen, dat het gezaaide vrucht droeg. Behoud van nationaliteit, dus luidde de
ontwikkeling in aansluiting aan de vroegere voordracht verder, moet worden
verkregen door degelijkheid; degelijk moeten wij zijn, wij degelijke Hollanders, niet
in naam, maar inderdaad.
Ons Holland heeft veel goeds, zoo ging M. voort, zooveel zelfs, dat we voor geen
enkele der naburige natiën behoeven onder te doen, maar wij hebben niet minder
onze gebreken, en die hebben

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

278
we op ieder gebied, die hebben we in alles. Die gebreken aan te wijzen, dat is de
weg om tot beter te geraken. Is ons leger nu reeds wat het wezen moet? Neen,
maar het kan het worden. Wij zijn een klein volk. Als groote natiën een millioen
soldaten op de been kunnen brengen, dan kunnen wij er maar honderdduizend
tegenover zetten. Maar wat we in geringer getal achter zijn kunnen we door
degelijkheid winnen. We hebben recht ook van onze soldaten degelijkheid, waarheid
te vorderen. We hebben recht te vorderen, dat ieder officier, ieder soldaat is een
man, waarop men rekenen kan.
Verder besprak M. de geologische gesteldheid van ons land. Wij laaglanders
kunnen niet geregeerd worden door dezelfde wetten als de hooglanders. Evenmin
als onze Friesche paarden met hun hoeven geschikt zijn tot het beklimmen van
bergen, even zoo min zijn de ponies der Hooglanden geschikt om in onze
moerasstreken het werk te verrichten, dat wij van onze paarden vorderen. Wij hebben
meer recht (met het oog op de geologische gesteldheid van ons land)
1.
West-Friesland , een stuk van Hannover en het noordelijk gedeelte van België te
vorderen dan dat men ons land zou kunnen voegen bij een der naburige Rijken.
Degelijk zijn in alles het beste kiezen, en daarvoor is verstand noodig om zijn
keuze in wat ook, zoo te bepalen, dat wat men wil past in onzen tijd. Zijn we
vooruitgegaan, vroeg Multatuli, op politiek gebied? Deugt onze regeringsvorm?
Neen, en dat is de schuld der kieswet. Door die kieswet wordt onze natie niet
vertegenwoordigd zooals het moest. Welke regeeringsvorm is dan voor ons land
het beste? Een eenvoudige vraag, maar niet met een enkel woord te beantwoorden.
Misschien nu voor 't oogenblik, maar niet te lang, vooral niet te lang, zouden de
Napoleontische ideeën goede diensten kunnen bewijzen.
Op kunstgebied kunnen we ons ook met recht naast onze naburen stellen, althans
wanneer wij nagaan wat door Hollandsche artisten is voortgebracht, maar toch is
ook daarin nog veel te wenschen. De vrees is niet ongegrond, dat de tijd zal komen,
dat we een vreemdeling, die ons land bezoekt, teneinde kennis te maken met de
kunstvoortbrengselen der oude en ook der latere meesters, zullen moeten verwijzen
naar de salons van een Rothschild te Parijs ofte Londen.
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Vervolgens besprak M. onzen handel en de grootere vlucht die deze nemen kon,
maar die tot op zekere hoogte belemmerd wordt door het bezit van het schoone
Insulinde. Verder werden enkele woorden gewijd aan onze letterkunde, aan onze
geschiedenis, aan de wetenschap, industrie enz. Het deed Multatuli leed geen
dames onder zijn gehoor te zien. Hij had haar zoo gaarne er op gewezen, dat zij er
zooveel toe kunnen bijbrengen om ons tot degelijke menschen te maken. Niet alleen
dat zij den grootsten invloed uitoefenen op het opkomend geslacht, maar haar
invloed op al ons doen en laten is zoo groot, dat het behoud onzer nationaliteit zeker
niet voor een gering gedeelte van de vrouwen kan afhangen.
Degelijk zijn, daarvan hangt het behoud onzer nationaliteit vóor alles af. Ieder
Nederlander moet dat zijn of trachten te worden.

Eindnoten:
1. Bedoeld is: Oost-Friesland.

[8 maart 1878
Wouter wordt bij Mimi gebracht]
8 maart 1878
Frau Wolf, de verzorgster van Wouter, brengt de jongen bij Mimi. (Zie Dossier
Bernhold, 11 januari 1886).

[8 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
8 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 3 beschreven. (M.M.)
Rotterdam. Vrydag lieve Mies, Kan je opzoeken waar ik in de Ideen gezegd heb:
1.
1. (In 'n noot) dat de ‘Elements of social Science’ zoo'n nuttig boekje was.
2. (Later, òf in noot òf in den tekst) Herhaling van die aanbeveling, en voorstel
2.
een boekje te schryven over 't geslachtsleven in de manier van Jean Macé's
Geschiedenis van 'n stukje brood. Als je 't weet, telegrafeer me dan. Ik heb die teksten noodig. Ik ben wat verkouden maar dat is niets. Overigens wel. Nu eerst heb ik Pepino's
brief gelezen.
Dag, Mieske.

Eindnoten:
1. Zie V.W. II, blz. 685-686; noot bij Idee 202.
2. Vgl. Idee 1072 in V.W. VI, blz. 722 en 794.
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[8 maart 1878
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos]
8 maart 1878
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
beschreven. (M.M.)
Rotterdam Vrydag avend.
Waarde Bos! Eergisteravend ben ik - neen, vóór-eergistravend kwam ik terug van
Zeeland, en eergister heb ik te Delft gevoordracht. Gister en vandaag was ik moê,
zoowel van de publieksprekery als van 't reizen en trekken. Daarby komt dat ik alle
nachten lig te hoesten, zoodat ik nog vermoeider opsta dan ik was toen ik me te
bed lei. En - ik wilde U gaarne even spreken! Nu zou ik toch wel by U gekomen zyn,
maar de onzekerheid of ik U thuis en alleen tref hield me van uitgaan terug. Zou 't
1.
niet te veel van Uw vriendschap gevergd zyn, als als ik U verzocht, my morgen in
den loop van den ochtend even te komen zien? Kies Uw tyd naar goeddunken. Ik
zal tot 'n uur of 5 tehuis blyven.
Die publieksprekery stuit me zeer tegen de borst, en valt me nu vooral zwaar
omdat ik me door hevige verkoudheid onwel gevoel.
Hartelyk gegroet
tt
Dek
2.

Groet de lieve B. Laat ze my maar als dood beschouwen zoolang die voordrachtery
3.
duurt. Ik ben kompleet ungeniessbar .

Eindnoten:
1. Verdubbeling door het omslaan van de bladzijde.
2. Maria Catharina Beersmans, actrice, een van de vertolksters van Louise in Vorstenschool.
3. In duitse schrijfletters; niet te genieten (du.)

[9 maart 1878
Advertentie voordracht Sneek]
9 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Sneek op 15 maart in de
Sneeker Courant. (G.A. Sneek)
CONCERTZAAL SNEEK

Voordracht van
MULTATULI,
op Vrijdag 15 Maart 1878, des avonds 8 uur Entrêe f. 1,50.
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Toegangskaarten zijn van af heden verkrijgbaar bij den heer R. AGEMA.
Plaatsen zijn te bespreken van af 's morgens 10 tot 's namiddags 3 uur.

[9 maart 1878
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos]
9 maart 1878
Brief van Multatuli aan H.J.J. Bos. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (⅔)
beschreven. (M.M.)
Rotterdam 9 Maart
Waarde Bos! Dank voor Uw berichtje. Zoudt ge dan de goedheid willen hebben,
morgen (Zondag) even te komen? Ik moet 2.30 op reis naar 't Noorden, en heb 't
laatste uur voor m'n vertrek nog e.e.a. te doen. Als ge dus niet later dan ± 12 uur
zoudt willen komen, zult ge me zeer verplichten.
Intusschen hartelyk gegroet.
tt
Dek
Ik ben ziek van verkoudheid en zie erg op tegen die reis naar Groningen!

[9 maart 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
9 maart 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
9 Maart 1878
Beste Haspels!
Ik ontvang beste berichten van Koenraad. M'n vrouw begint al te jammeren dat
ze hem eens weer zal moeten afstaan. Ze zegt dat hy 'n lief onbedorven kind is, en
dat ze hem zeer ongaarne zal willen missen. Ook hy schynt, naar haar schryven,
heel tevreden. In den brief van eergister stond: ‘Koen zit z'n thema 's te maken’. Dat ze hem zou
laten werken wist ik wel, en dat is best. Dan heeft-i ook meer genoegen van spelen,
1.
uitgaan, muziek hooren (m'nheer is abonné in de Kursaal, ‘das versteht sich ’ schryft
m'n vrouw) en de kleine amusementjes die ze bedenken kan. Vervelen zal hy zich
niet! En dat màg ook niet, want ledigheid is d.d. oorkussen! In 't kort, alle berichten
van huis zyn heerlyk, op 't verdriet na, dat ze hem eens weer zal moeten afgeven.
Nu, zoover zyn we in lang
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niet. Ook ik wil er wat van hebben, en hoop vliegers met hem optelaten. (Zie
Vosmaer's Vogels, bundel III), waarin ik als vlieger oplater-majoor voorkom.)
Ik ben zeker dat alles wat m'n vrouw met Koenraad doet, best is. En toch bedenk
ik ('n senie, m'nheer!) nog iets waaraan zy misschien niet gedacht heeft. Voor ik 't
haar schryf, vraag ik 't aan U en Uw vrouw:
Mag Koen 2 uren (?) daags... timmeren leeren? Ons onderhuis wordt bewoond
door 'n timmerman die in 't achterhuis z'n werkplaats heeft. De man en z'n Gesellen
zyn zeer fatsoenlyke menschen, en ik ben zeker dat Koen geen onbehoorlyk woord
hooren zal. Ik zou 't nuttig voor hem vinden. Dan leert hy z'n handen 'n beetje
gebruiken, en tevens is 't 'n afwisseling van ander leeren.
Toch begryp ik, dat we Uw toestemming noodig hebben. Ook is 't de vraag of
hyzelf er pleizier in heeft? Nu, dàt zal blyken. Eerst moet ik weten of Gy en Uw vrouw
het goedvindt. Tweemaal één uur daags zal genoeg zyn. En hy hoeft er niet voor
uit, want uit z'n eigen slaapkamertje en uit de keuken, kunnen we de werkplaats
zien.
Morgen naar (Meppel en maandag naar) Groningen. De publieksprekery verveelt
me gloeiend. Ik verlang naar m'n vliegers. Ik zal ze zelf maken met Koen. O,
magnifiek!
Hartelyk gegroet
tt
Dek
M'n vrouw schryft dat ge Koen zoo'n schoonen brief hebt geschreven, en dat het
lieve kind er werkelyk naar handelt.

Eindnoten:
1. das versteht sich: dat spreekt vanzelf (du.)

[9 maart 1878
Ingezonden Stuk in Oostergo]
9 maart 1878
Ingezonden Stuk in Oostergo, met redaktioneel kommentaar. (Provinciale
bibliotheek van Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)

Ingezonden.
Mijnheer de Redacteur
1.
In het no. van 17 Febr. van uw geacht blad komt een bericht voor
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dat ten zeerste mijn aandacht trok. 't Hield niets meer of minder in dan een lezing
door den heer Douwes Dekker gehouden in de residentie.
‘Multatuli’ - zoo luidde de aanhef van uw bericht - ‘heeft in den Haag een lezing
gehouden over... Jezus' verzoeking in de woestijn en over de zaligsprekingen der
bergrede. Hij heeft dat gedaan niet om 't geen daar gezegd wordt te bestrijden;
integendeel, om daaruit nuttige wenken te trekken voor het leven.’ En verder luidt
het: ‘Multatuli prediker der beginselen van Jezus' godsdienst... Multatuli buigt ook
neer voor den machtigen geest van den Nazarener enz. enz'.’
Ik weet nauwelijks wat ik van die woorden denken moet. Misschien is 't UED.
2.
bekend, dat er in de Levensbode van Nov. jl. een uitvoerig stuk is opgenomen van
mijne hand, waarin o.a. werd aangetoond, dat de hr. Douwes Dekker een zeer
bijzondere reden had om Jezus bij gelegenheid te verdedigen; maar tevens wees
ik op enkele zinsneden uit zijn werken die aantoonden dat hij zichzelf méér dan
Jezus acht. In zijn Ideën is de hr. Douwes Dekker somwijlen zeer gematigd tegenover
den verheven stichter van 't christendom... ja, soms zou men zich willen diets maken
dat hij er de beste, de oprechtste, de gemoedelijkste vertegenwoordiger van is.
Doch... wie zich al te onnoozel door dien eersten indruk om den tuin laat leiden,
toont daarin zijn... onnoozelheid. De hr. Douwes Dekker verklaart ergens dat hij
geen enkel historisch persoon zoozeer bemint als Jezus; maar toch weet hij dien
Jezus op 't grievendst aan te vallen en door zijn snerpende - 't zij oppervlakkige kritiek te brandmerken.
Op bladz. 60 van de Levensbode haalde ik daarvan een staaltje aan, dat duidelijk
genoeg spreekt; maar dat ik hier fatsoenshalve waarlijk niet durf herhalen. En, ik
had meer dergelijke voorbeelden kunnen aanhalen, als ik er lust toe had gehad,
doch dat ééne rekende ik voldoende.
Onder 't lezen en herlezen van uw bericht weifelde ik een bepaald denkbeeld aan
uwe woorden vast te knoopen. Meent u werkelijk dat de hr. Douwes Dekker ‘zich
buigt voor den Nazarener’ m.a.w. dat hij een christen is en 't christendom voortaan
zal aan-
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prijzen en verdedigen? Dan rekent u geloof ik buiten den waard... dat is: buiten
Mult. zelf. Voor eenige jaren is 't gebeurd dat dezelfde hr. Douwes Dekker
herhaaldelijk zijn spijt te kennen gaf, dat hij de moderne predikanten - en 't bijzonder
ds. Zaalberg - zoo hevig had aangevallen. Kort daarna verscheen een nieuwe druk
van zijn Ideën, vermeerderd met aanteekeningen van den schrijver. Die nieuwe
uitgaaf en die aanteekeningen zullen - zoo zou men denken - blijk geven van
Multatuli's berouw over zijn te ver gedreven bitterheid? Die aanteekeningen zullen,
naar uw stellige verwachting - de kleur dragen dier veranderde gezindheid? Dit is
geenszins het geval. In plaats van zijn oordeel te verzachten, spant Multatuli juist
alle krachten in om het zooveel mogelijk te verscherpen. Wat hij hier en daar gezegd
had van zijne sympathie voor de moderne predikanten was hem glad door 't hoofd
gegaan en in den herdruk zijner Ideën werd het eens geslagen vonnis tot het uiterste
verscherpt.
't Zou me te ver leiden hier aan te toonen waarom de heer D.D. aldus handelt;
men zie daaromtrent mijn studie in de Levensbode; bepaaldelijk het derde en vierde
hoofdstuk. Genoeg; naar mijne meening, doet u zeer onvoorzichtig met voor te
stellen alsof de ‘Multatuli’ van heden anders zou zijn dan die van gisteren; of, indien
dit uw bedoeling niet was, tot die voorstelling aanleiding te geven. De waarheid is,
dat de hr. D.D. zich zelf steeds gelijk zal blijven; dit wil zeggen steeds zal hij zijn de
man die laag neerziet op het christendom, en op de gansche christenheid; steeds
zal hij al zijn krachten inspannen om aan te toonen dat hij zelf eigenlijk de ware
Messias is en dat zijn tijdgenooten, hem miskennende, hem niet begrijpende,
noodwendig veel lager staan dan hij, Multatuli! Hij zelf, hooger staande dan 't
christendom (Ideën 443; zie Levensbode bladz. 62) zal steeds - althans in zijn
geschriften - trachten aan te toonen dat onze tijd klein, ons volk bedorven is, en dat
het slechts één groot man bezat, den genialen, genereusen, talentvollen,
deugdzamen Multatuli! Wat hij hier en daar, in lezingen zegt... och, 't gesproken
woord vergaat. Wat daarentegen in zijn Ideën geschreven staat, staat geschreven
en blijft geschreven en zal, naar

*

Die bekeering zou dan wat laat komen. De hr. Dekker is geboren den 2 Maart 1820 en viert
dus heden zijn acht-en-vijftigsten verjaardag.
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Multatuli's onverholen meening, ‘Nederland maken tot een walg der volken.’ Qui
3.
vivra verra , maar dit is zeker; dat de hr. Douwes Dekker, hoe bekwaam hij ook
4.
wezen mag, niet zonder arrière pensée optreedt als kampioen van 't christendom,
of zelfs van 't christelijk ideaal.
Met aan 't bovenstaande een plaatsje te verkenen in Oostergo zult Ge zeer
verplichten,
Mijnheer de Redakteur,
UEd. Dw. Dnr.
Ferwerd, 2 Mrt. 1878.
P. Westra.
Hoewel we niet begrijpen, waarom ons referaat zulk een kritiek noodig maakte,
geven we gaarne plaats aan 't bovenstaande, maar moeten den schrijver aanstonds
beter omtrent onze bedoelingen inlichten - 't Was geenszins ons streven op te treden
als kampioenen voor Multatuli. Wij hebben nog maar altijd geen plaats kunnen
innemen onder zijn aanbidders, al waardeeren wij ten hoogste 's mans veelzijdige
talenten, al weten we dat ook hij niet altijd begrepen wordt. Wij maakten melding
van de door hem gehouden lezing als een merkwaardig bewijs hoe ook hij, de
aangebedene van Jan Rap c.s., eerbied toont te hebben voor de beginselen van 't
christendom en dat bedoelde luitjes dus voortaan goed zullen doen niet meer zoo
diep neêr te buigen voor hun afgod bij wiens naam ze zweren en met wiens naam
ze hun z.g. wijsheid dekken. Wat Multatuli vroeger schreef of sprak komt hier nu
niet te pas; hij heeft nu gezegd wat wij meêdeelden; daarop wezen we; we wezen
alleen op één op zich zelf staand feit, maar een feit van eenige beteekenis, dit: de
held van 't z.g. ongeloof spreekt zóó over Jezus; laten zijn blinde volgelingen en
aanbidders nu niet meer zoo luide in zijn naam hun wijsheid uitbazuinen; dit wilden
we zeggen en anders niet.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

17 Febr.: bedoeld is 27 februari.
Zie bij Medio november 1877.
Qui vivra verra: wie tijd van leven heeft, zal het zien [gebeuren] (fr.)
arrière-pensée: bijgedachte (fr.)

[10 maart 1878
Advertentie voordrancht Leeuwarden]
10 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Leeuwarden op 13 maart in
de Leeuwarder Courant, no. 30. (K.B. 's-Gravenhage)
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GROOTE ZAAL VAN DER WIELEN VOORDRACHT

van
MULTATULI
Op Woensdag 13 Maart 1878, 's avonds ten 8 ure.
Toegangsprijs f 1.50.
Kaarten zijn te bekomen aan 't Lokaal en bij de Heeren Boekhandelaren W. Eekhoff
& Zn. en H. van Belkum Kzn.

[10 maart 1878
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
10 maart 1878
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Blz. 3/4 en 5/6 zijn verminkt aan boven- en onderkant resp. onderkant.
beste Vos! Zeg eens oprecht, heb je ooit 'n brief uit Meppel gekregen? Omnia
1.
jam fient quae fieri posse negabant , niet waar? Vos krygt 'n brief uit Meppel! Dat
is nu eenmaal zoo, en je moet je schikken. Hoe ik hier kom? Wel, ik moet te
Groningen voordrachten, en houd hier op, om morgen niet al te afgespoord te
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zyn. Ik zit hier in 'n logement, kachel aan, thee op tafel, en pak m'n boeltje uit.
2.
(Taal! Als boeltje en uit op één regel stonden, moest er 'n ephelk. n tusschen,
maar nu hoeft het niet. Als Te Winkel 't hoort... neen, toch niet. Ik wou zeggen dan
komt-i z'n graf uit, maar hy zal 't zoo gek niet vinden hy die 't fatsoensverschil
tusschen kommies & Commies, tussen 'n advocaat en 'n prokureur (of omgekeerd)
heeft uitgevonden -) Zoodat ik maar zeggen wil (Abraham Blankaart) dat ik m'n
trommeltjeN uitpakkende o.a. je Spectator in handen kreeg, waarin je zoo hartelyk
over me spreekt, dat 's waar, maar... 't zenden is 'n heele groote afdwaling van
deugd. Want (je moet wel 'n booswicht zyn!) want, dacht jy nou dat Mieske me je
stuk niet zou gezonden hebben? Kyk, ik had hem 14 uur nadat ze 'm gelezen had.
En ze schreef dat ze 'r zoo bly mee was, vooral omdat het van jou kwam. En ik heb
haar beloond door toezending van 't Handelsblad waarin... de Hollanders zich zoo'n
3.
snee door 't gezicht geven door na zoo weinig notitie te hebben genomen (....)
Londinias, nu bluffen
zeer verdiende goedkeuring kreeg in
den vreemde. Het stuk uit den Sat. Review deed me erg veel pleizier, en ook dat
men ons by elkaar noemde, al meesmuilde ik over 't ons toegedicht navolgen van
Potgieter. Dat's komiek! Wat hyzelf daarvan wel zeggen zou? Ik erken geen opinie
over hem te hebben, vooral niet na de potgietery van den gemeenen B. Huet. Wat
4.
dezen aangaat, ik verlang er naar de lui dire son fait! Doe 't dan, zal je zeggen.
5.
Wel in de twee zaken waardoor ik Huet heb leeren kennen
o

gen. 2
Maar ik wou hem gaarne eens ontmoeten, doch... hy zal 't myden, hiervan ben
ik zeker. Te Wiesbaden was 'n heer uit de Oost (Geselschap, docent Gymn. Batavia)
die my verzekerde dat Huet hem zou komen opzoeken. Hy had het ‘vast beloofd’
zei de man. Ik zei: ‘Huet zou je hebben opgezocht als je niet te Wiesb. woonde.
Hier komt hy niet!’ En ik heb gelyk gehad. Toch wist hy toen nog maar dat ik hem
voor 'n lakei hield. Z'n mestvaaltklompen als stalknecht had-i nog niet ver (....) moest
6.
geschieden
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Ik zal je helpen. 't Is niets dan 'n zotte poging om 't ‘Zwaard des Heeren’ te omkransen
7.
8.
met 'n précoce roemverwantschap. ‘Wat moet die jeugdige Gideon 'n piet zyn,
9.
daar hy, zoo jong reeds 'n plaats bekleedde in 't album amicorum van zóó'n
10.
beroemdeling!’
anders lees je 'n 'r. En dat zeg ik volstrekt niet van Potgieter. God bewaar me. Ik
zeg maar dat z'n schryvery me doet denken aan 't ongegeten brok van 'n gebruikte
11.
spersie. R.I.P. ) Wat 'n wysheid uit Meppel! 12.
Nog
Heerejezis, dan is 'n mensch zoo vervelend. En ik vrees altyd dat ik 'n vriend of
vriendin zal aanspreken met: ‘geeerde hoorders.’ Straks wordt het: ‘geliefde Br. of
Zuster in den Heere!’ Ik heb uitgerekend dat er byna 1½ millard menschen zyn die
nooit gevoordracht hebben, en toch klagen sommigen dat er geen geluk op de
wereld is! 13.
Mieske is wel, en zeer tevreden over m'n tocht naar Colchis . Niet dat ik zoo
14.
vreeselyk veel geld kryg, maar wel ondereid. ik
toch, over Zierikzee te verhalen. Nu geen lust, omdat ik maar te Meppel ben, waar
15.
geen idyllen geschreven worden. Heusch, iets liefs! Vraag er by gel. na, in voce :
Zierikzee. Ik ben bly dat je zoo wel met Loffelt bent. Hy is zeker 'n door en door brave kerel.
Ik lees dat in alles wat-i schryft en wryft en dryft (groots op 't rym.) en in z'n heele
persoon. Groet hem heel vrindelyk van my, en als-i verwonderd is 'n groet uit Meppel
te krygen, dan, zeer geeerde hoorders moet ik herinneren aan de (op één na) laatste
woorden van den gryzen staatsman, die, dat, welke wie - nu ja; o god, wat komt er
van den mensch!’ 't Gas te Meppel is provinciaal slecht. Ik zou de kraan wel wat opendraaien, maar
'k kan hem niet vinden in 't donker. Over 'n paar dagen zal ik je 'n pakketje gestempelde kaarten zenden. Een voor
U als sectiehoofd, en negen om uittedeelen. Maar wees asjebl. niet te lichtvaardig
in 't aannemen van leden. En laat niemand boven z'n kracht gaan. -
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Wees hartelyk gegroet. Gelukkige kerels! Als jy dezen leest, sta ik misschien te
publiekspreken!
O, o, o, o, o, ik heb Mies 'n jongetje gezonden (zoontje van Haspels) en als ik
thuiskom ga ik met hem vierkànten maken en oplaten. Kom je kyken? M'n laatste
geniestreek is 't plan om 'n vlieger tegen den wind in te laten opgaan, maar ik erken
dat ik dáármee nog niet geheel klaar ben.
Gegroet, Dek

Eindnoten:
1. Omnia jam fient quae fieri posse negabant: alles zal eens gebeuren waarvan ze zeiden dat het
niet kan gebeuren, (lat.)
2. ephelkustische n: een tussengevoegde n om de uitspraak te vergemakkelijken: ‘boeltje-n-uit’.
3. Hier ontbreekt een stuk van de bovenkant van blz. 3.
4. de lui dire son fait: hem te zeggen waar het op staat (fr.)
5. Hier ontbreekt de keerzijde van blz. 3 onderaan.
6. Hier ontbreekt ongeveer anderhalve regel onderaan blz. 4.
7. précoce: vroegrijp (fr.)
8. Gideon: de zoon van Busken Huet.
9. album amicorum: vriendenboek; hier: lijst van vrienden (lat.)
10. Boven de m van beroemdeling was een extra duidelijke m toegevoegd met een verbindingslijntje
naar het vervolg van de brief: ‘anders lees je’ etc.
11. R.I.P.: requiescat in pace: hij ruste in vrede (lat.)
12. Hier ontbreken 3 of 4 regels onderaan blz. 5.
13. Colchis: (griekse myth.) land waar Jason en de argonauten het Gulden Vlies gingen halen, hier:
Holland.
14. Hier ontbreken 3 regels onderaan blz. 6.
15. in voce: onder het hoofdje (lat.)

[10 maart 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi]
10 maart 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi onder kenmerk M.M.M. 66.
Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (⅔), 2 (⅔), 3 (⅔) en 4 (½) beschreven.
Met envelop waarop Hochwohlgeboren Madame Douwes Dekker Wiesbaden
Dotzheimerstrasse 48 fr[ei] en met poststempel Wiesbaden 10/3 78 (M.M.: Dossier
Bernhold, bijlage 14).
Hochverehrte Frau!
Für die gütige Benachrichtigung besten Dank.
Noch möchte ich mir die Frage erlauben, ob Frau W den Kleinen in anständiger
Weise brachte, ob Sie vorher durch Telegramm benachrichtigt wurden, ob Weisszeug
und Kleider des Kindes in Ordnung waren, ob Frau W Ihnen über die seitherige
Ernährung desselben das Nöthige mittheilte, wodurch Ihnen, verehrte Frau, die
erste Zeit des Eingewöhnens doch wesentlich erleichtert würde? Frau W hat eine ziemlich beträchtliche Summe jährlich, als Verpflegungsgeld
bezogen, und die Betreffenden beabsichtigten, ihr noch ein weiteres Geschenk
zuzuweisen, wenn sie sich überzeugt halten dürfen, dass Frau W für das Wohl des
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Kindes besorgt war - dess halb obige Anfragen. - Sind von Germersheim keine
weiteren Nachrichten eingetroffen?
Ich kann Sie eben nicht aufsuchen, verehrte Frau, sonst würde ich Sie mit diesen
Briefen nicht belästigen.
Bitte diesmal M.M.M. 66 postl[agernd] adressieren zu wollen.
Hochachtungsvollst.
Ich bin sehr erstaunt, dass Frau W so rasch abreiste; meines Wissens, war sie
beauftragt, zu bleiben, bis Sie einen Entschluss gefasst hätten, was in der Kurzen
Zeit kaum anzunehmen war. Bitte recht bald Benachrichtigung! -

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

290

Vertaling:
Hooggeachte Mevrouw!
Hartelijk dank voor Uw zo vriendelijke berichtgeving. Ik zou mij nog graag de
vraag willen veroorloven of mevrouw W de kleine op een nette manier bij U bracht,
of U van te voren door een telegram op de hoogte werd gesteld, of het linnengoed
en de kleren van het kind in orde waren, of mevrouw W U over zijn tot dusver
gebruikelijke voeding het nodige heeft verteld zodat voor U, geachte mevrouw, de
eerste tijd van gewenning vergemakkelijkt werd? Mevrouw W heeft jaarlijks een tamelijk aanzienlijke som geld als verzorgingskosten
ontvangen en de betrokkenen nemen zich voor haar nog een extra geschenk toe
te kennen, als ze er van op aan kunnen dat mevrouw W zich om het welzijn van het
kind bekommerd heeft - vandaar de bovenstaande vragen. Hebt U uit Germersheim nog nadere berichten ontvangen?
Op het ogenblik kan ik U niet komen opzoeken, hooggeëerde mevrouw, anders
zou ik U met deze brief niet lastig vallen. Zoudt U ditmaal Poste Restante M.M.M.
66 willen adresseren?
Met de meeste hoogachting
Ik ben erg verbaasd, dat mevrouw W zo snel weer vertrokken is; bij mijn weten was
haar opgedragen te blijven tot U een beslissing had genomen, wat in zo korte tijd
nauwelijks te verwachten was. Graag zo spoedig mogelijk bericht! -

[10 maart 1878
Ingezonden Stuk in de Delftsche Courant]
10 maart 1878
Ingezonden Stuk in de Delfsche Courant, no. 30. (G.A. Delft; fotokopie M.M.)

Aan de Delftsche dames.
Duidt het mij niet ten kwade dat ik me tot u wend in eene courant; ik weet geen
andere wijze om u medetedeelen, wat ik u te zeggen heb.
Ik begin met iets, dat zeker - ik wil 't aannemen - een nieuwtje voor u is.
Woensdagavond 6 Februari heeft Multatuli, de schrijver van Max Havelaar, ‘'t
boek dat ge zoo mooi vindt’, gesproken in de groote zaal van Stads-Doele.
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Dit hebt ge kunnen, dit hadt ge moeten weten. - 't Getal zijner hoorders was zeer
gering, dat zijner hoorderessen nog geringer... er was ééne Dame - eene
Rotterdamsche, stelt u gerust - er was ééne Dame onder Multatuli's gehoor.
Dat heeft een man als Multatuli niet verdiend! Hij heeft recht op een groot gehoor
als hij tot ons komt, met een gevoel van sympathie voor ons, en 't schoone plan ons
op te wekken tot het grootste, het schoone, het goede. Hij heeft verdiend dat ook
de Dames hem komen hooren, hem, die zoo gevoelvol, zoo prachtig schreef over
zijne Tine en Adinda; hem, die de Hollandsche vrouw zoo hoogacht, die het
Hollandsche meisje zoo geschikt acht, tot bemoedigen, tot opwekken, tot aanvuren...
tot beloonen.
Neen, Dames, 't was niet goed van u, dat ge hem daar alleen liet staan, toen hij
zich beroepen wilde op u, toen hij zich wilde wenden tot uwe harten.
Tot uwe harten, om u te vragen toch degelijk te zijn en goed, om den mannen
kracht te geven en moed, waar ze die zouden behoeven, om de mannen op te
wekken tot een gevaarvol maar eerlijk streven, op te wekken tot een strijd met den
dood aan het einde, als 't moet!
Waarom zijt ge niet gekomen om hem te hooren, hem, die ja ‘scherp als een vlijm’
maar ook ‘zacht als een meisje’ kan zijn, hem, die gerekend had op uwe hulp.
‘Zeg aan de Dames, die ge kent, dat het mij leed doet haar niet onder mijn gehoor
te hebben gezien; ik had me willen wenden tot haar, eerder nog dan tot u!’
Dat waren Multatuli's woorden.
't Deed hem leed haar niet te zien, aan wie zulk eene gewichtige taak is vertrouwd.
En nu vraag ik waarom dat?
1.
Madame de Stael zegt: Chaque femme, comme chaque homme, ne doit-elle
2.
pas se frayer une route d'après son caractère et ses talents !
Ik geloof ja, ongetwijfeld, maar de Delftsche Dames schijnen het niet met me eens
te zijn!
Zij zijn bijster spoedig tevreden.
Zij vergenoegen zich met hetgeen haar zoo nu en dan eens wordt aangeboden,
(ik spreek alleen van datgene, waarover de buiten-
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wereld oordeelen kan) bezoeken concerten, lezingen van Vrije Studie, casino's enz.,
maar doen dat maar al te veel, zonder onderscheid te maken. Ik heb op
vergaderingen van ‘Vrije Studie’ een honderdtal Dames, naar lezers zien luisteren,
die niet in Multatuli's schaduw kunnen staan.
En bij hem was geen Delftsche Dame aanwezig.
Wat is daarvan de oorzaak, waarom zijt ge niet opgekomen?
Och, ik weet het niet, maar wel weet ik dat ge veel hebt gemist.
Ge hadt moeten komen, al ware het alleen geweest uit nieuwsgierigheid, of uit
lust om ook zijne beschouwingen eens te zetten tegenover de gewone, de
alledaagsche begrippen, omtrent vele zaken.
Uwe nieuwsgierigheid zou overgegaan zijn in belangstelling, de nieuwe
beschouwingen zouden wellicht haar nut hebben gehad. Waarom... neen ik vraag
niet verder, ik kan mezelf toch niet antwoorden op mijn vragen!
Maar daarom nu Dames, een eerbiedig maar dringend verzoek! Wanneer ge weer
eens in de gelegenheid mocht zijn iemand te hooren als Multatuli, blijft dan niet
t'huis; 't leven is een leerschool, ga dan ook naar de banken in Stads Doele of waar
ge wilt; misschien valt er ook nog wel één zaadje van 't goede, dat dan uitgestort
wordt, in uwe ziel.
Ge kunt er dan mede woekeren, en zij die eenmaal van u zullen leeren, zullen er
u dankbaar voor zijn dat ge onderzocht hebt en gedacht en spreken kunt bij
ondervinding.
Wilt het ook bedenken, dat de ziel der vrouw de akker wezen moet waarin de
man zijn gaven van hoofd en hart zal kunnen zaaien, om ze te zien wortel schieten,
te zien bloeijen en vruchten te zien dragen, honderd en duizend voud.
Hoogachtend heb ik de eer te zijn,
Uw dw. dienaar,
Delft, 7 Maart 1878.
B.

Eindnoten:
1. Madame de Stael: Germaine de Staël-Holstein (1766-1802), beroemd frans romantisch
romancière.
2. Chaque femme enz.: Moet niet elke vrouw, net als elke man, zich een weg banen naar haar
karakter en talenten! (fr.)

[10 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
10 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
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Meppel, Zondag avend, laat
Ik ben nog altyd kwaad op je. Hoe kan je me 'n dik envelop zenden met 'n briefer
in voor 'n ander? En ik zit nu te Meppel, om morgen naar Groningen te gaan, en ik
heb je gister niet geschreven en vandaag ook niet. En je brief die zeker vandaag te
Rottm om 2 uur zal aangekomen zyn, heb ik ook niet. En ik heb er niet naar laten
vragen aan de post, wat ik anders zeker zou gedaan hebben, daar ik juist ± 2 uur
van huis moest en dus best had kunnen maken dat ik hem kreeg. Zeker vind ik hem
morgen te Groningen, waar V.H. hem zal nazenden. Maar je begrypt dat hy eerst
voelen moet of er ook iets voor 'n ander in zit. In dat geval zou 't jammer voor die
anderen zyn hun zeer gewaardeerde korrespondentie naar 't Noorden te zenden.
Als er dan in zoo'n envelop ook iets voor my zit, zal ik 't wel eens krygen als ik te
Rottm terugkom. En ik ben 1½uur by Betsy geweest. Gister avend hebben ze ‘geopend’. De
ontvangst was allerliefst. Toen ik stilhield met de vigilant, vloog de deur open
(De winkel was gesloten om den zondag. De gordynen voor de deur en uitstalkast
waren neer)
1.
en Betsy kwam me kinderlyk lief te gemoet. Zy en Juffr. B. waren verrukt over
hun winkeltje en ik was geroerd over haar vreugde! Waarlyk schoon, zoo allerliefst
ze ingenomen waren met alle arrangementen. Ik moest de ‘kast’ van buiten zien,
en daarvoor werd de gordyn opgehaald, en alles bewonderen. Nu, 't was aardig en
netjes! Maar de kinderlykheid (van allebei!) trof me zeer! Ja, als kinderen roemden
ze op die gasinrichting, op die toonbank, op dat kastje, op die uitstalling, op de
zitkamer, op 'n (inderdaad allerliefste, praktische en onbegrypelyk goedkoope)
schryftafel (voor Betsy die de administratie houdt!) op 't behangsel, op 't vloerzeil,
op alles. Kyk, 't was lief, en ik moest zeggen: kinderen jelui vreugd is poëtiek! Dat
vond ik inderdaad. Ik bleef 1½ uur, en ze onthaalden me op 'n heel vol bord soep.
Jammer dat ik niet de eerste kooper kon zyn. Juffr. Bos zei dat er gistravend al voor
20 gl. verkocht was. Maar vandaag was 't Zondag, dus gesloten. ‘Nu zei ik, ik heb
allerlei dingen noodig en koop voor 10 gl. 't Spyt me dat ik niet 25 zei, maar dat
k

2.

maak ik later goed. Ze hebben nam ook petits riens die nu juist niet by lingeries
hooren
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en juffr. B. zocht voor 10 gl snuistery by elkaar. En... op den schoorsteen stond geen
pendule. Die zal ik koopen als ik terug kom. Betsy was er kinderlyk bly mee toen ik
dit beloofde. Jammer dat de schoorsteen wat smal is. Zoodat ik beperkt ben in de
keus, anders kregen ze 'n heele mooie. Nu zoo mooi als 't kàn.
(Wees niet bang voor m'n uitgevery. Ik zegje dat de uitslag van Tandem je
verbazen zal. Geldgebrek is voortaan onmogelyk. Lykt het niet 'n sprookje? Ieder
die ik er in aanneem, staat verbaasd over den praktischen eenvoud en 'n onmisbaar
succès. Jy Thomas, zult het zien.) Heeft V. Helden je geschreven over Koenraad? Ik vind het zeer geschikt voor
hem, en dan kryg jy 2 uur daags wat tyd om brieven - intesluiten. Morgen om 12 uur ga ik van hier. 2-6 in Groningen.
Woensdag naar Leeuwarden. Het reizen, trekken, menschen zien verveelt me. Maar 't spreken zelf kost me
niets. Dat gaat vanzelf. Ik denk er niet meer over voor 'n uur vóór 't ‘optreden’.
Gedurende dat uur van voorbereiden span ik me maar zeer gematigd in, en van 't
‘optreden’ af tot het slot toe, heb ik maar weinig herinnering. Heeft men je twee Middelburgsche Couranten gezonden? Dat interviewing artikel
is wel aardig. Je oudtante Burgerhart is overleden. Ook Zaalberg is dood, naar ik hoor. Gesloten Maandag ochtend. Ik ga naar Groningen.
3.

van nacht weinig gehoest .

Eindnoten:
1. Juffr. B.: Bos, medewerkster in de winkel van Mimi's zuster Betsy.
2. petits riens: prulletjes (fr.)
3. Deze woorden in potlood over de tekst heen geschreven op blz. 4.

[11 maart 1878
Brief van M. Bruinsma aan T. Bokma]
11 maart 1878
Brief van V. Bruinsma aan T. Bokma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3 (¾) beschreven. (M.M.)
Amice Bokma
Van de dankbaarheid waarmee ik laatst de 135 gulden der Sneekers ontvangen
heb, zal de Heer Houwink je zeker wel gesproken heben. Ik heb van ochtend de
som van f 460. - aan Aart Admiraal gezonden; daarvan was behalve Uw 135, van
Groningen 95 (door
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Versluys bij een gebracht) en 't overige uit Leeuwarden en eenige vrienden van mij
hier en daar in ons land verspreid.
't Is een aardig verjaardag geschenkje; wat A.A. overigens had weet ik nog niet,
ik meld je dat later, zeker had hij meer dan ik. Het geschenk zal hem te Wiesbaden
wachten, dan vind hij het als felicitatie na afloop van zijn moeijelijke pelgrimstocht.
Hij houdt zich er overigens nog al goed onder; deze week een buitengewoon
welgemoede brief van hem uit Rotterdam gehad. Terwijl ik dit schrijf is hij te
Groningen aan 't spreken. Overmorgen spreekt hij hier waar hij denkelijk morgen
komt, bij ons logeeren. Van de heele organisatie van 't cadeau mag hij echter niets
weten, dat is alles achter zijn rug omgegaan. Ik heb daarom de heele zaak precies
in orde voor hij hier komt. Ik schrijf je deze vooral om jou en je vrienden op 't hart
te drukken dat er dus geen woord over mag worden gerept. Mocht gij me dezer
dagen schrijven, laat er dan geen woord over deze zaak in staan, dan behoef ik de
inhoud niet voor hem verborgen te houden.
Er zijn groote plannen op touw, gedeeltelijk volgens zijn eigen idee en dus met
zijn volle goedkeuring, omtrent de organisatie van een vereeniging ‘tot rechtdoen
aan Havelaar’. Ik weet er nog niet veel van, hij zou er me mondeling meer van
zeggen.
Gegroet nu
tt
Vitus Bruinsma
Leeuwarden
11 Maart 78

[11 maart 1878
Voordracht te Groningen]
11 maart 1878
Multatuli spreekt te Groningen.

[12 maart 1878
Lidmaatschapskaart Tandem van D.J. Korteweg]
12 maart 1878
Lidmaatschapskaart van het genootschap Tandem, toebehorend aan D.J.
Korteweg, ondertekend door Roessingh v. Iterson. (M.M.) In de kaart is linksboven
de tekst geperst: 1856 TANDEM! 1878 Genootschap z t doel s Max Havelaar te
pensioneeren.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

296

[12 maart 1878
Brief van P.J. Claasen aan Multatuli]
12 maart 1878
Brief van P.J. Claasen aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (½) beschreven. (M.M.)
Het briefpapier heeft een ingeperst monogram P.J.C.
Amsterdam 12 Maart 1878
WelEdele Heer!
s

Vernomen hebbende van één van UEd vereerders, dat UEd bij de laatste lezing
hier ter stede geklaagd heeft over asthma, zoo ben ik zoo vrij geweest UEd een
brochure toetezenden, handelende over de diepe ademhaling geschreven door
Mevrouw S.A. Ciccolini de echtgenoote van den Heer Markies de Ciccolini, die alhier
italiaansch Taalmeester is.
De diepe of abdominale ademhaling is helaas nog te weinig bekend bij lijders aan
borst ziekten, zelfs de doctoren & professoren kennen die niet. Mevrouw C. heeft
die geleerd in Italië en frankrijk alwaar zij lang heeft vertoefd en het geheim der
diepe ademhaling gevonden heeft. Verschillende lijders zijn reeds door Mevrouw
C. door hare methode genezen ook heb ik er belangrijke résultaten in mijn omgeving
van ondervonden, zoodat ik iedereen van wie ik maar hoor dat aan een borstkwaal
lijdende is, de brochure aanraad te lezen, of met Mevrouw C. te consulteren,
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die gaarne iederéén de abdominale ademhaling wil leeren. Zij bezoekt de woningen
der armen en iedereen geeft zij raad, die daarom bij haar aanvraagt.
Zij heeft de brochure geheel belangeloos geschreven, haar doel is edel namentlijk
om de lijdende menschheid te hulp te komen.
Jammer is het dat de brochure niet meer bekend wordt, iederéén zwijgt er over,
er komen bijna geene recentiën in de dagbladen of andere werken, waarschijnlijk
omdat het eene vrouw geschreven heeft.
Ik wensch UEd toe, het geduld, om UEd in de diepe ademhaling te oefenen en
ik ben overtuigd de asthmathieke gevoelens zullen geheel bij UEd verdwijnen.
Mogt UEd nader van deze methode kennis willen verkrijgen, zoo raad ik UEd aan
zich met Mevr. Ciccolini in correspondentie te begeven, zij zal UEd geheel op de
hoogte helpen, om van UEdr asthma verlost te worden. Haar adres is:
Mevr. S.A. Ciccolini
Rokin bij de Taksteeg
Alhier.
Mevr. C. geeft voornamentlijk les in de zang en bezit zelf eene prachtige mooije en
vooral krachtige sopraan stem. Ik hoop WelEdele Heer UEd het mij niet ten kwade
zult duiden, de vrijpostigheid die ik genomen heb, om UEd deze mededeeling te
doen; het komt hoofdzakelijk omdat ik dweep met de diepe ademhaling, daar ik
belangrijke resultaten nog dagelijks zie van deze methode. UEd een spoedig herstel
toewenschende verblijf ik
Met alle achting UEddw Dienaar
WelEdelen Heer
E. Douwes Dekker
te Wiesbaden
P.J. Claasen
o

frederiksplein n 17

[12 maart 1878
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]
12 maart 1878
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (½) beschreven (M.M.)
Groningen 12 Maart beste Bruinsma! Ik ben doodmoê en dat was ik gister ook. 't
bleek my, en zeker ook anderen op de lezing. M'n keel was rauw, en
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voor 't eerst gedurende deze tournée voelde ik physieke belemmering in 't afwerken
van m'n taak. Sedert vele nachten mis ik 'n behoorlyke slaap, en bovendien ben ik
zeer onwel en zwak. Eén der redenen was dat ik gister by den besten Versluys en
z'n lieve vrouw te veel gesproken had. Ik mag niet riskeeren dat ik morgen weer die
fout maak, en daarom vraag ik U als 'n vriendschapsdienst, breng me asjeblieft
morgen in 'n logement! Dan kan ik me afzonderen tot na de lezing! Ik moet U dit
vragen, want waarlyk anders zie ik geen kans m'n voordracht te houden. Neem 't
niet kwalyk, ik moet. Met het oog op m'n zwakte en uitputting is m'n taak zeer zwaar.
Wees met de lieve Hilda hartelyk gegroet.
Dek
Ik kom 2 uur smiddags. Na de lezing kom ik by je.

[12 maart 1878
Advertentie voordracht Arnhem]
12 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Arnhem op 18 maart in de
Arnhemsche Courant, no. 7435. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
MUSIS SACRUM,
VOORDRACHT

Arnhem.

van
MULTATULI
Op Maandag 18 Maart 1878, 's av. ten 8 uur.
Toegangsprijs f 1.50.
KAARTEN zijn twee dagen te voren verkrijgbaar bij de H.H. GEBRS. KAMPS
in Musis Sacrum van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur, terwijl op den dag der
Voordracht gelegenheid zal zijn tot het bespreken van plaatsen.

[12 maart 1878
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf]
12 maart 1878
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf. Drie dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-10 en 11 (⅔) beschreven. (M.M.) Enkele passages, die niet over Multatuli
handelen, zijn weggelaten.
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Meeden, 12 Maart
Lieve vriend!
Nog onder den indruk van het gehoorde, geziene en ondervondene van gister,
zet ik mij neer om u er een klein afschrift van te bezorgen; stel ik het uit, dan
verzwakken de indrukken en mijn geheugen wordt er ook niet beter op. - Ik had
Versluis verzocht om voor mij een plaats te bespreken, hoofdzakelijk omdat ik dan
de meeste kans had om met Dekker saam te komen. Versluis ontving mij heel
vriendelijk in de studeerkamer, Dekker was in de woonkamer, maar toen hij vernam
dat ik er was, kwam hij er op zijn zenuwachtige wijze aanstormen en hoesten (helaas)
en drukte mij de hand op zeer hartelijke wijze. Daar het echter kort voor de
redevoering was en hij nog graag eenige oogenblikken alleen wilde zijn, zoo als
Versluis mij vooraf had gezegd, nam ik spoedig mijn afscheid. - De Harmonie was
niet geheel bezet, toch waren er altijd wel 4 à 500 menschen benevens eenige
professoren en predikanten emeritus. Tusschen twee haakjes: Veerman en Akkerman
waren er met mij heen, doch daar die geen plaats hadden besproken kwamen wij
niet allen naast elkaar te zitten.
Het onderwerp der rede van Dekker was poëzie, een onderwerp dat hij in de
Ideeën ook reeds behandeld heeft. Ik wist dus reeds wat hij onder poëzie verstond,
doch heb ik niettemin zijne rede met de innigste belangstelling gevolgd, als het
geheele auditorium. Hij gaf niet in korte woorden eene definitie van het woord poëzie,
omdat dit niets zou baten en alle definitiën moeilijk zijn, maar begon met eene
vertelling en eene parabel; de eerste kwam er op neer dat hij Vanille had ontdekt
in ons dennenhout, 't geen men anders meende alleen in de Orchideën van Z.
Amerika thuis te behooren, en in de parabel stelde hij was in vijf zusters (de grieksche
namen zijn mij vergeten): gevoel, kennis, deugd, genot - en Erato (de laatste, eigenlijk
o

No. 1 ken ik nog) als tezamen poëzie uitmakende.
Poëzie is dus, zeide hij, saamvatten, grijpen, vervormen en zoodoende uit
gegevens iets nieuws scheppen. -Welke eischen wij aan poëzie behoorden te
stellen?
In de eerste plaats waarheid. Gij kunt u voorstellen hoe hij onze valsche poëtasters
hekelde, vooral Bilderdijk en Beets; bij voorlezen van 'n gedicht van den laatste
barstte het publiek in luid gelach
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uit. ‘Ja, zeide hij toen, 't is wel om te lachen, maar is 't ook niet treurig, in de hoogste
mate treurig, dat zulke waarheidverdraaiers voorgangers zijn van het volk? - Dat hij
Bilderd. Floris V had gekozen om het onware van zulke poëzie aan te toonen, speet
hem, niet op zich zelve, maar omdat men hem had verweten en met recht, dat hij
het minste van B. werken had gekozen.
Niettegenstaande zijn het grootste deel van zijne geschriften op dezelfde wijze
te behandelen.
Vondel hield hij niettegenstaande of liever in weerwil van zijn verzen voor 'n dichter,
terwijl hij Helmers een waren rijmelaar noemde. Toen hij enkele voorbeelden van
ware poëzie aanhaalde, noemde hij in de eerste plaats zijn eigen duitsch gedicht
uit den Havelaar: Mein Kind, es schlägt die neunte Stunde, maar 't gedicht is niet
van mij, voegde hij er bij, 't is van m'n vrouw. Zij was met de kinderen te Lebak, ik
te Kassel. Zij zond mij regelmatig brieven en vertelde mij daarin elke kleinigheid uit
haar huiselijk leven, waarop ik oneindig veel prijs stelde. Die feitjes heb ik verzameld
en op maat gezet: 't gemakkelijkst wat er te doen is, kinderwerk. Den aard der dingen
waarnemen en dan het gevondene samengrijpen en nateekenen, dat is poëzie. Van
Spijk (of Speik) noemde hij ook een dichter, ofschoon hij nooit 'n vers had
geschreven, omdat hij de schoone daad in overeenstemming vond met het woord.
Hij noemde verder iedere moeder dichteresse, die zich de liefde harer kinderen
wist te verwerven, enz. Hij stond (niet gekleed) los bij een tafeltje en improviseerde zijne geheele rede.
Aanvankelijk was zijne stem zwak, zijne borst hijgde en ik zag meermaals, hoe hij
naar adem snapte. Dit werd spoedig beter, in 't laatst echter werd hij weer vermoeid
en zijne stem zwakker, zoodat de verstafzittenden 't moeilijk konden verstaan.
De zaal was ook te groot. Hij is oud geworden en klaagde, zoo lang ik bij hem
was, gedurig over vermoeidheid; een jaar of 3-4 hoopte hij nog te leven, dan hoopte
hij zijn hoofdtaak (Woutertje) afgedaan te hebben. Gij kunt begrijpen dat ik getroffen
was door de kalmte, waarmee hij dit uitsprak en voelde diep medelijden met den
armen man, 't geen hij dunkt mij wel merkte. Hij heeft een ontzachelijk scherpen
blik; hij merkt alles op, zelfs
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het geringste, 't geen ik meermaals gelegenheid had op te merken. In de pauze kwam Versluis mij opzoeken met verzoek van Dekker, om na afloop
nog een uurtje bij hem te komen in V. woning. Ik nam dit natuurlijk met graagte aan
en heb dan ook in plaats van één nagenoeg twee uur met hem verpraat, in
gezelschap natuurlijk van Versluis en z'n lieve vrouw. Hier had ik opnieuw
1.
gelegenheid op te merken, hoe ontzettend zenuwachtig de man is, hoe sensible
en hoe doordringend van verstand. Hij praatte voortdurend, soms echter brak hij in
eens af, staarde eenige oogenblikken wezenloos in de ruimte en begon dan in eens
over een geheel ander thema, ofschoon ik wel wil gelooven, dat er in zijn ziel verband
bestond tusschen de onderwerpen. - Wij moesten dat verband dan maar zoeken.
Hij zou zoo graag 'n 14 daag bij mij op 't land willen logeeren, om de boerderij in al
zijn onderdeelen nauwkeurig gade te slaan; hij zou wel op klompen met mij naar 't
land willen gaan, drukte hij zich schertsend uit. Ik zei natuurlijk, dat mij dit zeer
aangenaam zou zijn en mij daardoor zeer vereerd zou gevoelen en ook wel een stil
kamertje voor hem zou kunnen afzonderen, waar hij kan werken. Nu, zoodra hij 't
wachten kon, zou hij er gebruik van maken, zei hij. - Dat hij alles gadeslaat en
onderzocht, bleek ook uit de belangstelling en nauwkeurigheid, waarmee hij mij
ondervroeg omtrent de wijze, hoe ik mijne jeugd had doorgebracht. - Zielkunde. Ik kon natuurlijk heel kort zijn wat mijn uiterlijk leven aanging: lagere school,
cathechismus, ploegen enz.; het andere - 't gemoedsleven - zal ik hem later
schriftelijk meedeelen. Onbegrijpelijk vond hij hoe ik - -Duitscher - de Nederlandsche
taal zoo goed verstond (of liever schreef); hij had nu reeds zoo lang in Duitschland
geweest en had altijd nog moeilijkheid met de duitsche taal - 't komt zeker, zei hij,
omdat ge nooit aan grammatika hebt gedaan. Ik zei dat ik dit niet zoo heel moeilijk
vondt, 't was meest naäperij, ik lette zorgvuldig op de wijze hoe anderen schreven,
vooral hij, en dit trachtte ik na te bootsen. Voor 't weggaan kwam hij nog met 'n zaak
- 'n onaangename, zooals hij zeide - voor den dag.
Vooraf kwam er weer 'n eigenaardigheid van hem voor den dag. Hij moest n.l.
een sleuteltje hebben, dat hij niet kon vinden, hij vroeg mevr. Versluis, doch ook die
wist hem niet, maar wilde
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terstond aan 't zoeken. Hij belette haar dat echter en zei: zoo iets moest ze nooit
doen, zij moest veeleer zich trachten te herinneren, waar de sleutel was, of door
nadenken te vinden, waar hij kon wezen. Dit zou hij ook doen en nam een peinzende
houding aan. Mevrouw echter stoorde er zich niet aan en zocht en vond den sleutel,
en toen vroeg hij haar, wáár en door welke van beide methoden zij den sleutel
gevonden had.
Door beide, zei zij heel naiv.
Nu de zaak. Hij begon met de Havelaarszaak, zijne derving van pensioen, zijn
omzwerven, zijn gebrek enz., besprak de Multatuli-commissie, die hem de grootste
walging had verwekt, hoe hij thans gesteund werd door zijne vrienden, maar dat dit
hem ook niet aanstond, daar hij wist dat sommigen hunnen bijdrage onttrokken aan
het noodige voor vrouw en kinderen en hij van den anderen kant ook niet graag
wou afhangen van enkele rijke vrienden en dat hij tenslotte er iets anders op ontdekt
had.
Hij had n.l. een Genootschap opgericht onder den naam ‘Tandem’, zich ten doel
stellende om Havelaar te pensioneeren. Dit genootschap is geheim en hij zelve is
2.
er voorzitter, secret, en penningm. van, hij be (....) uit zijne intime vrienden, ik weet
*
niet hoe hij 't ook nog noemde , maar zooveel als voorzitters van de afdeelingen,
die uit niet meer dan negen leden mochten bestaan.
Die leden ontvangen elk een bewijs van lidmaatschap en zonderen eene vrijwillige
driemaandelijksche bijdrage af voor het pensioen van Havelaar, welke bijdragen
door de voorzitters of zoo iets aan hem worden opgezonden. Hij heeft mij natuurlijk
verzocht, om die taak op mij te nemen en heeft mij direkt negen bewijzen van
lidmaatschap meegegeven. Hij stelt er echter ontzettend prijs op, dat de zaak geheim
blijft, want zei hij, als de Van Vlotens er achter komen, heb ik weer wat te verduren.
Om die reden had hij ook niet anders onderteekend dan met het cachet ‘Tandem’.
Als 't couvert er een bevatten kan, zal ik hier een bij leggen. Hoe ik de andere zal
verdeelen, weet ik nog niet; 'k zou niet graag willen, dat het door mij aan het licht
kwam en in handen van de Van Vlotens. -

*

Gedelegeerde is 't woord, dat ik niet meer wist, zooals blijkt uit de kaart (van Tandem).
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Dit zijn de hoofdindrukken en ondervindingen, die ik heb opgedaan; dat zijne rede
3.
zoowel als in het partikulier gesprek doorkruid was met satire, humor en Seitenhiebe
op alles wat hem niet aanstond, kunt ge begrijpen. Ik herinner er mij slechts enkele
van, doch zal ze niet meedeelen, daar ze doch hun effekt verliezen, wanneer zij
niet op zijne wijze worden gedebiteerd. Hij heeft ook nog zeer belangstellend naar
u gevraagd en de groeten aan mij voor u opgedragen. Over Westra heeft hij ook
nog gesproken. Versluis noemde hem, òf een door en door gemeene kerel òf 'n
verwaande gek.
- Hij is zeer matig. Wijn gebruikte hij gisteravond niet en nooit, zei hij, 't paste hem
niet; 't eenigste waaraan hij verslaafd was, was twee sigaren per dag. Orde en
stiptheid was voor hem een pijnlijke noodzakelijkheid; als iets op zijn schrijftafel niet
op z'n plaats was, was 't hem onmogelijk te schrijven.
Vergelijk daarmee de praatjes van zijn liederlijkheid, bittertjes drinken en dergl.
voorname werkzaamheden van Droogstoppels. Indien ik perzoonlijk bij u was, zou 'k u nog veel meer kunnen vertellen, doch 't
schrijven verveelt mij, derhalve schei ik uit. Misschien dat ik er later nog wel op
terugkom. (....) - In dien Dekker dezen brief in handen kreeg, zou hij wel zeggen dat
't met mijn Ned. taal niet zoo goed gesteld was als hij meende, want bij 't overlezen
ontdek ik verscheiden dikke bokken.
Enfin, 'k heb geen tijd en lust, om ze er uit te maken (....)
4.
Als ge wilt, zend me dan de krant van dien Westra, dien renegaat.
Nu hartel. groete tevens van m'n vrouw en Hendr. die op bezoek is,
Uw
D.R.M.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

sensible: gevoelig (fr.)
Be (....): bedoeld: benoemt, weggevallen door het omslaan van de pagina.
Seitenhiebe: stehen onder water (du.)
Zie bij 9 maart het stuk in Oostergo.

[13 maart 1878
Verslag voordracht Groningen in de Groninger Courant]
13 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Groningen van 11 maart in de Groninger
Courant, no. 61. (G.A. Groningen; fotokopie M.M.)

Groningen, 12 Maart.
Aan 't einde van zijne rede gisterenavond in de Harmonie gehouden gaf de heer
Douwes Dekker aan zijn gehoor den raad op den avond van den volgenden dag,
na het werk, na de beslommeringen van de dagtaak nog eens in rust en kalmte te
overwegen wat

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

304
hij had gezegd, te beproeven, of het iets had uitgewerkt, of het eenig inzigt had
gegeven in de behandelde kwestie.
Wij zijn niet zoo gelukkig dien raad te kunnen volgen. Onze lezers zouden regt
hebben het ons kwalijk te nemen, wanneer wij hunne verwachting teleurstellende,
na de nabetrachting van heden avond eerst morgen hen iets gingen mededeelen
over de in vele opzigten merkwaardige lezing van Multatuli.
Wij zouden echter, indien wij te kiezen hadden, gaarne een etmaal uitstel
aanvragen; de rede van gisterenavond was moeijelijk te verteren en wij zijn er nog
lang niet mede klaar.
Ook gevoelen wij ongeveinsde bewondering voor onze collega's elders, die van
Multatuli's toespraken verslagen wisten te maken. Indien wij dat wilden doen, wij
zouden eene geheele courant noodig hebben, wij zien geen kans om in een klein
bestek het gezegde zamen te trekken.
Trouwens, wij gelooven niet, dat men dit zal verlangen.
Waartoe waren die drie- à vierhonderd dames en heeren, die gisteravond de
groote zaal der Harmonie bezetten, in storm en regen hier gekomen? Was het om
eene rede te hooren over poëzie? Neen, maar om Multatuli te hooren over poëzie.
Men kwam meer om den spreker dan om 't gesprokene. 't Laatste was wel niet
geheel onverschillig; maar indien de heer Dekker had geannonceerd, dat hij de
versjes van Hieronymus van Alphen of de slapelooze gedachten van Cats wilde
voordragen, zou men nog gekomen zijn. Multatuli heeft warme vrienden en felle
vijanden. Hij heeft vereerders, die trachten hem na te volgen - een weinig onbeholpen
gelijk het meer gaat bij navolgingen - en tegenstanders, die zijn naam naauwelijks
willen hooren noemen. Maar hij is en blijft voor 't groote publiek, voor ons, die tot
het groote publiek behooren, een karakter, een man, dien men gaarne wil zien en
tracht te bestuderen.
Wij zouden zeer, wij zouden al te onvolledig zijn, indien wij niet iets van 't uiterlijk
van de wijze van doen van den spreker zeiden. Het portret van Multatuli hebben
waarschijnlijk onze lezers wel eens gezien. Het hangt voor 't raam van iederen boeken plaatwinkel. Het is een welgelijkend portret; het is Multatuli - gezien, dit behoort
er bij, met het oog van den kunstenaar.
Gisteravond stond de spreker bij een lessenaar, maar niet voor een
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lessenaar; hij bewoog zich op eenigszins zenuwachtige wijze, met snelle, korte
gebaren. Hij sprak, zooals een man van talent, in opwinding in gezelschap spreekt;
niet zonder logisch verband, maar met vele afwijkingen en afdwalingen, volgens
den regel, dat in sommige gevallen de zigzaglijn de korste is. De lezers van zijne
werken - en wie leest ze niet? kennen deze zijne wijze van demonstreren.
Hij sprak, zeiden wij reeds, over poëzie. Dat was ten minste het aangekondigde
onderwerp en de spreker vertelde ook, hoe hij er toe gekomen was dit te behandelen.
Hij had te Wiesbaden indertijd een bezoek ontvangen van twee dames, die hem
kwamen vragen, of 't waar was wat men haar had verhaald, dat zekere apensoort
op Java eene monarchie of republiek, ten minste een staat zou hebben gesticht.
Van de apen kwam men op letterkunde en de jongste dame toonde zich eene vurige
bewonderaarster van Goethe. Nu is Multatuli geen Goethe-enthusiast, hij maakte
een paar opmerkingen, die ten slotte de spreekster deden opvliegen met een toornig:
‘Maar mijn hemel;’ mijnheer, wat is dan poëzie? Toen tegenover deze jonge schoone
had Multatuli zich gered met het galante antwoord: ‘Gij! - Gij in uwen toorn voor 't
geen u beleediging van heilige gevoelens toeschijnt, gij zijt poëzie!’
Maar in 't algemeen wist hij geen afdoend antwoord op de vraag. Hij wist geene
definitie van 't begrip poëzie. Indien hij de definitie had geweten, zou hij even naar
Groningen hebben kunnen seinen: ‘poëzie is... en wij zouden verstoken zijn geweest
van 't genoegen eener nadere kennismaking met den schrijver van den Max
Havelaar.
Wat poezie is? De spreker trachtte een denkbeeld te geven van zijne methode
om dergelijke vragen op te lossen, hij drong aan op studie van die methode; hij gaf
door voorbeelden, parabels, verhalen zekere aanwijzingen en liet de uitwerking aan
zijn gehoor over, in de hoop, dat later een zijner hoorders hem zou verrassen met
de definitie. Poezie was als de vanille, die in de geurige orchidee, maar ook in den
denneboom wordt gevonden, in de etymologische beteekenis van 't woord poezie
- maken, scheppen - in de benaming der muze Erato (welk woord in verband staat
met grijpen, bijeenbrengen) ligt een deel van 't begrip. Maar het is nog altijd
gemakkelijker te zeggen wat geene poezie is dan wat de poezie wel is.
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Ook van de wijze om een begrip te bepalen, door nl. na te gaan wat het niet is, gaf
Multatuli eene reeks van voorbeelden. Hij beproefde zijn kritiek aan verzen van
bekende dichters - Vondel, Bilderdijk, Beets, Helmers - om aan te toonen, dat
schrijven in maat en rijm nog geen dichten is. Om billijk te zijn tegenover deze
heeren, moet men bekennen, dat hij de geciteerde verzen door de voordragt zoo
leelijk mogelijk maakte, maar om billijk te zijn tegenover Multatuli dient vermeld te
worden, dat hij zijn eigen verzen niet spaarde.
Zoo o.a., wij wisten 't reeds uit zijne Ideeën’ en hij zeide het gisterenavond
opnieuw, neemt Multatuli het kwalijk, wanneer men in de verzen, die hij Albert in
‘Vorstenschool’ in den mond legt, iets anders en iets meer ziet dan zinledige klanken.
Dat is zijne zaak, maar wij nemen de vrijheid aan enkele regels te herinneren. Zij
komen hier in 't rijm te pas, omdat Albert ook tracht te zeggen, wat poëzie is, omdat
wij geen verslag schrijven en omdat de kritiek van deze zijne eigene verzen door
hem zelven voor de beoordeeling van Multatuli de aandacht verdient.
‘Daar is een kracht’ - zegt Albert.
Daar is een kracht uit hooger kracht ontsproten,
Die 't zinkend hart des menschen schoort,
Die 't opvoert naar een hooger oord.
Die 't vastklemt als de stam z'n loten...

enz. enz. tot aan deze regels:
Zie rond, en hoor hoe de oceaan
Zijn stemmen voortstuwt langs de stranden,
Nu zacht en lieflijk, als aan banden,

En dan weer ongetemd zijn krijgsdicht op doet gaan.
Hoort hoe hij juicht, als waar het hem bewust,
Dat eens Gods geest gerust heeft op zijn watren,
Hoor hoe hij 't uitgilt in zijn klatren,
Dat hem Gods adem heeft gekust!
Hoor hoe zijn kracht in stormen sprekend,
Met dond'rend schuim op rots en klippen brekend
Of... lieflijk murmlend, eeuwen lang
Zich oplost in een enklen zang,
't Is alles poezie...

Dit vers schreef de heer Dekker volgens zijne verklaring, toen hij
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jong was. Dit vers beoordeelt de bejaarde Multatuli als prulwerk. Het is zeer mogelijk,
dat er hier en daar zijn, die liever met den dichter dan met den recensent te doen
hebben. Wat ons betreft, wij gelooven niettegenstaande alles 't liefst aan de
onverbreekbare solidariteit van Multatuli en Dekker.
Behalve over poëzie is verder gesproken over materialisme, over Mozes, die een
volk schiep en Jehova uitvond,
over 't begrip van dezen Jehova, die is, was en wezen zal - de eeuwige,
onveranderlijke noodzakelijkheid,
over ‘den goeden, eerbiedwaardigen Jezus,’
over van Speyk,
over de overeenstemming tusschen woord en daad,
over honderd andere zaken meer. Indien wij van ieder onderdeel afzonderlijk en
in 't verband met 't geheel iets wilden zeggen, zouden wij veel ruimte te kort komen.
Men veroorlove ons het hierbij te laten.

[13 maart 1878
Advertentie voordracht Rotterdam (II)]
13 maart 1878
Advertentie inzake een tweede voordracht van Multatuli te Rotterdam op 20 maart
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 72. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
ZAAL DER MAATSCHAPIJ:

‘Tot Nut van 't Algemeen’
WOENSDAG 20 MAART,
's avonds 8 uur:
VOORDRACHT VAN MULTATULI,
Onderwerp: BIJGELOOF
Toegangsprijs..... f 1.50.
Kaarten verkrijgbaar bij de Boekhandelaren: VAN DER HOEVEN & BUYS, Korte
Hoogstraat 21, P.M. BAZENDIJK, Vischmarkt, en J. VAN DER KELLEN, Noordblaak.

[13 maart 1878
Multatuli logeert bij V. Bruinsma]
13 maart 1878
Multatuli logeert bij Vitus Bruinsma.
Herinnering van Vitus Bruinsma. In: Ter gedachtenis aan Multatuli 1887-19
Februari-1892. Amsterdam, 1892, blz. 15-16. Fragment.
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(....)
Met het oog op deze en meer dergelijke zaken zou het schijnen, dat DEK's vrienden
vooral zijn financiëele zaken voor hem regelden, en hier is iets van waar. Het was
dan ook verwonderlijk - en verbazendwekkend voor allen, die hem in zijn hooge
waardeering voor het groote en minachting voor het kleine niet konden volgen - hoe
ver de gewone dagelijksche geldzorgen beneden hem lagen. Toen hij de eerste
maal te Leeuwarden bij mij had gelogeerd - naar ik meen in den winter van '77 of
'78, bij het begin zijner publieke voordrachten - herinnerde hij zich plotseling na de
trap van mijn woning reeds te zijn afgedaald, het gewone gebruik, om een fooi aan
de dienstbode te geven, niet te hebben gevolgd en haastig een greep in zijn broekzak
en een stap terug doende, strooide hij, vóór dat ik het kon beletten, zonder er naar
om te zien, een handvol zilvergeld op de onderste treden. Iemand, die gewoon is,
nauwkeurig te wikken en te wegen, of bij zekere gelegenheden de boden van zijn
vrienden met een gulden of een daalder moeten befooid worden, en die dan
zorgvuldig, na, zoo noodig, bij zijn vriend zelf een rijksdaalder gewisseld te hebben,
die fooi in zijn vestzakje gereed houdt, staat van zulk een handelwijze te kijken,
alsof hij het te Keulen hoorde donderen. Maar een kleine hulde brengt toch deze
zorgzame afweger van zijn fooien aan de onverschilligheid van den man, die grooter
dingen in zijn hoofd heeft, door den bewusten gulden met een air van minachting
en nonchalance, zonder er naar te zien, in de hand van Mietje of Hendrik te drukken,
alsof hij waarlijk niet wist, en het er niet toe deed, of het een kwartje of een
rijksdaalder of misschien wel een gouden tientje was.
(....)

[13 maart 1878
Voordracht te Leeuwarden]
13 maart 1878
Multatuli spreekt te Leeuwarden.

[13 maart 1878
Herinnering van P. Westra]
13 maart 1878
Herinnering van P. Westra inzake de lezing te Leeuwarden. In: De Dageraad 8
(1887), afl. 9, blz. 199-200. (M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

309

Dorps-idylle.
Mijn herinneringen aan Multatuli bepalen zich tot het volgende. 13 Maart 1878 hield
M. een lezing over Wijsbegeerte in de zaal van Van der Wielen te Leeuwarden. Van
deze lezing, die de bewonderde spreker ook elders hield, heeft de heer Bientjes in
1.
dien tijd een vrij volledig verslag gegeven in ‘De Levensbode’ , en het zou hier de
plaats niet zijn, over deze lezing uit te weiden. Multatuli sprak, wel met zachte stem,
maar toch volkomen verstaanbaar voor het talrijk opgekomen publiek. Zijn wijze
van spreken was buitengemeen bekoorlijk, door de eenvoudige natuurlijkheid, die
hem onder het spreken nooit verliet. Geen spoor van rhetorisch galmen, van
gekunstelde stemverheffing: het was of hij een vertrouwelijk gesprek voerde met
een sympathetisch auditorium, dat trouwens uit de meest ontwikkelde burgers met
hun dames bestond.
Daar ik destijds op een dorp, 4 uren van Leeuwarden gelegen, woonde, moest
ik met een vriend, 's nachts na afloop der lezing nog dien geheelen afstand per
rijtuig afleggen. Toevallig was er den volgenden avond in mijn woonplaats een
vergadering van dorps-notabelen, waar tijd genoeg werd gelaten voor onderlinge
gesprekken. Ik zat te midden van een clubje jongeren, die mij verslag vraagden van
het gehoorde, aan welk verzoek ik, zoo goed zoo kwaad, voldeed. De hoofdpunten
van Multatuli's rede trachtte ik weer te geven en wel, zooals hij gedaan had, namelijk
zonder rethorische versierselen, in ongekunstelde taal. Eerst luisterden alleen de
jongere leden van het gezelschap; langzamerhand echter begon ik een weinig luider
te spreken en - de geheele vergadering luisterde.
Toen ik eindigde werd door allen geapplaudiseerd, en een der ouderen verklaarde,
dat, als Multatuli zóó gesproken had, het hem ten zeerste speet, dat hij die lezing
niet had bijgewoond. Anderen verklaarden hetzelfde. Ik maakte mijn hoorders echter
opmerkzaam, dat wat ik van die rede vertellen kon, slechts een flauwe afschaduwing
was van de woorden des grooten Meesters. Tot zoover reiken mijn herinneringen
omtrent Multatuli. Te spreken van een kleine briefwisseling, die ik met hem had,
2.
acht ik niet hujus loci
Amsterdam.
P. Westra.

Eindnoten:
1. Zie bij juni 1878.
2. hujus loci: geschikt voor deze plaats (lat.)
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[13 maart 1878
Advertentie voordracht Zierikzee]
13 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Zierikzee op 26 maart in de
Zierikzeesche Courant, no. 23. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- ZIERIKZEE.
Dinsdag 26 Maart e.k.,
's avonds 8 uur.
CONCERTZAAL

VOORDRACHT

van
MULTATULI.
Toegangsprijs f 1,50.
Bespreking van plaatsen 's morgens van 11-12 uur.

[13 maart 1878
Telegram van Multatuli aan Mimi]
13 maart 1878
Telegram van Multatuli aan Mimi. (M.M.) Formulier met gedrukte tekst waarop
het kursieve gedeelte is ingevuld. Geadresseerd aan Douwes Dekker
Dotzheimerstrasse 48.
Telegraphie des Deutschen Reiches.
Amt Wiesbaden
Dienstliche Zusätze.
No. 60/ 328
ausgefertigt den 13/3
aufgenommen von S.
um 8 Uhr 40 M. N mitt.
den 13/3 um 8 Uhr 37 M.N mitt
durch Muhling
durch Sonw.
Telegramm aus Leeuwarden No. 62.13 W., den 13/3 1878 7 Uhr 30
Min. N mitt
1.

Behalte das Kind in Gottes Namen
Dek

Eindnoten:
1. Behalte enz: Hou het kind in 's hemelsnaam.

[14 maart 1878
Verslag voordracht Delft in Vox Studiosorum]
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Delft, 12 Maart. - Woensdagavond, den 6den Maart, trad Multatuli voor de tweede
maal in ons midden op. 't Valt me moeilijk, ja ik durf gerust zeggen, 't is me onmogelijk
een goed, trouw verslag te geven van hetgeen M. tot ons sprak. Hij is niet te
beoordeelen uit een verslag, men moet hem zelf gaan hooren en zoo, iets opvangen
2.
van zijn rijkdom aan denkbeelden, van zijn ‘sprudelnden’ geest; teruggeven kan
men M. niet. Duidt het mij daarom niet ten kwade lezers, dat ik u slechts enkele
punten aanstip uit zijn voordracht, in Stads-Doele voor een klein publiek gehouden.
M. begon met een woord tot den schrijver van 't stuk in de Minerva, over zijn laatste
bezoek aan Delft. Daarin had Multatuli dat altijd wederkeerende gezegde gevonden,
‘gij breekt af maar bouwt niet op’.
Wat, zegt M., wat zoudt ge van me willen, een kieswet, of een onderwijswet of
een wet op onze krijgsmacht, desnoods met memorie van toelichting?
Denk niet, dat ik die geven zal, althans nu niet en hier niet, ik ga het kwade na,
ik wijs er u op, ik breng u 't verkeerde onder 't oog, ik bestrijd de ziekte, en...
verwijdering van ziektestof is de eerste voorwaarde voor genezing.
Ik ben een zaaier, maakt gij, dat ge 't zaad ontvangen kunt in goeden grond.
Hij wilde ditmaal weder spreken over onze nationaliteit, om aan zijne vorige rede
een en ander toe te voegen.
Weer kwam M. in de eerste plaats op degelijkheid terug, degelijkheid in alles, in
ons staatsbestuur, in ons leger, in ons dagelijksch leven, in ons gezin.
Wij, Hollanders, staan niet achter bij andere volken, wij hebben geldige aanspraken
op nationaliteit.
We hebben veel goeds - we hebben onze fouten en gebreken.
Holland is klein en nietig vergeleken bij vele andere landen. Daarom ook moeten
we trachten in degelijkheid te winnen, wat we missen in grootte; door uiterlijke kracht
te vergoeden, wat we missen aan uiterlijke sterkte. We moeten op elkander kunnen
vertrouwen; ons leger moet bestaan uit soldaten, die de leuze getrouw blijven, ‘een
man een man, een woord een woord.’
Eenmaal moeten we een leger zien te krijgen, zoo spoedig als 't kan, waarvan
de manschappen voor elkaar kunnen instaan. En
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hebben we dan ook wellicht een klein leger, we zullen er toch wonderen mede
kunnen doen door innerlijke kracht.
Ook degelijkheid bij de burgers eener natie!
In ieder land hebben de burgers de grootste heldenfeiten verricht, de schoonste
daden gedaan; denkt aan Saragossa, denkt aan Leiden, Haarlem en Alkmaar.
Bij de burgers dier steden, nam degelijkheid de plaats in van verkeerd begrepen
militaire eer, daar was 't de vraag niet, moeten we ons in dat en dat geval overgeven,
daar was de leus overwinnen of sterven, inderdaad! We moeten trachten te worden
als die degelijke hollandsche burgers.
Dan kunnen we nog wat hopen in de toekomst, als de nood aan de man zal
gekomen zijn, want: ‘geen natie is zwakker dan het grootste leger’.
En staan we op politiek terrein op vasten grond? vraagt spreker. Neen, luidt het
antwoord.
Ten eerste deugt onze kieswet niet!
Ze leidt niet tot ferm, krachtig optreden. Op het oogenblik vooral heeft Holland
nog wat anders noodig dan de afgevaardigden in den Haag. Maar welke
regeeringsvorm zou dan nu voor ons geschikt zijn, welke de beste? moeilijk te
beantwoorden vraag! Plato schreef een werk over ‘De beste regeeringsvorm’ en
noemde als zoodanig, ‘de republikeinsche’.
Multatuli wijst er op hoe onverstandig zulk een antwoord is, de mensch is niet
altijd hetzelfde, de staat evenmin.
't Eene kind wil deze behandeling, 't andere die; 't kind wil nu eens wat meer
strengheid, dan weer wat meer zachtheid.
Zoo gaat het met de staten in het algemeen, en met elken in het bijzonder.
Er is geen ‘beste’ regeeringsvorm, de waarde is zeer betrekkelijk. Nog eens, een
laag land als het onze, kan niet geregeerd worden met wetten van de bergen.
Wellicht zou nu voor ons, meende spreker, iets Napoleontisch zeer goed zijn;
maar niet te lang, vooral niet te lang.
Ook over onze kunst sprak hij, en over ons verleden, over onze wetenschap en
over onze industrie. O. a. wees M. er op, hoe sedert den tijd, dat 't Latijn als taal
der geleerden, afgeschaft werd, onze bekwame mannen minder bekend waren
geworden in het
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buitenland; hoe zij, die verdienden eene Europeesche bekendheid te hebben, alleen
bekend waren in ons land. We moeten zorgen, dat onze taal meer beoefend wordt,
door te trachten datgene te leveren, dat algemeene bekendheid verdient en eischt.
Een volk als 't onze mag eischen, dat zijn taal ook buiten zijne grenzen worde
verstaan.
't Volk, in 't algemeen, moet ook, willen we dat doel bereiken, meer ontwikkeld
worden en meer hart krijgen voor zijn bekwame mannen. Zelfs in hun eigen land
zijn onze groote mannen te weinig bekend; althans ‘gekend’. Dat is wel anders bij
naburige mogendheden.
In Duitschland b.v. zijn Schiller en Goethe zoo bekend en worden ze zoo vereerd,
dat een jonkman eerst die beide mannen uit het hart van een meisje moet verdrijven,
voor hij er plaats vindt voor zichzelf.
En in Engeland? Een loods kwam in 't kanaal aan boord van een OostIndië
vaarder.
Hem werd gevraagd, ‘is er nieuws in Engeland, en welk dan’? Zijn antwoord was:
‘Our Dickens is dead!’ Ziedaar een schoon voorbeeld.
Ten slotte wilde Multatuli nog het woord richten tot de Dames, de Hollandsche
vrouwen, die zulk eenen grooten invloed hebben op den man en zijne degelijkheid.
De eerste gangen van 't kind worden geleid door de vrouw, de jongeling voelt zich
afhankelijk van zijn moeder, de echtgenoot van zijne vrouw.
Indien dus iemand of iets onze degelijkheid vergrooten, onze innerlijke kracht
vermeerderen kan, dan is 't zeker de vrouw.
Dat zij hare roeping kenne, hare taak begrijpe!
Er waren geen dames, die in hun hart, antwoord konden geven op zijn verzoek!
Maar velen van ons zijn Multatuli dankbaar voor z'n voordracht, waardoor de
vorige verhandeling schooner nog en vollediger gemaakt werd. We roepen hem
hierbij een vaarwel toe, en tevens een ‘tot weerziens’.
(....)
1.
J.B.

Eindnoten:
2. teruggeven: weergeven, naar ‘rendre’ (fr.)
1. J.B.: Jacques Broers.

[14 maart 1878
Brief van A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi]
14 maart 1878
Brief van mevr. A.K. von Gugel-Bermann aan Mimi. Dubbel velletje
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postpapier, waarvan blz. 1-3 voor ⅔ zijn beschreven. Met envelop, waarop in
handschrift: Madame Douwes Dekker Wiesbaden Dotzheimerstrasse 48 fr[ei] en
met poststempel Wiesbaden 14/3 78. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 15)
Geehrte Frau!
Sollte bis jetzt eine Erwiderung auf meine letzte Anfrage nicht erfolgt sein, so
bitte, dieselbe vorerst unterlassen, und zur Hauptsache übergehen zu wollen.
Sie werden nun bezügl[ich] des Kleinen, einen Entschluss gefasst haben - und
ich bitte, mich wissen zu lassen, ob Sie glauben, dass er Ihnen Das sein kann, was
Sie erhofften? Ob Sie ihn lieb gewinnen können? Es wäre dies mein sehnlichster
Wunsch.
Es wohnt hier ein langjähriger Freund der betreffenden Familie - Herr Dr. Thönges,
Emserstrasse 20 - und dahin bitte ich Ihre Erwiderung richten zu wollen. Auch wird
Herr Dr. Thönges, wenn Sie denselben in der Angelegenheit zu sprechen wünschen,
gerne bereit sein; nur müsste ich bitten, vorher eine Stunde bestimmen zu wollen,
da er sehr in Anspruch genommen ist, damit Sie Sich nicht umsonst bemühen.
Hochachtungsvoll,
Vertaling:
Geachte Mevrouw!
Mocht op mijn laatste vraag nog geen antwoord gevolgd zijn, dan verzoek ik U
dit even achterwege te laten en tot de hoofdzaak te willen overgaan.
U zult nu, ten aanzien van de kleine, wel een beslissing genomen hebben - en ik
verzoek U mij te laten weten of U gelooft dat hij voor U datgene kan zijn waarop U
hoopte? Of U van hem kunt houden? Dat zou mijn innigste wens zijn. Er woont hier
een jarenlange vriend van de betreffende familie - de heer dr. Thönges, Emserstraat
20 - en daarheen verzoek ik U Uw antwoord te willen richten. Ook zal dr. Thönges,
als U hem in deze aangelegenheid wilt spreken, daartoe gaarne bereid zijn; ik moet
U dan alleen vragen, van te voren een tijdstip te willen vaststellen, omdat hij het
zeer druk heeft, zodat U zich niet tevergeefs moeite zou geven.
Hoogachtend

[14 maart 1878
Brief van Multatuli aan T. Bokma]
14 maart 1878
Brief van Multatuli aan T. Bokma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en
4 (⅓) beschreven. (M.M.)
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Leeuwarden 14 Maart 1878
Waarde Bokma! Morgen kom ik te Sneek, zooals U zeker al bekend is. M'n plan
is van hier te vertrekken met 'n trekschuit die te een uur 's middags van hier vertrekt.
Ik moet die manier van reizen kiezen omdat ik zeer zwak ben, en zooveel mogelyk
r

't reizen in 'n spoortrein vermyden moet. Daarom niet over Akkrum, en verder p
boot. Ik hoor dat ik zoowat tegen ½5 of 5 uur te Sneek zal aankomen. Zoudt ge my
de vriendschapsdienst willen bewyzen 'n kamer te bestellen in 'n logement die ik
dan by aankomst verwarmd vind? En is 't niet te veel gevergd, wanneer ik U verzoek
my van die schuit te willen komen afhalen?
Ik ben zoo moê en àf, dat ik me zeêr moet in acht nemen om de op my genomen
taak aftedoen. Het publiekspreken (dat me altyd zeer tegen de borst stuit) het daaruit
voortvloeiend koffertjesleven, de gevoeligheid van m'n keel, de slapelooze nachten
(hoesten zonder eind!) dit alles maakt me maar tot ½ of ¼ mensch. Ge zult het aan
me zien, want ik zie er uit als 'n spook. Ik ben doodmoê, enfin!
Dus, naar ik hoop, tot morgen aan de schuit!
Wees intusschen hartelyk gegroet van
tav
DouwesDekker
Is de man van de zaal waar ik spreek
tevens logementhouder? Dan ben ik 't
liefst dáár. Op andere plaatsen ben ik gewoonl. vergezeld van den heer Lamot, den
secretaris der Schouwburgdirectie: Le Gr. V.Z. & H. Doch by uitzondering is dit nu
1.
te Sneek 't geval niet. Die Heeren schryven my dat de heer
my terecht helpen
zal.

Eindnoten:
1. schryven: oorspr. stond er zeggen.

[15 maart 1878
Brief van A. Admiraal aan C. Vosmaer]
15 maart 1878
Brief van A. Admiraal aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven. (Vosmaer-Archief, A.R.A., 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragment.
S., 15.3.78.
Amice! Nu wacht ik op U. - Ons verjaarsgeschenk is reeds te
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Wiesbaden. Het bestaat 1: uit een zilveren feestbeker met het opschrift: ‘Het jonge
Nederland aan Eduard Douwes Dekker, 2 maart 1878’.
2 een kist wijn voor den ouden dag.
3 een atlas naar de beschrijving van Mevr. Dekker, die ik in de samenzwering
heb gesleept terwijl de baas van huis was;
4 een wandkaart van Nederland en zijn bezittingen, ook een dolle hartewens van
haar man.
Zwijg s.v.p. liefst van alles. Hij vindt het bij zijn tehuiskomst; hij weet er niets van
- ik wou dat hij al in zijn stoel zat; hij zal nog, gelijk Dickens, sterven op den katheder.
Ik prijs zijn streven, ik gevoel, geloof ik, ten volle, wat hij beoogt, maar hij moest het
er nu bij laten; wat zegt gij? Hij is niet zoo sterk als hij wel denkt. Mocht hij tusschen
20 & 24 Maart bij mij komen, dan zal ik zoo vrij zijn, die preek of een andere tot hem
te houden...
Nu ter zake. Ik wacht Uw spaarpot, ik heb nog ruim zes honderd gulden, die ik,
overeenkomstig het oorspronkelijke plan, aan mevr. D. moet zenden om in den
2.
beker te stoppen; Bruinsma, en ik ook, zoowel als Versluys, willen er een N.W.S.
voor koopen en dit zenden, nog voor M. tuis kan zijn. Wat het ander ontwerp betreft,
dat uit onze jaardagaardigheid is geboren, dit zullen wij steunen door een jaarlijksche
bijdrage. Voor 't overige heb ik er nog weinig van gehoord, maar in alle geval geloof
ik, dat wij moeten doorgaan met de voltooiing onzer zaak. Wat dunkt U? Vindt gij
beter om Uw knapzak te ledigen bij Waltman, als grondslag voor het fonds, schrijf
het mij dan; dan weet ik dat ik op niets meer behoef te wachten en onze verrassing
haar beslag heeft. Mocht er na de opzending nog iets bij mij inkomen, dan houd ik
het onder mij voor die pensioneering.
Schrijf mij dus. Waarschijnlijk weet gij meer van dat ‘ontwerp Tandem’ of hoe heet
het, - dan wij. Schrijf mij omgaand, al ware 't ook dat gij juist Ulysses onder handen
1.
hadt waar hij zijn oude herder vraagt naar de toestand aan het hof. Doch neen,
laat geen enkel scheef lettertje op mijn verantwoordelijkheid komen. Schrijf mij in
een vrij oogenblik. (....)
Antwoord aan
tt
Aart Admiraal.

Eindnoten:
2. N.W.S.: Nederlandsche Werkelijke Schuld (obligatie)
1. C. Vosmaer vertaalde zowel de Odyssee als de Ilias van Homerus in nederlandse verzen.
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[15 maart 1878
Voordracht te Sneek]
15 maart 1878
Multatuli spreekt te Sneek.

[15 maart 1878
Aantekeningen voordracht]
15 maart 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘De zaligsprekingen van Jezus’ te
Sneek. Anderhalve strook papier van 345 × 104 mm en 175 × 105 mm, geheel
beschreven alleen aan de voorzijde. Het kursief gedrukte betreft toegevoegde notities
in potlood. (Map Voordrachten, nr. 2 en 3 M.M.)
capt. benev. onwel 1.

onderwerp: geen preek niet treurig alles in alles
arsenic vanille
1.

Iets E e A. o. onze Verplichting, naar aanl. v. J.
bergrede overeenst. met eergist. vanille
geen preek. premiere qualité de l'orateur eerbied v. Jezus
woestyn Matth 4. Duivel, grof. premie

inkorrekt

de 9 saligsprekingen.

inkompleet

Belooningen -

fantaisie

1.

Zalig? Wat is dat?
1 koninkryk der h.

geen stiptheid

3 sachtmoedig aards

oostersch

Beelden.

mosterd, neus

dus: 't zal hem goed zyn of: zy zullen god zien. belooningen op een na

1. Armen van geeste
de l'esprit
eenvoud kinderlyk -

arglistig.

1.

soldaten

1.

reklamanten

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

genie, primitiviteit

1.

gelykhebbers

gelykvloers 2. S.z.zy die treuren, woestyn
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opwekking
in

1842, 3 ongel. liefde dryft

fyner genot

de woestyn

Havelaar,
verlaten -

graankorrel

vleesch de beenderen

3. Sachtmoedigen. Aardryk
doux
miel, vinaigre
diplomatisch
levendig

jammer dat juist de zachtsten

driftig

't prikkelbaarst zyn.

Jezus zelf. geen grove dingen

4 hongeren en dorsten
naar gerechtigheid

rechtvaardigheids zin
de Vletter
soldaten - reklamanten, gelykhebbers 1.

(iets/ordinairs) Vuile stront

Klaas Ris
1.

wrangel volksbederf (gemeen)
Vervalsching v. levensmidd.
niet alleen recht eischen

Speculaties

voor zichzelf

staatslieden

volksbederf, gemeen. 5) barmhartigen.
menschen en dieren
1.

De rechtv. ontf. zich (geen ziekelyke
weekheid)

sybariet
slachtersjongens. valsche filantropie (Styntje).
hulponderwyzer Klaas ris
6) reinen v harte. god zien
1.

die belooning neem ik aan, dat is waar
1.
straks *marie schillerplatz
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galanterie

wis en zeker geeft reinheid

La Rochef.

gerustheid en geluk.*

Wáár zyn!

over belooning: god zien straks

chauvinisme

dood Wilhelm

7) vreedzamen

oorlog
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vredebonden
si vis pacem

mil. courage

duellen

'n man 'n man

rechterwang

(ja, ja - neen, neen)
arab. sheik. -

8) vervolgd om der gerecht, wille
martelaars
valsche & zy die 't zoeken
Max Havelaar straks 9. Als U de menschen smaden en
(liegende) allerlei kwaads van U zeggen.
personeel! Of men nu juist daardoor zalig wordt roet

spieren v.d. borst -

meel

als Scipio

opgespaarde
kracht -

de belooning:

terug op

reine v. harte

1.

zy zullen god zien (preek)

Eindnoten:
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.

[16 maart 1878
Brief van J. Versluys aan Mimi]
16 maart 1878
Brief van J. Versluys aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (½)
beschreven. (M.M.)
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Groningen 16 Maart '78
Waarde vriendin
Marie kreeg uw briefje terwyl Dek hier gelogeerd was. De volgende week schryft
ze u zelf, nu maar enkele regeltjes van my. We vinden het erg prettig dat hy by ons
gelogeerd en vooral Marie vond het heerlyk om nu ook persoonlyk kennis te maken
met onzen vereerden vriend. Dek was heel zenuwachtig op den dag, dat hy hier
aankwam en spreken zou. Ook op den dag dat hy naar Leeuwarden ging, om daar
te lezen op denzelfden avond. Maar den dag daar tussen was hy veel beter. Druk
was hy natuurlyk, zooals U ook reeds schreef, en eigenlyk is ons geweten niet gerust
over het feit dat hy hier leezende voor het eerst wat last had van zijn keel. Ook
vreezen we, dat hy het hier wat koud heeft gehad.
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We gingen in het begin uit van de onderstelling, dat iemand die graag heeft, dat het
des nachts in bed sneeuwt, niet van warmte houdt. Maar hy had nu nog al vaak
koude handen en over het geheel zyn die reizen en lezingen niet goed voor hem.
Het is dan ook te hopen, dat het later niet noodig zal zyn en daarvoor heeft D. nu
een heel goed plan. De lezing hier is algemeen zeer goed bevallen en D. heeft dan
ook heel goed gesproken. Ook het bezoek was vry groot, zoodat er na aftrek van
alle onkosten altyd wel een goede 400 gulden overbleef op dien avond.
1.
Wij hebben op aanraden van D. Chandosse besteld geschreven door Chastreux,
maar we wisten den titel niet precies meer. Als het nu niet komt, vragen we later
nog eens aan U, hoe de titel luidt.
D. heeft beloofd dat we waarschijnlyk u beiden en u in elk geval zouden zien, als
we te Berg en Dal zijn. We hopen natuurlyk dat dit plan ten uitvoer kan gebracht
worden. Voor ons blyft de reis vooreerst nog lastig om de kinderen, ofschoon de
afstand veel kleiner wordt, als we te Berg en Dal gaan wonen.
Ontvang ons beider hartelyke groeten
Uw vriend
J. Versluys

Eindnoten:
1. Zie bij 9 december 1877. Bedoeld is Chateleux i.p.v. Chastreux

[16 maart 1878
Brief van E. Bernhold aan Mimi met het antwoord]
16 maart 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi, met haar antwoord. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 16 en 16a)
Germersheim, 16. März 1878.
Verehrte gnädige Frau!
Vergeben Sie gütigst, dass ich nicht sofort Ihr freundliches Schreiben beantwortet
habe, für welches ich herzlich danke - durch die bisherige Pflegerinn erhielt ich die
beruhigende Nachricht, dass Sie den armen Kleinen lieb aufgenomen haben - gerne
wäre ich selbst gekommen, wenn mein Dienst nicht mich hier noch für einige Zeit
festhielte, doch sobald Sie wünschen, werde ich, wenn auch nur für wenige Stunden,
nach Wiesbaden reisen, zumal es
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mich sehr interessiert, Sie, gnädige Frau, doch auch kennen zu lernen und Ihnen
die Motive, welche mich zu diesen Schritt bewogen haben, bekannt zugeben.
Der gute Gott gebe, dass das arme Kind ein mütterliches Interesse in Ihnen
erwecke.
Sie hatten die Güte, mir weitere Nachrichten in Aussicht zu stellen - beeilen Sie
sich nicht mit Ihrem Entschlusse, lassen Sie sich nicht hinreissen von einer gewissen
Herzensgüte, die Ihnen vielleicht später lästig werden könnte - so glücklich ich wäre,
den armen Knaben gut versorgt zu wissen, weil ich ihn ja immer Leuten übergeben
müsste, die doch ein gewisses pekuniäres Interesse damit verbinden, weil die
Qualität seiner Erziehung und Verpflegung immer sehr fraglich wäre, so möchte ich
doch nicht, dass ein übereilter Entschluss Ihnen eine gewisse Pflicht auferlege. Ich
für meine Person lasse Ihnen gerne alle Rechte, von anderer Seite werden ohnehin
keine Ansprüche gemacht, nur wünsche ich Ihre Intention, Freude an dem Kinde
su haben, aufrecht [zu] erhalten.
Gott behüte Sie!
Mit inniger Hochachtung
ergebenster
Eduard Bernhold Major.

Vertaling:
Germersheim, 16 maart 1878
Vereerde geachte Mevrouw!
Vergeeft U mij alstublieft dat ik niet dadelijk Uw vriendelijke brief heb beantwoord,
waarvoor ik U hartelijk dank - door de verzorgster tot nog toe kreeg ik het
geruststellende bericht, dat U de arme kleine vriendelijk hebt ontvangen - graag
was ik zelf gekomen, als mijn dienstbetrekking mij hier niet gedurende enige tijd
vasthield, maar zodra U wilt, zal ik, zij het ook voor slechts enkele uren, naar
Wiesbaden reizen, vooral omdat ik er veel belang in stel, U, geachte mevrouw, toch
ook te leren kennen en om U de motieven te kunnen ontvouwen die mij tot mijn stap
bewogen hebben. Geve de goede God, dat het arme kind een moederlijk gevoel in
U op mag wekken.
U was zo vriendelijk mij nadere berichten in het vooruitzicht te stellen - overhaast
U zich echter niet met Uw beslissingen, laat U zich niet meeslepen door een of
andere gemoedsbeweging die U misschien later in moeilijkheden zou brengen.
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Hoe gelukkig ik ook zou zijn als ik de arme knaap goed verzorgd wist omdat ik hem
totnogtoe steeds aan mensen in handen moest geven die het om een zeker financieel
belang te doen is en omdat de kwaliteit van zijn opvoeding en verzorging steeds
onzeker was, toch zou ik niet willen dat een overhaast besluit U een zekere
verplichting zou opleggen.
Ik voor mij laat U graag alle rechten, en van de andere kant zal er zeker geen
aanspraak op gemaakt worden, maar ik wil graag Uw bedoeling, vreugde aan het
kind te beleven, tot haar recht laten komen.
God behoede U!
Met innige hoogachting de zeer dienstvaardige Eduard Bernhold Majoor.
Wiesb 23 März 1878
Verehrter Herr, Seit vielen Tagen beabsichtigte ich Ihnen zu schreiben, aber ein
gewisser Scheu hielt mich zurück - als ob ich fürchtete Näheres betreffend den
Knaben zu erfahren. Das Kind ist sehr lieb, er ist aufgeweckt und gesund, und...
was seine kleine Person betrifft möchte ich ihn gerne behalten. Mein Mann hat mir
geschrieben dass ich seine Einwilligung habe, jedoch hatte ich gerne dass er das
Kind sähe, ehe wir uns bestimmt erklären. Aber auch ausserdem giebt es noch viel
zu überlegen. Ich weiss durchaus nichts von den Verhältnissen des Kindes, denn
*
was der Herr, der hier war, mir gesagt, stimmte nicht. Die Dame hat mir jetzt an
einen gewissen Dr. Tönges verwiesen, worauf ich jedoch nicht eingehen konnte,
weil ich nicht wüsste was mir zu ihm führte. - nur von Ihnen erwarte ich Aufklärung,
es wäre mir also sehr lieb, eine Unterredung mit Ihnen zu haben, wenn möglich vor
den 4 ten April denn den Tag oder kurz darauf erwarte ich mein Mann zu hause und ich halte es für besser bei seiner Ankunft ungefähr zu wissen wie der Kleine
ganz unser werden könnte. Vielleicht werden Sie die Reise in ein Tag hin und zurück
machen müssen, ich bin dann gerne bereit Ihnen eine Strecke entgegen zu fahren,
1.
nach frankfort oder wie Sie am besten urtheilen werden.
Hochachtungsvoll etc. (gez.) Douwes Dekker (geb H. Schepel

*

Waar dit op doelt herinner ik my niet. Wel had de onbekende gezegd dat het kind uit een oud
adelyk geslacht was - en werd gesproken van den natuurlyken vader - maar waar ik hier op
doelde kan ik me niet meer te binnen brengen.
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17 Jan. 86
MDD

Vertaling:
Wiesbaden 23 maart 1878
Geachte Heer, al vele dagen was ik van plan U te schrijven, maar een zekere
schroom hield mij er vanaf alsof ik bang was iets naders over het kind te vernemen.
De knaap is erg lief, hij is opgewekt en gezond, en... wat zijn persoontje aangaat
zou ik hem graag houden. Mijn man heeft me geschreven dat ik zijn toestemming
heb, toch had ik graag dat hij het kind zag voor wij onze toestemming geven. Maar
ook voor het overige is er nog veel te overleggen. Ik weet helemaal niets van de
omstandigheden van het kind, want wat de mijnheer die hier is geweest, mij verteld
*
heeft, klopte niet. De mevrouw heeft mij nu verwezen naar een zekere Dr. Tönges,
maar daar ben ik nog niet op ingegaan omdat ik niet wist wat ik bij hem doen moest.
- Slechts van U verwacht ik opheldering, het zou me dus heel aangenaam zijn met
U een gesprek te hebben, zo mogelijk voor de vierde april want op die dag of kort
daarna verwacht ik mijn man thuis - en ik vind het beter bij zijn aankomst ongeveer
te weten hoe de kleine helemaal van ons kan worden. Misschien zult U de reis wel
op een dag heen en terug moeten maken, dan ben ik gaarne bereid U een eindweegs
1.
tegemoet te reizen, naar Frankfort of wat U het beste vindt.
Met de meeste hoogachting enz.

Eindnoten:
1. Mimi vergist zich. Zij kon Bernhold niet tot Frankfort tegemoet reizen want dat ligt ten Oosten
van Wiesbaden, terwijl Germersheim ten zuiden op de hoogte van Metz ligt.
1. Mimi vergist zich. Zij kon Bernhold niet tot Frankfort tegemoet reizen want dat ligt ten Oosten
van Wiesbaden, terwijl Germersheim ten zuiden op de hoogte van Metz ligt.

[16 maart 1878
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
16 maart 1878
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven. (M.M.)
Sneek 16 Maart 78
Waarde Juffr. Van der Tuuk, Dank voor Uw prettig briefje. Ik kende U reeds
1.
eenigszins uit 'n dapper ridderlyk stuk (in den Tolk v. V.?) en ben niet verwonderd
dat ge my zoo flink schryft. Maar, beste meid, ik ben zeer moê, en zal moeite hebben
de op my genomen taak aftewerken. Door m'n gegeven woord ben ik gebonden om
de voordrachten waaromtrent de h.h. Le Gras, Has-

*

Waar dit op doelt herinner ik my niet. Wel had de onbekende gezegd dat het kind uit een oud
adelyk geslacht was - en werd gesproken van den natuurlyken vader - maar waar ik hier op
doelde kan ik me niet meer te binnen brengen.
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pels & V. Zuylen overeenkomsten hebben aangegaan, af te doen, maar waarlyk ik
ben te zwak van keel om buiten 't boekje te gaan. Ik kan niet te Borculo komen,
geloof me! Het doet me zeer leed, vooral daar ik gaarne juist U 'n genoegen wou
verschaffen, en al mag ik dan niet het bywonen van m'n publieksprekery als 'n
genoegen aanrekenen, toch zou 't U zeker aangenaam zyn als ik te Borculo kwam
op uw verzoek. En my ook! Maar ik kan niet! Ik ben (by wyze van spreken) uitgeput,
en hyg naar 't oogenblik dat ik terug zal zyn te Wiesbaden waar ik door m'n beste
vrouw zal verpleegd worden als 'n zieke. Nu, ik ben dan ook ziek. En wonder is 't
niet, want na al 't gesjouw en gewurm waarvan m'n leven vol is, voel ik me nu
bovendien afgemat door dat reizen, trekken en publiekspreeken gedurende zes
weken achter elkaar. O, dat koffertjes leven!
Na afloop der (verwenschte) voordrachtery, blyf ik nog 'n paar weken te Rotterdam
(Westerstraat, 16) waar ik 'n best pied à terre heb. Is er ook kans dat ge... byv. vóór
o

Ult April die stad bezoekt? Geef me dan s.v.p. teeken van leven. Uit uw schryven
heb ik gezien dat je 'n flinke moedige meid bent! Zyt ge familie van Dr (H.N.?) van
2.
der Tuuk de flink-ongeloovige bybelvertaler? Hy is op dit oogenblik, naar ik meen,
op Bali. Ik houd veel van hem.
Wees intusschen heel vriendelyk en vooral:
hoogachtend! van me gegroet en geloof my
t.a.v.
Douwes Dekker

Eindnoten:
1. Zie bij Begin maart 1878.
2. Dr. H. Neubronner van der Tuuk (1824-1894), vertaalde de bijbel in de taal van de Batakkers;
stelde een Balinees woordenboek samen. Vgl. V.W. III, blz. 235.

[16 maart 1878
Brief van Multatuli aan T. Bokma]
16 maart 1878
Brief van Multatuli aan T. Bokma. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4 (¾) beschreven. (M.M.)
Waarde Bokma, ik heb, als gewoonlyk, tot den morgenstond wakker gelegen, en
schoon ik daarna tot ±½ 11 geslapen heb, stond ik zeer vermoeid op. En... 'n hoop
werk! Ook dàt is afmattend tusschen de publieksprekery in, maar 't moet
Nu zal ik, daar 't al ½ 2 is, wel genoodzaakt zyn, te blyven zitten tot 4 uur. Op dat
uur heb ik 't eten besteld, en daarnà kom ik even by U, ten einde van Uw huis af,
naar de boot te gaan die ½ 6 naar Akkrum vertrekt. Dan ga ik naar Meppel waar ik
den Zondag
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blyf ten einde me daar voortebereiden voor Arnhem waar ik helaas maandag avend
spreken moet. ‘Helaas’ want de heele voordrachtery is me 'n gruwel. Waarom doe
je 't dan, vraagt ge? Wel, omdat het 'n noodzakelykheid is. 't Is niet vereerend voor
Nederland, maar 't is nu eenmaal zoo.
Ik moet U ernstig verzoeken me niet te spreken over de dingen die ge gister met
'n enkel woord hebt aangeroerd. Die zaken hebben 'n zóó treurigen invloed
uitgeoefend op m'n leven, dat ik me daaraan niet nog op àndere wyze dan door het
1.
dragen van de onvermydelyke rampzalige gevolgen mag laten herinneren. Ik heb
m'n stemming noodig, zooals de handelaar z'n kapitaal. U ontviel gister 't (al te
banale!) woord: wees kalm!
Ik zeg U, dat ik 'n onmensch wezen zou, minder dan 'n beest, indien ik kalm bleef
by 't behandelen der gevolgen die bedoelde gebeurtenissen voor my gehad hebben.
De martelende gevolgen moet ik blyven dragen, maar ik verkies niet me nog
bovendien te laten pynigen door 't aanroeren daarvan. Bovendien zou 't me belet
worden door den toestand van m'n keel. Om uitteleggen wàt my is aangedaan, had
ik twee uren sprekens noodig, en zóóveel inspanning buiten 't boekje myner publ
voordrachten, mag ik me niet veroorloven. Ik moet zeer economisch omgaan met
m'n geringe middelen van lichaam en geest.
Wees alzoo tot ± ½ 5 heel vriendelyk gegroet van
tt
Douwes Dekker
Hot. Wynberg Saterdag.

Eindnoten:
1. door het dragen van: later ingevoegd.

[17 maart 1878
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
17 maart 1878
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Meppel 17 Maart 1878 beste Vos! Ik heb in 't Noorden gevoordracht, en ben
doodmoe.
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Morgen moet ik te Arnhem optreden en in verband met een en ander bleef ik hier
'n groot deel van den dag stil, hier waar niemand me kent. Dat ook die medaille van
1.
onbekendheid haar revers heeft, bleek me o.a. zoo-even uit de pynlyke vraag: ‘of
m'nheer van plan was, vandaag nog eten te bestellen ('t is ± 5 uur namiddags en
ik heb niets gehad dan 2 eieren en 2 beschuiten voor 'n 12 uurtje) òf... want dat was
zoo lastig, daar de meiden uit moesten.’
‘Uit’ in Meppel? Waarheen, o goden? En: ‘moesten’. Nu ja dat slaat op de
hoogheilige adat, zeker. By wyze van byzondere gunst, zullen ze gauw wat
overgeblevens voor me warmen.
Hoe dit zy, ik voel verschooning noodig te hebben voor 't feit (feit. zeg 't niet aan
de Veer van 't Nieuws. Hy zou zeggen dat ik z'n ‘styl’ naschryf.) voor 't feit dat ik 'n
2.
onbesproken mensch 'n brief zend met het p.merk: Meppel! Espérons dat je
briefbesteller niet lezen kan, en dat je meid die de huisbus leegt, òf niet
nieuwsgierigheid bezit of heel weinig aardrykskunde. En jy zelf, wees kalm, en
bedenk dat je wel eens meer beleedigd zyt geworden.
Alzoo: Meppel! Ik leid sedert lang 'n verwenscht koffertjes leven en heb 'n berg achterstand.
Daartoe behoort ook het gedurig uitstellen van 't aanbieden der kaarten van Tandem,
3.
't Genootschap waarover ik U en Loffelt gesproken heb toen de tongen (niet de
4.
myne - ajakkes, 'n fransche calemb! ) - nu toen de tongen zoo groot waren als
kabeljauwen. Ziehier twee stel. Een voor U, eén voor Loffelt. ‘Wast &
vermenigvuldigt!’ zeggen ik en de schrift. Dàt Tandem is de eenige wys om me in
staat te stellen nog wat te werken voor m'n eindje. 't Loopt er hard naar toe. Nu
vooral, want ik ben zeer zeer uitgeput.
Hartelyk gegroet van
uw
Dek
Wees S.V.P. niet lichtvaardig in 't uitreiken van ledenkaarten, en geef er my ter
zyner tyd kennis van als ge uw negen stuks mocht geplaatst hebben. De kaarten zelf zend ik in aangeteekend pakket. Ge weet dus wat het is als ge
'n mededeeling van de post ontvangt. Adio. Mies heeft 'n zoon van 12 jaar gekregen.
'n Zoontje van Haspels, 'n allerliefsten jongen!

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

revers: keerzijde (fr.)
Espérons: laten we hopen (fr.)
heb: oorspr. stond er had.
calembour: woordspeling (fr.)
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[17 maart 1878
Verslag voordracht Leeuwarden in Leeuwarder Courant]
17 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Leeuwarden van 13 maart in de
Leeuwarder Courant, no. 33. (M.M.) Fragment.

De voordragt door Multatuli.
‘Geëerde hoorders’, aldus begon Multatuli woensdag avond j.l. het talrijk aanwezige
publiek in de zaal van den heer v.d. Wielen toe te spreken, en reeds terstond kwam
bij velen een vraag in de gedachten, - een vraag ook al eenige malen in geschriften
geopperd: Hoe past die naam voor een publiek, dat door den spreker met zoo'n
groote innigheid werd veracht?
't Was alsof M. wist, dat die vraag, even als vóór eenige dagen in de Groninger
Courant, ook hier zou worden gedaan, en 't was dáárom, dat hij 't noodzakelijk
achtte, het publiek aan te wijzen, dat zijne verachting had opgewekt, het publiek,
de mooi-vinders van den Havelaar, die, met al hun mooi-vinden, nooit getracht
hebben den Havelaar regt te verschaffen. Dat publiek was bij deze lezing niet
aanwezig; de spreker meende te mogen gelooven, dat de opgekomen toehoorders,
toch grootendeel met zijne denkbeelden bekend, zijne vrienden waren, - vrienden
die hij eerde, en dus met regt: ‘Geëerde hoorders’.
Tot onderwerp van zijn voordragt had M. de Wijsbegeerte gekozen, - een
onderwerp, dat hij op de hem eigenaardige wijze behandelde. Zonder zich terstond
enkel en alleen op het onderwerp zelf toe te leggen, begon hij met schijnbaar niet
daarbij behoorende zaken zijne toehoorders voor te bereiden, om het later volgende,
direct het onderwerp rakende, gedeelte in den geest van den spreker in zich op te
nemen, op dezelfde wijze, als dit den lezers zijner Ideeën bekend is. De grond,
waarop de wijsbegeerte moest groeijen, werd omgeploegd, het oude, niet bruikbare,
met oordeel opgezocht en ter zijde geworpen en in de daardoor ontstane ruimte
werden de stekken geplaatst, waaruit later de vruchtdragende boomen moesten te
voorschijn treden. Na de beantwoording der vraag, wat we onder Wijsbegeerte
hebben te verstaan, werden de wijsgeeren uit de geschiedenis van vroegeren en
lateren tijd nagegaan, werd hunne wijsbegeerte besproken en getoetst, terwijl daarna
het grootste gedeelte van den avond werd besteed, om 's sprekers denkbeelden
over wijsbegeerte en de beoefening daarvan aan zijne hoorders kenbaar te maken.
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't Zou geen nut hebben, meer van den inhoud der voordragt meê te delen. (....)
H.

[17 maart 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
17 maart 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-6 en 7 (½) beschreven. (M.M.)
Meppel, 17 Maart 1878
houd alles wat ik van Koenraad schryf
voor jezelf S.V.P. Ik heb goede redenen
1.
voor dit verzoek.
beste Haspels! Gister avend kwam ik hier aan en daar ik eerst morgen te Arnhem
hoef te spreken, besloot ik den heelen zondag hier te blyven om wat achterstand
van schryvery aftedoen. Ik heb al 'n stuk of zes brieven achter den rug, en nu is de
beurt aan U. Wat de voordrachten te Groningen en Leeuwarden aangaat, zal de
2.
heer Lamot U wel op de hoogte gebracht hebben. Hy was overal flink op z'n post
en de welwillendheid en voorkomendheid zelf.
En, hy gaf me uw briefje over Sneek. (Of kreeg ik 't van de post?) Nu dan, ook
mondeling gaf hy me in tyds kennis dat-i te Sneek niet komen kon. M'n antwoord
op Uw brief was: ‘Zeg dat het best is, en dank voor den brief.’ Heeft-i 't zoo
overgebracht?
Te Sneek ben ik inderdaad door den heer Agema en z'n zeer vriendelyken zoon
perfect behandeld. Alles is daar goed gegaan. Dat de zaal niet vol was, konden zy
niet helpen. Behalve 't cyfer der hoorders (die ik trouwens niet geteld heb, maar er
hadden wel driemaal meer plaats kunnen vinden) was 't succès nogal goed. Althans
ik hoor dat ieder tevreden was behalve 'n paar orthodoxe dominees, wier
tevredenheid ik niet bejaag. Basta de publiekery nu, om over iets prettigers te spreken. Uw
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Koenraad maakt het best, en ik verdenk den schelm van hartedievery. Ik gis... dat
het 'n beetje moeite in hebben zal hem weerom te krygen. Nu maak geen zorg voor
den tyd. De berichten die m'n vrouw van hem geeft zyn allerliefst. Ze zegt dat-i 'n
onbedorven, oprecht, intelligent kind is, en nog geheel kind. Dit is zeer schoon. Het
timmeren leeren (later wensch ik dit in 't fyner schrynwerken te doen overgaan) zal
nu wel begonnen zyn. Zyn ‘werkpakje’ was besteld. Ook krygt-i gymnastieles. De
3.
turnlehrer zei van hem dat-i tüchtig was, en wel in tegenstelling van 'n ander holl.
r

4.

kind dat lyzig was en lamlendig, (de jongen van Jh Hartsen , namelyk)
5.
De kleine tooneeltjes en gezegden van Koen die m'n vrouw me meedeelt, zyn
waarlyk aardig. Hy schynt reeds zeer aan haar gehecht, en zag 't ongaarne dat ze
wou weggaan toen ze hem den eersten keer naar de gymnastieles gebracht had.
Ze zei, ‘nu ga ik 'n paar kommissien doen, en tegen 't eind van de les kom ik je
halen.’ Hy antwoordde: ‘och, kan je die kommissien niet na de les doen.’ Hier kon
ze niet tegen, en ze bleef dus.
Iets anders, nog kinderlyker en dus lief. Toen V. Helden hem bracht kreeg deze
't ‘logeerkamertje’ en Koen zou dien nacht of die twee nachten by m'n vrouw slapen.
Dit was best. Maar na V. Helden's vertrek bracht ze hem te bed in 't logeerkamertje,
en zette (zeker omdat ze merkte dat-i opzag tegen 't alleen zyn) 'n schel op z'n
nachttafeltje. Hy schelde al heel gauw. Zy kwam, en de kleine vent had niets te
zeggen dan dat-i niet slapen kon. Ze praatte wat met hem om te kalmeeren, en ging
weg. Toen weer schellen. Zelfde historie. En nog eens, en nog eens tot ½12 of 12
uur toe. Dàn hoorde hy 'n geruisch, dàn zag-i 'n ‘beest tegen den zolder’ dàn weer
wat anders. Het slot van de zaak is dat ze hem weer by zich genomen heeft, altyd
onder voorwaarde dat-i in z'n eigen kamer gaat slapen ‘als Dek terug zal zyn.’ En
dan, zegt m'n vrouw, zullen wy wat bedenken om z'n bedje wat naby ons te zetten,
6.
of in de buurt van z'n kamertje te gaan zitten als hy is gaan slapen. Zulke dingen
moeten met beleid en liefde genezen worden.
Ik ken die angst van 'n kind by ondervinding, en 't ruw tegenwerken is zeer
gevaarlyk. Ook weet ik dat het als karaktertrek eer voordeelig is dan schadelyk. De
grof georganiseerde kinderen
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hebben 't veel minder dan de zoodanigen wier verbeelding sterk werkt. Er is dus
niet het minste kwaad by. We zullen het met verstand leiden. Dan lacht hyzelf er
om over 'n jaar, of al vroeger misschien.
Hy heeft nu eenige kanaries in z'n kamer (waarvoor hem de zorg is opgedragen)
en toen er kwestie was van paren, heeft-i daarnaar gevraagd. Volgens myn systeem
heeft m'n vrouw hem in allen eenvoud, zonder mystiekery en vooral zonder er iets
ondeugends mee in verband te brengen, hem geantwoord, en hem gewezen op de
liefelykheid die er ligt in de natuur. Nu is hy tevreden, en jaagt niet naar 't ontdekken
van geheimen. Ze schryft dat-i met vlyt voor de beestjes zorgt. De weldra verwacht
wordende eitjes en jongen zullen hem zeer vermaken. Fransch, engelsch, aardryksk. Geschiedenis en wat botanie onderwyst hem m'n
vrouw zelf. Maar voor 't Duitsch neemt ze 'n meester omdat ze (ten rechte) haar
uitspraak wantrouwt. Alles saamgenomen is 't voor haar 'n groote vreugd, en in
elken brief staat dat Koenraad 'n lieve jongen is. Dit wou ik U even schryven, maar nu stel ik U voor, hem niet meetedeelen dat ge
langs anderen weg dan van hemzelf berichten over hem krygt. Ik vrees te zeer dat
dit het vertrouwen breken zou. Wel moogt ge hem zeggen, vind ik, dat m'n vrouw
zeer met hem is ingenomen en niets dan goeds van hem zegt. Ikzelf ben verlangend
hem in z'n doen en laten te zien, en stel me veel genoegen voor van den omgang.
k

Gewandeld heeft-i nu nog niet veel (nam. in den omtrek) maar als ik thuiskom, zal
ik hem al de dorpen in de buurt laten zien, en ook 'n tour op den Ryn laten maken
(byv. naar Rudesheim, Bingen, of zoo-iets.) Verbeelje, ik zit hier in het logement, het Heerenlogement te Meppel. En de kellner
komt me vragen ('t is by 5 uur smiddags) ‘of ik ook misschien straks wat eten wil?
Want, zegt-i, de meiden gaan uit, en... dan is 't heel lastig, ziet u, en ziet u...
Ik zei ‘dat ik dan wel ergens wat eten zoeken zou en er by zeggen dat ik 't in het
Heerenlogement niet krygen kon, omdat de meiden uit waren.’ Nu dit hoefde niet,
zeidi, als ik dan maar genoegen nam met wat-i me geven zou. Dit beloofde ik.
De eigenaar van dat logement is over de 70 jaar, en ryk geworden, naar ik hoor,
zóó z'n logementhouderplicht opvattende. Voor
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zeker soort van luî zyn de goeden waarlyk al te goed. Ik heb zwaarder te tobben
gehad, en ben nog altyd niet ryk. De Heer zal daarvoor z'n wyze redenen hebben,
denk ik. Zie zoo, als ik nu Dinsdag te Rotterdam kom, en U misschien niet te zien kryg,
weet ik ten minste dat je iets van my vernomen hebt. Hoor eens je werkkring is te
zwaar, ja, voor 'n artist onhoudbaar. Jelui kunt niet anders dan ambachtsluî worden.
't Is wel treurig. En toch seuren kranten en ‘kunstrechters’ over de ‘hoogere eisenen’
van 't vak. Wees hartelyk gegroet van
Uw vriend
Dek
Ik denk dat ik morgen te Arnhem zal spreken over den tekst: genot is deugd, en de
menschen opwekken, eens terdeeg aan 't genieten te gaan.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naderhand bovengeschreven.
Sekretaris en afgevaardigde van het toneelgezelschap.
tüchtig: flink (du.)
Riekje, de zoon van Marie Anderson. Zie V.W. XIII, blz. 723.
Koen: oorspr. stond er Coen.
is: oorspr. stond er er is.

[18 maart 1878
Brief van J.M. Haspels aan Mimi]
18 maart 1878
Brief van J.M. Haspels aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en
4 (¾) beschreven. (M.M.)
Rotterdam 18/3 78
Beste Mevrouw! 't Begint meer dan tijd te worden dat ik u eens schrijf, - mijn stilzwijgen vloeit
trouwens niet voort uit onhartelijkheid; maar voor een groot deel is overvloed van
werk er de oorzaak van, - niet dat voor 't schrijven van een brief zooveel tijd noodig
is; maar 't hoofd staat er dikwijls niet naar. - Die voorafspraak is vervelend lang. Wel lieve mevrouw wat ben ik blij, dat u met Coenraad zoo in uw schik bent. Van ganscher harte hoop ik dat 't zoo blijven zal, en daar vrees ik nog al niet voor.
Ik weet wie u is en zoo er iemand bestaat die tact bezit, een kind voor verveling te
vrijwaren en hem nuttig en aangenaam bezig te houden, dan is u het!
Ik denk wel dat Coen u zal gezegd hebben, wat ik hem schreef omtrent begrippen
van godsdienst. - U zult mij een bizonder groot genoegen doen, door hem op dat
punt veel licht te verschaffen. - Zoo in de jeugd godsdiensterij geleerd wordt, of hier
of daar bij kruisbrave familie-leden de kinderen, al zijn 't maar enkele droppels van
die hemelsche drank geschonken wordt, blijft er
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op verdere leeftijd dikwijls een ziekelijke nasmaak achter, en ik wenschte dat Coen
daar vrij van bleef. Humaniteit is de baas. - toe, - leer hem dat! 't is gek dat ik 't u
vraag, dom! u is humaan!!! - Aan Coen zal ik nu niet schrijven, zijn moe zal 't van
daag doen, - u zult hem wel vertellen dat we 't allen goed maken en hem onze
hartelijke groete overbrengen, niet waar?- Dek heb ik sedert 10 dezer niet gezien, van avend moet hij in Arnhem spreken;
morgen wacht ik hem hier, want Woensdag avond moet hij hier een voordracht
houden en dan
volgt
21 maart Utrecht
23 maart Haarlem
26 maart Zierikzee
28 maart Bergen op Zoom
30 maart Breda
U ziet er is nog werk genoeg, en ofschoon 't voor de goeie Dek afschuwelijk is, als
een kermisklant te moeten rondkarren; - toch blijven we aan de gang, 't is, helaas!
noodig voor de dubbeltjes en de zaken gaan best, 't is nog al productief. - Tot mijn
groot genoegen heb ik woendsdag avond a.s. niets te doen, dan heb ik 't geluk dek
te hooren spreken over ‘Bijgeloof’. Coen heeft me gevraagd wat die geheime verrassing was, die Dek voor hem had,
ik zal 't vertellen, omdat u 't reeds weet. - Dek vroeg me: mag Coen timmeren leeren,
- ik antwoord, zeker, best! Van Helden kreeg in last er u over te schrijven, en
Saturdag vertelde me van H. dat hij er over geschreven hadt. - Ziedaar de verrassing.
Coen zal er zeker mee in zijn schik zijn, want hij is een liefhebber van timmeren,
ofschoon hij er niemendal van kent; - maar dat is niet erg, hij kan 't nog leeren. En nu lieve Mevrouw zal ik eindigen, volgens de keukenmeid met de pen; maar
niet met 't hart want in gedachten ben ik veel, heel veel bij u; want ik houd heel veel
van Coen! en u heb ik lief! omdat ge goed! edel!! zyt. Ontfang, ofschoon onbekend, de groet van mijn Vrouw en m'n dochter, breng ze
ook aan Coen Svpl. Altijd blijf ik met ware achting
Uw dienstv Vriend
J M Haspels
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[18 maart 1878
Voordracht te Arnhem]
18 maart 1878
Multatuli spreekt te Arnhem.

[18 maart 1878
Aantekeningen voordracht]
18 maart 1878
Aantekeningen (waarschijnlijk ten dele) gebruikt bij de voordracht over ‘Genot is
deugd’ te Arnhem. Zeven stroken papier van 210 × 135 mm (2 stuks), 328 × 99 mm
(2 stuks), 307 × 99 mm (1 stuk), 164 × 97 mm (1 stuk) en 330 × 100 mm (1 stuk).
Geheel beschreven op de voorzijde met enkele toevoegingen op de achterzijde.
Het kursief gedrukte betreft latere potloodaantekeningen. Zie ook het verslag van
19 maart. (Map Voordrachten, nr. 16 en 58-63. M.M.)
Genot is deugd, en niets
(Minnebr.) Hoe komen we aan dat genot, aan die
liefde? liefde geen gebod (Jezus)
Ivanhoe
vloeit voort uit kennis v.d.a.d.d. -

geen Spinoza
Die kennis is 't ware God zien
Jehovah Mozes Zou Uw God dit kwalyk nemen Dus Jehovah = het zyn
resumtie eigenschapp. 1.

wysbegeerte vrouwen
almachtig

zonnestelsels

&

atomen

alwetend

wat daar tuss. ligt
muschje. haar. -

eeuwig en

2×2=4

onveranderlyk

scheikunde
vulkanen
dynamiet
zwaarte
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nog oneindig veel meer! rechtvaardig, stipt, soliede
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en trouw

geen woordbreuk

zonder aanzien

speld

des persoons

Napol. III
minuten & seconden
(ach, zoo kort!)

straf en belooning! arbeidzaam

altyd beweging
hars, muntstuk -

alles wat we leeren is van toe
passing op 't mensch. hart
in de eerste plaats Dat leeren is genot in 't
algemeen. Eerst byzonder: het werk verzedelykend.
dat plicht doen! het wekt

hoogmoed:
alles van gelyken rang
voor den dichter
alles juiste maat!
minachting roem.
interviewen
genghiskan
Thiers
v. Vloten, schutting

bewaart voor wanhoop en overmoed,
speler het wekt liefde

gymnastie
het leeren hoe iets ge maakt is, behoedt
voor verstoren.
Kinderen Jan
Kennis menschel. hart
De ware studie is de mensch
wy gaan vele musschen
en alle siriussen te boven
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Zuurkykend evangelie
Heilige Theresia Nog eens juiste maat
valsche liefde.
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dierenbeschermers
legaten
1.

(vogels) voeden van armoed -

echte liefde
vrouwen
Algemeenheid van de

wetenschap

genotstudie

gymnastie

geen akad. filosofie
maar bruikbare wysbe geerte verdryft het bygeloof -

door 18 eeuwen verstomping, verslonzing
van den geest de
gymnastie verleerd.
Oproeping tot
herstel.
't zou niet voor iemand getuigen
die in deze wysbegeerte geen
genot vond.
ieder kan ze toepassen
eenzaamheid
zelfontwikkeling
meededen
Ik roep u allen op om woekeraars te zyn en verkwisters te gelyk.
Vermeerder uw kennis
v.d.a.d.d., en er zal 'n
straalbundel van geluk
van U uitgaan dat leven
stoffelyk &
liefde, schoonhheidsbesef meedeelde aan alles w.u. omringt En onsterfelyk! Voortleven
in den geest. geluk geven
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(Pieter)
Genot is deugd. Def. genot. In deugd -
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preeken, teksten, Ideën. standpunt oude wysgeeren. richtingen. geloof.
(afkrabben) Epikurus. (geminacht) 1.

Academiën (overbodig)

1.

Wat is 't resultaat van al die

1.

richtingen? Is welvaart bereikt? 1.

Is deugd toegenomen? Middelen. belooning en straf.
kronen
veeren
knoppen, kabaai
belooning

medailles

v.h. goede

prix de vertu
prix Montyon
roos v.d. Paus
Ridderorden
hiernamaals. -

Straf

zedelyke politie

v.h. kwade

goden
profeten (Mozes)
bezwering by Jupiter
L.V. van Lourdes & Salette
Zoor waarlyk helpe my
hiernamaals: Duivel Resultaat van dat alles.
geschiedenis
Staatkunde (Talleyrand Oxenstiern)
Maatsch. toestanden (moeders
kinders
slaven)
dagelyksch leven
Misdaden (afwisseling
van soort.
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1.

dagelyksch leven

1.

cirkelga Misdaden (afwisseling
van soort
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1.

Cirkelgang myn genot = deugd 't zou wel vreemd
zyn als plicht
Natuur = Jehova. Oud. Test - en enot
niet samengingen!
almachtig, alwetend. zonnestelsels
muschje. haar
eeuwig, onveranderlyk. 2 × 2 = 4 logos
scheikunde
zwaarte, telefoon
&c -

rechtvaardig, stipt
geen aanzien des persoons. jaloers
ieder naar z'n werken.
1.

arbeidzaam. wekt: hoogmoed minachting van/laagheid
& roem

1.

zedelykheid

liefde (Therèse, de Stael)
primitiviteit v. opvatting
(wording der dingen)
arbeidzaam. zedelyk.
verdryft het booze. horror vacui wording?)
Opscherping van denkvermogen om
't ware goede te leeren kennen.
goed rekenen: genot

wysbegeerte

woekeren met talenten

poëzie -

e

hy is de deugdz mensch die door 't
verspreiden van geluk 't meest geniet:
welke
moralist, welke wysgeer, welk geloovige
zal 't ons ten kwade duiden dat we door
't aannemen van dit genotssysteem
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trachten te beantwoorden aan onze
roeping, en op die wys praktisch
getuigenis
1.

afleggen van onze deugd ons geloof
aan 't goede?
1.

Ik roep U op u in door
studie in de N. d. D. bekwaam
te maken om
als denkers te begrypen
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als dichters saamtevatten
als helden uittevoeren
alles wat leidt tot waar genot
dat is tot ware deugd
1.

1.

zwak. Em. de Gir. Niets nieuws. vorm
genot is deugd. (Afdwaling schynbaar
alles in alles.) 1.

praatje dronkenman dit gebeurt meer

arbeid & onthouding
Onthouding
Multatulit
Woestyn

(v.Vloten) liederlykheid. (v.Versch)
meel

golgotha

teer

graankorrel

roet

(dichters, helden
wysgeeren. -

genot is deugd.
i.e. streven naar genot
het volledig bereiken
ware ellendig, even als
't bereiken van kennis definitien moeielyk
wat is genot? Straks
e

wat is deugd? 2 deel alzoo in gewonen niet trivialen zin.
Bedank
voor spitsvondigheden. Daartoe
is 't leven van den waarheid zoeker
te kort. Verhoogen 't genot niet
Debating clubs!
rechtbanken.
Kamerdebat
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1.

logement.
1.
schel
1.
blaker -

1.

kachel

1.

Genot in gewonen zin, o ja, maar
1.

niet het voor

Genot is deugd. Schrik Pieter
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Epicurus.
Veel vooruitgegaan!
Domela Nieuwenhuis
Wenzelburger. genot in gewonen zin, o ja, maar
niet het voor de hand liggend
eigen genot.
Koopman, winst.

luiheid leerling dus: niet voor de hand liggend.
& niet eigen genot alleen.
aansporing tot woeker
welbegrepen egoisme
ik roep U op onverzadelyke egoisten
te zyn! weer schrik Pieter. Ongegrond! Want
1.

En de hemelspekulatie
En de hemelspeculatie?
Menschentaxatie naar Dis-moi
n

Kind. stroop. Lysterm
Myn genot.

timmeren, vliegers Newton
(woestyn) eenzaamheid
contemplatie
jacht naar waarheid
Havelaar
Ideen
deze plaats.
Doch algemeen:
Alfoeren. varken
Walhalla
Mohammad houri
Christenen, gezang,
licht, bazuinen,
god zien
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Dàt genot klopt met myn wysbegeerte.
Ik roep U op
als denkers te begrypen
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als dichters te gevoelen/saamtevatten
als helden uittevoeren alles
wat tot genot leidt, d.i. tot deugd.
weg naar aardsch geluk except
byzondere gevallen.
deugd = genot genot in waarheid ook
belang.
Oorsprong moraliteit?? genot deugd, welk genot Natura deorum
Natura rerum
men moet de dingen kennen als de
arbeider z'n gereedschap.
Dat kennen is streven naar waarheid.
Dat streven geeft geluk. waar zyn = soliede (Koopman)
waar zyn = galanterie (L.R.F.C.
waar zyn in politiek (Landsheil) Napoleon
III
Chauvinisme
waar zyn in leefregel
waar zyn in begrippen over zedelykheid.
waar zyn in gebruik van tyd
gebruik intelligentie
slenteren, liederlykh. feuilleton &c.
willen we gelukkig zyn... in een woord
laat ons goed wezen alles is in alles. Myn moraal staat in den
bybel: Jehovah
machtig onveranderlyk wreed jaloers
alomtegenwoordig
eeuwig onverbiddelyk wraakgierig tot het
7e geslacht Ik die geen god ken, ik predik de
1.
geboden van den god dien gy
sommigen of velen aanbidden. 't Verschil
is
slechts dat de geloovige z'n loon wacht
in den hemel, en áls
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loon, terwyl ik beweer dat het geluk 't
natuurlyk gevolg is van
'n wel besteed leven. Jezus: ‘tast jy de Sadduceen & farizeers
de Saulussen & Kajafassen
eens aan zonder de hulp van je vader!
zonder &c. vryheid van onderwys voor de Jezuiten
geologie (ik onbevoegd: parmille)
psychologie. (m'n geschriften.) waarom Apelles
zoo beroemd
zennis
Thales -

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

341

De Courcy (geen lintje?)
niet opt huis ten Bosch. Niet poeta
laureatus Letterkundige & redenaar wordt gemaakt
de fraze ‘ôte-toi de là’ ook by atomen

Eindnoten:
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.

[19 maart 1878
Telegram van Multatuli aan Mimi]
19 maart 1878
Telegram van Multatuli aan Mimi. (M.M.)
Geadresseerd aan Douwes Dekker (stempel: Wiesbaden).
o

Telegramm aus Arnheim N 185, 11 W, den 19/3 18788 Uhr 55 Min N mitt
beide brieven ontvangen behoud
hed kind
Douwes Dekker

[19 maart 1878
Verslag voordracht Sneek in De Friesche Zuidwesthoek]
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19 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Sneek van 15 maart in De Friesche
Zuidwesthoek, no. 51. (M.M.) Fragment.
‘De bergrede van Jezus en hare toepassing op ons eigen leven’, zoo luidde ongeveer
het onderwerp Vrijdagavond door Multatuli alhier behandeld.
Hoe verschillend ook het oordeel moge zijn over den heer E. Douwes Dekker
geveld, zeker zal geen der hoorders geaarzeld hebben te verklaren, dat hij dien
avond veel, zeer veel schoons en verhevens mocht hooren, veel dat stof gaf tot
overdenking, veel dat van ruime toepassing was op ons maatschappelijk leven.
Na eene uitwijding over oostersche poezie, waarbij de dwaasheid werd aangetoond
om deze te beoordeelen van het standpunt onzer westersche beschaving, nam spr.
als eerste onderwerp zijner vrije voordracht de zaligsprekingen, zooals deze
voorkomen in het Evangelie van Mattheus. Hij wees er op hoe Jezus, alvorens de
schare toe te spreken, zich terugtrok in de woestijn, om zich daar in de eenzaamheid
voor te bereiden, en drong er op aan hoe ook wij dagelijks zouden inkeeren in de
woestijn onzes harten, om daardoor te komen tot zelfonderzoek en tot zelfkennis.
Spr. beschouwde Jezus niet als een goddelijk wezen, maar als een mensch, en
toonde aan hoe deze opvatting moest leiden tot hoogere waardeering van dien
edelste der menschen, die als mensch
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gevoelend en handelend, ook als mensch had geleden, gestreden en overwonnen.
Daarna tot zijn onderwerp terugkeerend, besprak hij de verschillende
zaligsprekingen en paste deze toe op de omstandigheden van onzen tijd. Hoe
treffend en schoon vele der gebruikte beelden ook waren, toch aarzelen wij niet te
verklaren dat o.i. spr. daarbij niet vrij te pleiten viel van dezelfde oppervlakkigheid
en zucht om geestig te zijn, als waarvan hij de Franschen en inzonderheid Voltaire,
een verwijt maakte. De beschouwingen over slagers, hoe aardig ook gezegd, was
zeer overdreven, en de aardigheid over de helden, naar aanleiding van het ‘zalig
zijn de barmhartigen’, zeer gezocht en volstrekt niet geestig.
‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.’ Deze zaligspreking maakte
het onderwerp uit van de tweede afdeeling, waarin spr., na verklaard te hebben niet
te gelooven aan het bestaan van een persoonlijken God, zijne denkbeelden over
dit punt uiteenzette. Eerst trad hij in eene beschouwing over het woord Jehova,
welks verklaring wel zeer wetenschappelijk klonk doch o.i. weinig aanspraak kon
maken op den naam van wetenschappelijk onderzoek.
Volgens spr. beteekende Jehova het Zijn in zijne drie beteekenissen, het verleden,
het heden en de toekomst: de eigenschappen aan God toegekend waren ontleend
aan die van het Zijn: dit was oneindig, almachtig, rechtvaardig enz. De roeping des
menschen was het wezen van dit Zijn te onderzoeken; dit onderzoek zou leiden tot
eerbiediging van het bestaande, tot verhooging van zedelijkheid, het zou de
menschen vormen tot dichters, artisten en wijsgeeren. In het door wetenschappelijk
onderzoek, door ernstig nadenken gelouterde gemoed was geen plaats meer voor
onreine gedachten en hoe meer uit het hart gebannen werden alle booze gedachten,
hoe meer het oog vatbaar zou worden om God = Jehova = het Zijn te zien. Het
onderzoek van het wezen van het Zijn maakte gelukkig; dit wist spr. uit eigen
ervaring; al had ook hij ruim zijn deel gehad aan den smaad en vervolging om der
gerechtigheid wil; hij had geleerd hoe zij zalig zijn, van wie men liegende kwaad
moet spreken. Spr. gevoelde zich thans volkomen gelukkig, den dood, die niet lang
meer kon uitblijven, vreesde hij niet en ook onder donder en bliksem durfde hij bij
het open raam -
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eene toespeling op het gebeurde met Prof. Ockerse - verklaren niet te gelooven in
een persoonlijken God.
De eigenschappen van het Zijn nagaande, schetste spr. op zeer schoone wijze
het oneindig groote en het oneindig kleine, terwijl hij op onnavolgbaar duidelijke
wijze zijne gedachten kenbaar en begrijpelijk maakte.
Spr. eindigde met vergeving te vragen indien zijn woord sommige zijner hoorders
had gegriefd; hij had waarheid gezocht en zoo hij dwaalde, dan zou die God, die
toch alwetend en goedertieren was, wetend wat er was omgegaan in de borst van
spr. diens twijfel, voortgekomen uit het zoeken naar waarheid, hooger stellen dan
het geloof door geen onderzoek verkregen.
Hij dankte ten slotte zijne welwillende en geachte hoorders voor de wijze waarop
zij hem hadden aangehoord.
De diepe stilte waarmee de voordracht van den beginne af tot aan het einde werd
aangehoord, bewees voldoende hoezeer Multatuli door zijn woord invloed uitoefende.
Rijk aan gedachten en treffende denkbeelden, was het eene rede die diepen indruk
moest maken en ontwijfelbaar menigeen zijner hoorders tot nadenken, tot onderzoek
moest opwekken.
(....)

[19 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
19 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
De brief is onvolledig bewaard gebleven.
Utrecht, 19 m'n papier is op. daarom
dinsdag Avend, laat. zulke vodjes.
naml. over 11. lieve beste Mies! te Arnhem ontving ik je brieven van Saterdag,
Zondag en Maandag. Twee brieven maar ze liepen over die drie dagen. In één was
de br. van den heer Eduard Bernhard. By 't vertrek van Arnhem (9 uur) heb ik je
getelegrafeerd het kind te houden, en dat meen ik nu heel ernstig. Ik verzoek er je
om. Mocht je 't al hebben weggezonden, vraag het terug. Kost het terughalen geld,
dat komt er niemendal op aan. Al wat ik je schreef over geld, is
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en blyft waar. Nooit zal je weer in geldnood komen. Dat kan niet, geloof me! Dus
neem het kind terug en voor goed, of houd het, als je 't nog hebt. Nu heb ik er
genoegen in, en zal alles met je deelen. Wees daar gerust op.
Dit is bewerkt door je beide brieven. Den eersten vond ik te Arnhem, den tweeden
kreeg ik daar vandaag.
Zie nu eens wat 'n verdriet je ons hebt berokkend door je geheimzinnigheid! Gut,
doe toch nooit aan ‘verrassingen’ en raadseltjes opgeven! Mies, dat is zoo
vermoeiend. Waarom niet terstond alles geschreven? Dan had ik geen ergernis
gehad over je brieven. Neen ‘flauw’ waren ze niet, maar kort, schichtig, haastig en
als bywerk. Die eeuwige drukte waarvan ik de oorzaak niet kende, stuitte my.
Dus we houden het kind, en ik zal er schik in hebben. Je brieven nu over die zaak
zyn... ondeugend lief ja, 'n beetje ondeugend! 'n Klein beetje (....)
't geschieden ziet maar ik meen het liefelyk. Dat is heel mooi in je, en je hebt de
party gewonnen (zooals ik met v.d. Linden) door ‘sataniek’ spel. Maar nu 'n vraag,
en jok niet. Wist je dat je dóór die brieven me dwingen zou de zaak lief te vinden
1.
en met genoegen toe te geven? (namelyk niet: ‘in godsnaam’?)
Nu, seur nu niet en houd of haal 't kind, en geef hem 'n zoen voor me als 'n zegel
van adoptie. te Utrecht? Je vraagt wat ik hier doe? Wel, om van avend nog te Rotterdam te
komen, had ik te vroeg naar m'n zin van Arnhem moeten vertrekken. Dus houd ik
hier in 't goede kasteel v. Antw. halt. Morgen op m'n gemak naar Rotterdam waar
ik morgen avend lezen moet
(dat kost me niets, kompleet niets. 't gaat vanzelf, als ik maar goed gestemd ben
zooals nu na je ondeugende brieven)
En overmorgen zou ik hier spreken maar... 't is vraag of ik 't doe. Want de
studenten hadden me iets gevraagd in 'n brief dien ik uit tyd gebrek (koffertjes leven)
niet beantwoordde. Nu kwam er gister 'n postkaart (geadr. aan Haspels, doch my
door Lamot den my vergezellende zaal-, enz -bezorger, vertoond) die begon:
r

‘Verzoeke den heer DD te vragen p omgaande...
Ik smeet de kaart neer en las niet verder. Ik liet zeggen dat ik me door niemand
r

‘p omgaande’ antwoord liet

Eindnoten:
1. Vgl. de tekst van het telegram van 13 maart 1878.
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[19 maart 1878
Brief van B.P. Korteweg aan Multatuli]
19 maart 1878
Brief van B.P. Korteweg aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Groningen 19 Maart '78
Geachte Heer Dekker,
'k Heb het gevonden, maar eenvoudig is 't niet. De wagen ligt met de binnenwielen
en helt op de buitenwielen. De oorzaak is deze, dat de zijdelingsche kracht, die 't
paard op den dissel moet uitoefenen, om den wagen, van de richting der raaklijn,
te doen afwijken in den kring - wordt aangebracht beneden 't zwaartepunt van paard
en wagen. Laten in Fig 1 (ter verduidelijking van de perspektivische fig. 2) OX, OY
en OZ drie onderling loodregte assen zijn, OK de cirkel, die de wagen doorloopen
moet.
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Zij verder in fig 2. Z het zwaartepunt van den wagen, EP de dissel P het punt, waar
het paard een zijdelingschen druk tegen den dissel oefent, om den wagen te doen
afwijken van de raaklijn Oc, m.a.w. den cirkel te doen beschrijven. Brengen we dan
in Z twee krachten K in tegengestelden zin aan, gelijk en // met K in P - zo zullen
de kracht K, en het koppel (PZ,K), de kracht K in P kunnen vervangen. De kracht
K, verplaatst den wagen zijdelings, bv. in een tijd t den afstand ab. - Het koppel
(PZ,K), welks vlak loodrecht staat op 't vlak van 't papier kan vervangen worden
door twee andere koppels, wier vlakken evenzoo ┴ staan op 't vlak der teekening,
en doen draaien in den zelfden zin, nl. (FZ,K) en (EZ,K). 't Koppel (FZ,K) doet den
wagen draaien, zet hem òm. 't Koppel (EZ,K) eindelijk doet hem hellen, ligt de
binnenwielen van den grond. Duidelijk is 't dat de wagen sterker helt, wanneer hij
sneller voortbeweegt. Gesteld dat hij in een tijdseenheid de weg Oa doorloopt, dan
zal 't paard een duwende druk moeten uitoefenen in staat om hem in dien tijd van
a naar b te verplaatsen; doorloopt hij echter in den zelfden tijd Oc, dan moet het
paard hem - in den zelfden tijd - van c naar d verplaatsen, de kracht K wordt dus
grooter, de wagen krijgt sterker neiging om te hellen. Nog valt op te merken dat de
trekkende kracht van 't paard aanleiding geeft tot een koppel, dat (bij een vierwielige
wagen) de achterwielen méér doet dragen, de voorwielen tracht te ligten. Nu eindelijk
't paard in 't circus, waar ruiter en paard naar binnen schijnen te hellen. Natuurlijk,
het paard heeft de rechtvaardigheid lief en tracht dus recht op te loopen, wordt
echter naar buiten geduwd en helt nu - om recht te blijven staan - naar d'andere zij.
De ruiter past, waarschijnlijk onbewust, de deugd van zelfbehoud toe en helt naar
binnen, om niet naar buiten afgeworpen te worden.
Eenvoudiger is 't geval bij iemand die hard loopt. De kracht wordt weêr aangebracht
beneden 't zwaartepunt, hij heeft dus neiging achterover te vallen en helt daarom
vóórover. Bij parades kan men zien hoe, wanneer de kavalerie rent, de paarden
zich strekken met 't hoofd omlaag, terwijl de ruiter met den neus vooruit, bijna met
den buik op 't paard ligt.
't Koppel moet bij cirkelvormige beweging in tegengestelden zin werken, bv. bij
schroefschepen en bij (ongeladen) sloepen. De
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duwende kracht werkt dan beneden 't zwaartepunt (aan 't uiteinde der riemen). Dáár
zal men dus moeten waarnemen, dat bij groote vaart een korten cirkel beschrijvend,
de sloep naar binnen overhelt. Pedanterie en welwillendheid zijn, geloof ik, in veel
gevallen wederkeerige en bedrijvende vormen van 't zelfde. Welwillendheid voert
er toe zich met 'n andermans zaken te bemoeien en bv. ongevraagd raad te geven,
welk laatste per se pedant is. Immers men staat niet in 'n andermans schoenen en
‘een yegelick zoeke zijnszelfs zaligheid.’ De moraal hiervan is natuurlijk, dat men
ook bij 't oefenen van welwillendheid zijn verstand moet gebruiken en wèl willen niet
altijd wèl doen ten gevolge heeft.
Feringa verzoekt mij u van hem te groeten. Wees hartelijk gegroet van
t.à.v.
B.P. Korteweg

[20 maart 1878
Telegram van Multatuli aan Mimi]
20 maart 1878
Telegram van Multatuli aan Mimi. (M.M.)
Geadresseerd aan Douwes Dekker Dotzheimerstr. 48 (stempel: Wiesbaden)
o
Telegramm aus Rotterdam N 1560, 20 W., den 20/3 1878 2 Uhr 4 Min. n mitt.
Wohl und munter heute Nacht von Utrecht herzlich geschrieben. Knabe willkommen.
1.
adressiere Rotterdam
Dek

Eindnoten:
1. Tot hier in duitse schrijfletters.

[20 maart 1878
Verslag voordracht Delft in Minerva]
20 maart 1878
Verslag van de tweede voordracht van Multatuli te Delft van 6 maart in het
Algemeen Nederlands Studenten weekblad Minerva, blz. 44-45. (M.M.)

Tweede voordracht van Multatuli te Delft.
Dankbaar, maar niet voldaan, keerde ik van Multatuli's tweede voordracht huiswaarts.
Dadelijk vatte ik het plan op den lezers van Minerva wederom in de gelegenheid te
stellen in hoofdzaak kennis te nemen van het gesprokene, en er was nog meer
reden
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voor mij dit te doen, omdat ik zal hebben te weerleggen eenige bedenkingen, door
den spreker tegen mijn vorig verslag ingebracht. Ik zal evenwel trachten kort te zijn,
daar ik er van ben overtuigd, dat, hoe belangrijk de persoon ook moge zijn, de lezers
van Minerva wel iets anders zullen verlangen dan telkenmale een verslag van een
lezing van Multatuli.
De rede zou zijn een vervolg en slot op de vorige, daar hij bemerkt had, toen
incompleet te zijn geweest.
Menige belangrijke bijzonderheid werd ons wederom medegedeeld, veel uitgebreid,
wat de vorige keer vergeten was bij gebrek aan tijd. Uit alle beschouwingen bleek
wederom, dat we recht hadden op een onafhankelijk bestaan, zoo goed als ieder
ander volk. Maar tevens werd gewezen op onze fouten en gewaarschuwd tegen
onze gewoonte om ons zelf te gering te schatten, om onze groote mannen niet aan
te moedigen en te steunen, vooral van finantiëele zijde. Daar zit veel wetenschap
in ons land verscholen, zeide Multatuli, maar ze blijft er binnen, ontwikkelt zich niet
genoeg. Hij betreurde het, dat het latijn als wetenschappelijke taal was afgeschaft;
sedert dien tijd waren wij op de Europeesche markt der geleerden zeer in aanzien
gedaald.
Dat moest alles anders worden!
Daar moest moeite gedaan worden, om onze kunstschatten binnenslands te
houden en onze kunstenaars moesten door de Nederlanders zoo betaald worden,
dat zij ook hier bleven.
Op wetenschappelijk en letterkundig gebied moesten pogingen worden in het
werk gesteld, om den vreemdeling te laten zien, dat Nederland niet achter stond bij
andere volken.
We moesten ons niet meer gestreeld gevoelen, wanneer een of andere vrij
onbeduidende vreemdeling kleine verdiensten van ons ten hemel verhief, of
voorvaderen prees, die in het geheel geen verdiensten hadden; maar we moesten
de toestand zoo doen worden, dat vreemde naties hier kwamen om onze
kunstschatten te bewonderen en onze taal gingen bestudeeren omdat ze overtuigd
waren veel schoons en veel belangrijks te leeren kennen. Dan zouden we eerbied
en bewondering afdwingen.
We moesten degelijk en waar zijn, ook in onze pogingen om ons land te
verdedigen. Spreker noemde het een treurig verschijnsel, dat een Generaal zitting
nam in eene commissie, die zich tot taak
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stelde de vraag te beantwoorden: ‘Kan ons land verdedigd worden?’ ‘Ons land moet
verdedigd worden,’ antwoordde Multatuli. En hij zelf zoude niet achterblijven, wanneer
de treurige noodzakelijkheid ons zou dwingen onzen plicht te doen. Ook twijfelde
hij niet aan den moed onzer burgers en soldaten; maar wel waarschuwde hij tegen
de zoogenaamde militaire eer. De militaire eer, die hierin bestaat dat men de kwestie
van capituleeren kalm berekent uit de grootte der bressen, de hoeveelheid dooden,
de verhouding tusschen aantal verdedigers en belegeraars, enz. Hij, Multatuli, hield
meer van de burgerlijke eer, zooals die in toepassing was gebracht door de inwoners
van Alkmaar, Haarlem en Leiden, wier leuze was: ‘Zoo lang er bloed is, is er hoop
op behoud.’
Wanneer dat de leus was van de Nederlanders, zoude elk vreemd leger, hoe
groot ook, zich wel eerst eens kalm bedenken, voor ons aan te vallen.
Zooals men ziet werd weder veel medegedeeld, te veel om op te noemen, ook
waterstaat, handel en zeevaart bleven niet onaangeroerd en dit alles weder
uitgesproken op den levendigen, onderhoudenden toon, die Multatuli eigen is.
En toch niet voldaan? vraagt de lezer van Minerva.
Neen, niet voldaan; want we hadden meer verwacht, waarop we evenwel nooit
meer zullen hopen. Met verwondering had spreker onze opmerking gelezen: ‘Ge
breekt af, maar bouwt niet op.’ Zijn antwoord was: ‘Hoe durft iemand mij zulk een
afgezaagd gezegde toewerpen?’ En tot nadere toelichting diende het volgende:
Wanneer ik iemand zeg: ‘ge moet uw huis afbreken, het is slecht’, zal hij mij dan
antwoorden: ‘maar nu hebt gij mij nog geen nieuw huis gegeven’?
Wanneer een dokter een zieke tracht te genezen en dus de ziekte tracht te
verdrijven, zal men hem dan zeggen: ‘Maar nu hebt ge nog geen gezondheid
weergegeven.’
Wanneer iemand bezig is het vuil van een vloer te vegen, zal men haar dan
zeggen: ‘Maar nu hebt ge de reinheid nog niet aangebracht.’
Alles samengenomen: ‘Het goede bestaat reeds in verwijdering van het kwade;
zonder dat nog weer iets goeds voor dat kwade is in de plaats getreden.’
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Was Multatuli verwonderd over ons gezegde, en zelfs verontwaardigd, dat een
jongmensch, die voorondersteld werd, tot de ontwikkelden te behooren, hem dit
had durven toewerpen; wij zijn niet minder verwonderd over zijn antwoord. Voorwaar
het goede doen kan zijn: verwijdering van het kwade, maar dan deed dit kwade
geen dienst, of was niet bestemd om dienst te doen. Dan is vervanging niet noodig;
in ieder ander geval wel.
Iemand, bovenstaande vragen aan den geneesheer of aan zijn dienstbode doende,
zou met eenig recht naar Meerenberg kunnen verwezen worden; terwijl de bewoner
van het bouwvallige huis, op zijn wedervraag ten antwoord verkrijgende: ‘Hoe durft
gij mij met zoo iets aankomen?’ terecht zeer verwonderd zou mogen staan en zeer
verstandig zou handelen, met te zeggen: ‘Ik zal nog maar wat wachten met dat
afbreken; beter is het in een bouwvallig huis te slapen dan naast de puinhoopen
onder den blooten hemel te liggen.
‘Jawel,’ zeide spreker; ‘men verlangt wetsontwerpen en liefst de memorie van
toelichting er bij.’ Overdrijving, we verwachten natuurlijk slechts ruwe omtrekken,
beginselen en geest van een nieuwe orde van zaken, en hadden allerminst een
antwoord verwacht als volgt: ‘Mijne Heeren, f 1.50 is misschien te veel entrée, ik
zou het wel graag voor niets willen doen; maar wanneer men dergelijke eischen
stelt, zou ik recht hebben op millioenen.’
Merken we allereerst op, dat de uitbetaling van die sommen eerst zou kunnen
plaats hebben, wanneer het gebleken was dat het voorgestelde doeltreffend en
uitvoerbaar was; wat met het oog op één van spreker's denkbeelden: ‘voor korten
tijd een Napoleon’, nog wel te bezien staat; maar wat meer is: van den schrijver van
den Havelaar en van de Ideën hadden we alleen verwacht, dat hij de dingen doet
omdat ze goed zijn, zonder daarbij te rade te gaan: met dankbaarheid of belooning.
Neen, wanneer op onze bescheiden vraag om aanwijzing tot verbetering,
geantwoord wordt: ‘hoe durft gij die vraag doen, dit pleit niet voor uwe ontwikkeling’;
dan zouden we ieder ander antwoorden (we kunnen het vooralsnog van Multatuli
niet gelooven): ‘Uw antwoord doet mij vermoeden, dat gij niet kunt opbouwen.’
En nu nog de laatste beschuldiging, dat wij zijn raad om degelijk
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en waar te zijn gering geschat zouden hebben. ‘Hij moet al een millionnair zijn, naar
hoofd en hart,’ riep de spreker uit, ‘die waarheid en degelijkheid als kleinigheden
beschouwt.’
Waaruit spreker dit afleidt is ons niet recht duidelijk. In het verslag stond: ‘We
nemen dezen raad gaarne aan, maar merken alleen op, dat we, willen we onzen
plicht doen, vóór alles moeten weten, waarin die plicht bestaat.’
We waren zeer ingenomen met Multatuli's aandringen op waarheid en degelijkheid,
maar de zucht kwam bij ons op, meer te weten, een leidsman te hebben in vele
moeielijke kwesties. We meenden, dat Multatuli misschien die leidsman zou willen
zijn, hij, die spreken zou over gevaar voor anexatie en middelen daartegen. Van
‘eischen’ was geen sprake.
We zien nu, dat we ons vergist hebben.
De Leidsche verslaggever zeide in de Vox: ‘Multatuli geeft dikwijls als iets
bijzonders en iets nieuws, wat reeds bekend en oud is.’ Zoude dit ook niet eenigszins
op zijne beide voordrachten hier te stede gehouden, toepasselijk zijn? Door de
meesterlijke wijze van voordragen wordt het gesprokene amusant, maar we vragen
aan 's mans grootste bewonderaars: ‘Hebben uw vader en moeder u niet van de
prille jeugd af aan ingeprent, waar te zijn en degelijk? Waren 2 avonden noodig om
ons dit nog eens voor te houden? En was het dan wonder dat we, steeds alleen
hoorende, als middel tegen anexatie, als raad op den levensweg, iets, dat iedereen
weet dat zijn plicht is, vroegen om meer?
Delft, 9 Maart 1878.
1.
J.W.C.T.

Eindnoten:
1. J.W.C.T.: J.W.C. Tellegen.

[20 maart 1878
Advertentie voordracht Utrecht (II)]
20 maart 1878
Advertentie inzake een tweede voordracht van Multatuli te Utrecht op 21 maart
in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, no. 79. (K.B. 's-Gravenhage)
1.

Пanta nohta

Buitengewone Vergadering met introductie voor Dames op Donderdag
21 Maart 1878, in de Kleine Concertzaal van het Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen.
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Spreker: de Heer Douwes Dekker
(Multatuli.)
Aanvang 8 ure.
Opening der zaal 7 ure
Names het Bestuur.
E.E. Sickinge.
h.t. loco-ab-actis

Eindnoten:
1. Panta noèta: Al het kenbare (gr.)

[20 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
20 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 3
beschreven. (M.M.)
Neen, morgen
ik heb 'n hekel
1.
aan lakken, en V. Helden is er niet.
Rotteraam. Woensdag
2.
middag lieve beste Mieske! Hierby 200 gl. Een voor huishouden en een voor
jou. Die kwam je nog toe.
n
Zoo even telegrafeerde ik. Hier vond ik een brief, en om 2 uur ontv. ik den 2 .
Best dat het kind nog niet weg was. Heel goed! Haal nu goed je hart op en geef er
goed in toe. Ik zal meedoen. Ja, neem dat meisje in dienst. Heel goed. Dat helpt
veel, en 't geld komt er niet op aan. Ik kon je best meer zenden, maar Haspels heeft me zooveel goud gegeven. En
ik wil 100 gl papier aan Nonni zenden.
Bekommer je niet over geld. Hier na aankomst van Utrecht bezoek van Haspels, Iterson, Plet - o zoo druk! En
3.
ik ben wat moê, maar toch heel wel en monter. Ik ga eten 5 uur nu daarna thee
drinken en voordracht klaar maken. Dat is makkelyk. Haspels komt me halen. Afloop
schryf ik je niet meer, omdat het altyd goed is. Dat mist niet. Lief dat je schreef: dat
is niet Deks van je. lief en ondeugend! Morgen voordr. Utrecht. Ook daarvoor is geen nood. Ik zal Betsy kaartjes geven,
zooveel ze wil. V. Helden is voor my naar Utrecht om iets te regelen daarom nu geen geld.
Morgen. -
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Ik zend je 'n hartelyken kus, en jy zend jy me 'n haartje van je. Is 't nu goed? En zal
je weer vroolyk wezen met je kind. Schryf geruststellend aan den vader. En noodig
hem uit, zoodra hy kan, eens te komen zien. dag Mieske

Eindnoten:
1. Naderhand bovengeschreven.
2. 200 gl.: doorgestreept.
3. 5 uur nu: later ingevoegd.

[20 maart 1878
Verslag voordracht Sneek in de Sneeker Courant]
20 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Sneek van 15 maart in de Sneeker
Courant, no. 24. (M.M.)

Iets naar aanleiding van Multatuli's voordracht.
‘Bij 't beschouwen van een kunstwerk, bij 't schatten eener uitstekende daad, bij 't
beoordeelen van een uitgedrukte gedachte, leg ik mij zelf altijd de vraag voor: wat
is er omgegaan in de ziel des kunstenaars, van den held, van den wijsgeer, om dat
ideaal te scheppen, om tot die daad te besluiten, om die gedachte voort te brengen
en daaraan vorm te geven als denkbeeld? Dat is; ik vraag hoe de ziel bevrucht is;
welke toestanden ze doorliep, bij dragt en verlossing?
Welnu, de geschiedenis eener groote conceptie roept mij altijd den tekst toe: met
smart zult gij kinderen baren.
Als een graankorl spreken kon, zou ze klagen dat er smart ligt in 't ontkiemen.
Helden, artisten en wijsgeeren zullen mij begrijpen, en de klacht van die graankorl
1.
verstaan.’
O zeker! deze in de eerste plaats zullen het den genialen ideënzaaier toestemmen
dat zùlke kinderen van hoofd en hart, als de auteur van den Max Havelaar ons
gewoon is aan te bieden, met smart moeten worden gebaard. - Maar men behoeft
daarom juist bij uitsluiting nog geen held, artist of wijsgeer te zijn, om te gevoelen
en te begrijpen, dat er heel wat uren ‘in de woestijn’ moeten zijn doorgebracht,
alvorens men zóó wél voorbereid kan optreden en op zúlk eene wijze tot zijne
hoorders kan zeggen: ‘Broeders, mij dunkt deze zaak is alzoo,’ - als Multatuli dat
hier jl. Vrijdag avond deed. Voor de eer van ons auditorium hopen wij althans, dat
daaronder velen zullen geweest zijn, die, - ook zonder
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nu direct held, artist of wijsgeer te zijn, gelijk Multatuli dat is, - die toch genoeg
ontwikkeld waren om de waarheid van 't zoo even geciteerde ten volle te beamen.
De bekende ‘zaligsprekingen’, uit de bergrede van Jezus, was ook hier, even als
te 's Hage, het onderwerp van M's. kernachtige, indrukwekkende, ongekunstelde
2.
en toch zoo bloeiende voordracht, die, ex tempore gehouden, door het vrij
aanzienlijk auditorium met bijzondere aandacht en warme belangstelling werd
gevolgd.
Even menschkundig als zedekundig, even treffend als pikant, behandelde hij de
zaligsprekingen van den ‘goeden Jezus’ - en bracht hij de middelen om zalig te
worden over op maatschappelijk gebied, - terwijl hij zich in het tweede deel zijner
boeiende rede meer speciaal bepaalde bij de belofte: ‘zij zullen God zien.’ Vóórop
stellende, dat hij in geen persoonlijken God geloofde, gaf hij een verklaring van deze
woorden van Jezus in dien zin, dat Jehova moest worden opgevat als de vervoeging
van ‘het zijn’, terwijl hij betoogde, dat de kennis van al wat was, is en zijn zal, de
hoogste godsdienst en de schoonste zaligheid is.
Ook al hadden wij daartoe beschikbare ruimte, ook dàn nog zouden wij ons niet
licht wagen aan een gedetailleerd verslag van deze bezielde en bezielende
voordracht met al haar schat van ideën, overtuigd als we zijn, daarvan toch niet veel
meer dan een flauwe copie te zullen kunnen leveren. De quintessens van het
gesprokene hebben we, naar aanleiding van Flanor's artikeltje daarover in den
3.
Spectator, in een onzer laatste nummers reeds meêgedeeld.
In 't algemeen nog slecht dit:
Multatuli begon met te zeggen - en vooral de geestverwanten van den strijder
voor waarheid en recht die gedurende de laatst gehouden voordrachten, zoowel
hier als elders, getuige zijn geweest van zijn afmattenden strijd tusschen physieke
zwakheid en intellectueele kracht, moeten o.i. bij die verklaring een gevoel van
zelfverwijt niet hebben kunnen onderdrukken, - Multatuli begon, met ons te zeggen,
dat hij physiek zwak was. Nu, dat was hem aan te zien. Maar gedurende zijn
voordracht van jl. Vrijdag avond bleek toch ook even duidelijk, dat hij intellectueel
nog even sterk en krachtig was, als ooit te voren. - Toch is en blijft het een schan-
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de voor Nederland - en in 't bijzonder voor M's geestverwanten - dat men hem, bij
zooveel physieke zwakheid, nog zoo'n harde pelgrimstocht laat doen. Men moest
wijzer zijn uit... welbegrepen egoïsme, dat o.i. gebiedend voorschrijft: op meer
economische wijze te zorgen voor de instandhouding van het stoffelijk omhulsel,
dat de drager is van zulke ideën.

Eindnoten:
1. Idee 30. Vgl. V.W. II, blz. 316.
2. ex tempore: voor de vuist weg (lat.)
3. Zie bij 2 maart 1878.

[20 maart 1878
Verslag voordracht Arnhem in de Arnhemsche Courant]
20 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Arnhem van 18 maart in de Arnhemsche
Courant, no. 7442. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De heer Douwes Dekker hield gisteren avond in Musis Sacrum zijne aangekondigde
voordragt. In een vloeijende improvisatie ontwikkelde hij de stelling Genot is Deugd.
Dat hij een hooger genot bedoelde dan daaronder verkeerdelijk door velen verstaan
wordt, ligt in den aard der zaak en werd bovendien bij herhaling door den spreker
betuigd en met voorbeelden duidelijk gemaakt. In het tweede gedeelte zijner rede
weidde de heer Douwes Dekker uit over het God zien en deelde hij zijn godsbegrip
uitvoerig mede.
Over het algemeen stemde dit en hetgeen de spreker in den loop van den avond
zeide overeen met de tegenwoordige levensbeschouwing van zeer velen,
waarschijnlijk ook van zeer velen zijner toehoorders op gisteren avond. Zoo er
tegenstanders van zijne wijsbegeerte aanwezig waren, betwijfelen wij of hij hen
geheel zal hebben bekeerd. Het komt ons dan ook voor dat zijn spreken in het
openbaar meer bepaald de strekking heeft om te versterken in de leer, waarvan hij
zulk een ijverig apostel is en tot welker verspreiding zijne werken zooveel hebben
bijgedragen. Multatuli is een krachtig medestander in den strijd tegen bijgeloof en
bekrompenheid, en zijne zoo eenvoudig en met overtuiging voorgedragen
improvisatien kunnen veel bijdragen om den gezigtskring te verruimen, al is ook
aan een groot deel zijner hoorders hetgeen hij zegt bekend, zoodat het slecht door
den vorm indruk maken kan. Aan die vormen is de schrijver van Max Havelaare rijk
en ook gisteren avond wist hij er het talrijk opgekomen publiek door meê te slepen.
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Zijn beroep, aan het slot, op de sympathie van zijne hoorders, was niet ijdel.
Daverende toejuichingen vielen hem ten deel.

[20 maart 1878
Voordracht te Rotterdam]
20 maart 1878
Multatuli spreekt voor de tweede maal te Rotterdam.

[20 maart 1878
Aantekeningen voordracht]
20 maart 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Bygeloof’ te Rotterdam. Drie
stroken papier van 330 × 99 mm (1 stuk) en 330 × 98 mm (2 stuks). De eerste en
derde strook geheel beschreven, de tweede voor ⅘, met aanvulling in potlood op
de achterzijde van strook 3. Het kursief gedrukte betreft toevoegingen in potlood.
(Map Voordrachten nr. 4, 5 en 6, M.M.)
capt. 1.

nu bygeloof. wat is by, over geloof
verder uitbreiden dan naar
gewonen zin in 2e deel tot hiertoe en niet verder. 2.

oorsprong poezie (legende)

traagheid, zucht naar 't bovennatuurlyke

waarom makkelyker?

gebruik poezie muur Frauenst.
slotmisbruik behoefte aan goden ballade

priesters

2.

alfoeren

2.

geen wetenschap

Zwarte hand.

zes schellingen biologie altyd zoo geweest
Egypte

uien
skarabeën

wysbegeerte door 't

os, aps, (sapie)

volk niet begrepen

isis, os-iris

geen wetenschap.Grieken.

Olymp.
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Eris Saturnus
poezie en by

Minerva

't volk geen

Arachne

wetenschap

Aktaeon
auguren (cicero)
panische schrik
caesar, afrika

geen wetenschap Alfoeren, geen wetenschap Heden nog eens: wat is bygeloof
beneden uw aandacht.
in algem. opvatting spoken.
hulpmiddel.

zwarte man

moeders.

kabouters

biologie

heksen
speld of mes
2.

dertien

dieven eten & drinken

engeltjes

mes met scherp n. bov.
engeltjes schudden h.b. op
gnomen

geen wetenschap in byzondere opvattingen, want we raken
aan de Schrift.
neen, nog niet, eerst

eerst toevallen

toevallen, kansrek.

dertien

2.

2.

rood haar
Ianis te Goes

vrydag

noodmunten

middel tegen wonden St. Médard

handschoen

Lourdes Marpingen

Dr Davey

Wenzelburger

2.

2.

2.

2.

2.

spelers, jagers, zeelieden
gebrek aan wetenschap.
Hoe meer wetenschap hoe minder
bygeloof, d.i. geloof -
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tweerlei zin van geloof niet alleen bygeloof in hemelzaken

nadeelen voor de werkelykheid We zyn opgevoed in allerlei fictien
biologie
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vaderlyke deugd & wysh.
moederliefde
weldadigheid
voorgeslacht.
chauvinisme
eerbied voor vonnissen
kranten
eerbied voor 't gedr. woord
letterkunde
voor spreekwoorden en
zegswyzen
Kaïn
Verhagen
staatslieden
voor school

alles gevolg van biologie Hoe ons te ontdoen van al die slaverny.
Door wetenschap.
Welke?
2.

Moet wel terug komen op geloovery

2.

Protestanten even erg als Katholieken
Roeping van den mensch wys te zyn

Robinson Jehova. Isis. -

wordt hieraan voldaan?
kerk gaan
preeken
gezangen & psalmen
dogmatiek
alles biologie!
3.

Myn M.S.

de plaats, (redeneren?)
welke wetenschap
aard der dingen
terug op kansrekening
Nu verder... aan de Schrift
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Judas, rood
vrydag (schip)
amulet wonden
St Medard
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aanstekelyk Cevennes
Boerhaave
Lourdes
Marpingen
Wenzelburger. Hoe ver? Maria, ja.
Jezus neen!
Luther (Servet. inktpot)
Hervorming
paradys gesch.
zondenval
verlossing
onbevl. ontvangenis
sit

wonderen (Zaalberg Meyboom)

ut est
onfeilbaarheid
hemelvaart
(koorddanser)
lykverbranding
eigenschappen van god

uitbreiden

jaloers & c
klein

myn wysbegeerte: straks.
Hoe minder wetensch.
hoe minder geloof want
geloof is bygeloof.
in 2e deel 't begrip bygel.
uitbreiden op myn wys, onder opmerking
dat de religieuze verstomping
allernadeeligst gewerkt heeft op t oordeel
omtrent àndere dingen

Geloof is bygeloof Alfoeren zwyn
2.

eerbied voor andersdenkenden
ryke jongeling
Sadduceen -
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2.

2.

Vyf drie vier opmerkingen aan geloovers de ryke jongeling de sadduceen duivelvreemde straffen
Abraham werd in z'n kindsheid &c Als er 'n god ware...
alles onderzoeken en gebruiken en vooral: 't gezond verstand.

Eindnoten:
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
2.
2.
2.

nu bygeloof: verwijzing naar de eerste lezing te Rotterdam op 11 februari 1878.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Millioenen Studien.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.

[21 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
21 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Rotterdam 21 Maart
Donderdag lieve beste Mieske, gistravend hier gesproken en 't was weer goed.
Ik werd zéér toegejuicht en ben ‘terug geroepen.’ Overal word ik zeer zéér lief
behandeld en 't wondert me dat by dien algemeenen byval de zalen niet voller zyn.
Maar toch is dat by zaak, want geld heb ik voortaan genoeg.
Hé, ik zend je vandaag niet. Daarvoor heb ik 'n paar redenen. Ik heb ruim, ik ga
straks naar Utrecht (van avend ‘spreken’) en wil veel by me hebben. Ook heb ik 'n
1.
hekel aan lakken. Nu , V. Helden is terug van Utrecht en kon 't doen, maar ik zend
weer 100 gl. aan Non (imponeeren) Kort: vandaag kryg je niets. Ik zend je liever
over 'n paar dagen wat meer. Je zult niet verliezen by 't wachten. O, o, o, o, knor niet! Ik ga nog ‘spreken’:
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23 Haarlem
26 Zierikzee
28 Bergen op Zoom
30 Breda
1 April 's Bosch
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en misschien nog op 'n paar plaatsen meer. Bedenk dat de voordragery zelf me
niets kost. Dat gaat vanzelf. En wat reizen en trekken aangaat, ik voel me heel wel.
Dus knor maar niet. Bedenk dat juist het algemeen zeker succes zoo goed is voor
Tandem. Al las ik gratis, dan nog brengt het veel op door de toetreding der leden
(Iterson zei me gister dat-i zeer spoedig 'n nieuwe sectie zou moeten
stichten. Ikzelf sticht er nog 5 of 6. Dan moeten ze zich zelf uitbreiden en
ik bemoei er me niet meer mee.) Ik kreeg zoo even 'n brief van Vosmaer die me niets bevalt. Droog, styf, haagsch!
Hy schryft in plaats van ‘beste of waarde Dek’: Amice, enz. Ik gis dat-i... niet zéér
2.
wel is met J. en dat-i denkt dat ik of dat wy... enz. 'n Andere reden kan ik niet
bedenken. Maar erg trek ik 't me niet aan. Eshuys heeft zich in zekere zaak (Truida, V.Z, Beersmans, De Vries &c) heel
leelyk doen kennen. Ik geef hem geen hand meer. Hy was niet op de lezing en Bos
zei me: hy durfde zich niet laten zien aan je. Ik begreep dit volkomen. Als ik hem
gezien had, zou ik hem den wind van voren gegeven hebben.
Morgen ga ik by Bé koffidrinken en dan koop ik de pendule. Jammer dat haar
schoorsteen zoo smal is
(niet a maar b

er kan geen flinke pendule staan. Nu we zullen overleggen. - Ik weet nog niet zeker
wat ik te U vertellen zal. Misschien over 't horror vacui, misschien litterarische
bydragen opgeluisterd (!) door reciteeren. Van succes ben ik zeker, eens vooral. Je moet toch erkennen dat de heele zaak op tooveren lykt, zoowel Tandem (dat
hoofdzaak is) als de zekerheid van 't slagen myner voordrachten. En niemand weet
dit beter dan Le Gr. V.Z. & Haspels, zoodat ze zeker my tegen 't najaar 'n flink bod
zullen doen. Ik zelf geloof nu byna dat ze wel 20/m kunnen bieden. Maar 10/m is
ook wèl, dunkt me. Zie je, dan regelen zy in tyds, en in 't goede saizoen, en na
behoorlyke aankondiging de tournée. Nu gaat het te hooi & te gras en soms weten
de menschen in den omtrek eener plaats het eerst op 't laatste oogenblik. Daarom
byv. las ik niet te Zierikzee. -
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Ik schryf nu niet meer. Misschien kryg ik weer 'n brief van je by de bestelling van 2
uur. Gister heb ik best en veel gegeten, en dat doe ik vandaag ook. Nu verlang ik
3.
naar m'n koffi. V. Helden zit by me. Straks moet-i uit om den Boekverk. V.D.H. en
Buys te betalen. Dat plantenboek kostte 7,35 (gulden) Ik bestel er nog 'n paar voor
4.
Marie Versl. voor Hilda, voor - och, ik heb zooveel vrindinnetjes gekregen en ze
zyn allen verlangend om jou te zien. Ik verzeker je dat je ‘eer’ (ook in wereldschen
zin) heelemaal gered is, en dat je zeer hoog staat. Jammer dat je papa 't niet beleefd
heeft. (Mits wèl zynde!) Ja, ik verzeker je dat de Van Vlotens overwonnen zyn. Ik
wou dat-i te Haarlem op de voorste bank zat, en met 'n notitieboekje in de hand.
Maar dat durft-i niet. Meen niet dat ik (als M.K.) hem zou toe spreken of op hem
doelen. O neen. Dat zou taktloos zyn. Maar ik zou dwingen tot hartelyk
applaudissement en vooral tot onverstoorde stilte. Die was overal opmerkelyk,
overal! Nooit het minste geritsel. En gister sprak ik ruim 2½ uur. Van 8 tot 10 m voor
11 en er ging 15 min pause af. En ik spreek snel. Denk eens. En, als 't 10 uur is,
zie ik altyd dat ik best stof had voor 'n nieuwe voordracht. Ikzelf sta verbaasd over
m'n onuitputtelykheid.
1½ uur Donderdag
Mooi, daar is je brief al van gister morgen! Best en lief. Dankje wel. Ik ben... lui, en ga 'n uur in m'n makkelyken stoel zitten. Ik heb V. Helden
uitgezonden, en ga wat dutten. Ik was òp tot 2 uur. Ik kryg daar 'n brief van 'n dame die gister op de lezing was en me bezoeken wil.
5.
Ze zegt dat ze uit Brussel kwam om me te hooren, en maandag weer weg moet.
½ voor 4 ga ik naar Utrecht. Ja zeker, 'n zoen aan Bé.
En pendule ook! 6.

Och, ik ben lui.
Dag lieve Mieske. Heb je m'n br. van - och je zult wel zien of er een mankeert.
Ik ben heel wel, maar moe. Zeer opgeruimd. Japon gekocht, best. Al kocht je 'r 10 of 100.
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Alles kan best. Nooit zal je weer gebrek aan geld hebben. O zoo heerlyk. Jy die zoo
gesjouwd hebt, en zoo dapper. Ik heb meer pret over jou dan voor mezelf, dit is
ruim waar, maar dat jouschap is myzelf. Ook na m'n dood zal je 't goed hebben, in
geld en in eer. Want ieder zal je eeren. Zie dat is prettig voor 'n ridder. Ik wist wel
dat ik alles overwinnen zou.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nu: oorspr. stond er En (nu.
J.: Jeanne Clant v.d. Myll-Piepers, Vosmaers vriendin.
V.D.H.: Van der Hoeven.
Versl.: Versluys.
Zie de brief van 22 maart van mej. C. Bremer.
Och, ik ben lui: oorspr. voorafgegaan door Ik ga straks.

[21 maart 1878
Voordracht te Utrecht]
21 maart 1878
Multatuli spreekt voor de tweede maal te Utrecht.

[22 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
22 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Vrijwel zeker ontbreekt het slot van deze brief.
1.
Vrydag avend
Rotterdam in m'n mooi kamertje, goddank!
lieve beste Mieske! Als ik by avend (zonder: straks naar den trein) in m'n kamertje
zit, moet je maar denken dat ik 't goed heb, en opgeruimd ben. M'n verblyfje hier,
is allerliefst. Nu de verhalen. Ik vond je brief van gister avend. Heel prettig. Dankje
wel. (Ook allerlei andere brieven, maar dat doet er nu niet toe. O, 'n drukte van
belang!). Ik zie niet in je br. dat je Couranten hebt ontvangen van Leeuwarden, Groningen,
Sneek, Arnhem, die ik meende je gezonden te hebben of te laten zenden. Na dat's
byzaak. Eigenlyk hangen de couranten me de keel uit. Vooral daar ik weet dat ik
‘succes’ heb, of de kranten 't willen erkennen of niet. Nog zie ik niets in den
Rotterdammer over de voordracht van eergister. Ik denk dat ze 'r 'n feuilleton van
maken. Er is stof genoeg toe want arm of kaal zyn m'n voordrachten niet. Ieder staat
verbaasd over de volheid. Dus eergister was te Rotterd. en gister te Utrecht. (Morgen
Haarlem.) Te Rotterdam was 't zeer goed, en ieder tevreden. By-
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zonder vol was 't niet, maar dat kan me minder schelen. De opbrengst van die
avenden is byzaak.
(Opgehouden door V. Helden. Ik had hem laten roepen. Nu is-i voor my naar de
komedie om een en ander met Haspels te bespreken.). Je vraagt 'n paar maal: hoe kwam je te Utrecht? Dus had je dien brief nog niet
op 7 verschillende stukjes papier? Want daarin had ik, meen ik, uitgelegd waarom
ik te U halt hield. En te Zwolle? Ja, ook 'n halt om 's avends ergens te blyven ten
einde den volgenden dag minder te sporen, of zooiets. Het warrelt me, al die
locomotie! 't Gaat als 'n hollend paard, dat alleen op bepaalde oogenblikken (van
op - tot aftreden) in 'n geregelden stap wordt gebracht. De rest is als 'n droom, en
ik moet me telkens inspannen om te weten waar ik op zekeren dag geweest ben.
Ik heb moeite om me te herinneren waarover ik gesproken heb. Er is in dat alles
iets van de Arabische Nachtvertellingen.
n2.

Zoodra ik je 'n gerek brief zend, (nu lak ik niet, en 't heeft ook geen haast) zal
ik wat bewyzen van goed gedrag insluiten. Daarmee kan je je vermaken.
(Zoo even by 't thuiskomen 'n brief van Mevr. De Haas, die ik nog niet gelezen
heb, maar toch weet ik al dat-i over de Rott lezing handelt, en zeker goed getuigt.
Over de Utrechtsche lezing ben ik wèl en niet tevreden. M'n voordracht was goed,
3.
daar ben ik zeker van, maar byomstandigheden maakten dat ik daar 't land had ,
tgeen ik zoo vry was te toonen door aan de kwajongens die me 't honorarium als 'n
fooi in de hand wilden stoppen ('t was 'n vast akkoord geweest met 'n stud.
genootschap) voor de voeten te gooien. Ik zei: ‘geef die voddery aan de armen’. De
beschryving volgt later, en de redenen waarom ik 't land had. Wees dáárover niet
verdrietig, en denk hoe mooi het is dat ik me zóó durf uiten waar ik 't noodig vind.
Ik heb heel goed gedaan en ben er niets rouwig over. 4.
En... iets anders. Óók 'n soort van Gewaltstreich! Ook dáár heb ik geen berouw
van. En dien zal ik je wèl beschryven.
Na de voordracht te Rotterdam bleef ik tot 2 uur in (aangenaam) gezelschap,
sliep weinig, en was dus gister moê. En ik moest naar Utrecht. Toch dacht ik aan
Betsy. In alle haast (want behalve de vermoeienis nà de lezing, en 't prepareeren
van de nieuwe, had ik,
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zooals altyd, allerlei andere drukte) nu toch had ik er toen de vigilante hier voor de
deur stond er nog aan gedacht aan Bé te schryven dat ik 7 uur 40 met rytuig by
haar zyn zou. Dat ze, als ze de lezing wou bywonen, dan kon mee gaan, en zoo
niet dat ze dan maar hoefde neen te zeggen aan 't portier. Dat ik dat niets kwalyk
nemen zou, maar in allen geval ‘morgen’ (dat zou van ochtend zyn) by haar zou
komen koffidrinken om 12 uur. (En dan was m'n plan haar te verzoeken met my
uittegaan om de pendule naar haar smaak te kiezen, maar dit schreef ik er niet by).
In verband daarmee deelde ik V. Hall mee (die me in 't logement bezoeken zou)
dat-i niet langer mocht blyven dan ½ 12. In 't kort, in al m'n drukte regelde ik alles
op z'n best. Het hoofd liep me om. De invitatie van Bé had nog meer in dan zy weten
kon, daar ik nog eerst weten moest hoe de zaak met dat studenten genootschap in
elkaar zat en ik geen gratie van entree billet hebben wou. Bedoeld briefje aan Bé
(en ook aan Van Hall) liet ik by aankomst te U door lieden van den trein bezorgen.
(Ook nog 'n brief aan de studenten, dien ik hier te Rotterdam in de wachtkamer door
V. Helden onder dictée had laten schryven.

Eindnoten:
1. vrydag: oorspr. stond er Donderdag.
2. gerekn: gerekommandeerden (aangetekende).
3. Zie het verslag van 22 maart in het Utr. prov. en sted. Dagblad.
4. Gewaltstreich: daad van gezag (du.), in duitse schrijfletters.

[22 maart 1878
Verslag voordracht Utrecht in Utrechtsch Dagblad]
22 maart 1878
Verslag van de tweede voordracht van Multatuli te Utrecht van 21 maart in het
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, no. 81. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.) Fragmenten.

Multatuli in Πanta nohta.
Had onze wetenschap zoo weinig invloed op onze zedelijkheid, dat we wraakgierig
konden zijn, we zouden misschien trachten het den heer Douwes Dekker betaald
te zetten, dat hij een ongunstig oordeel velde over de dagbladschrijvers. We zijn
echter niet wraaklustig, en bovendien, - daar er zoo wat niets was, wat genade vond
in de oogen van den geachten Spr. behoeft het niemand te verwonderen, dat ook
de pers bij zijn voordracht van gisteren niet zonder kleerscheuren afkwam.
Veroorloven we ons toch enkele aanmerkingen omtrent het gesprokene, dan
moeten we verzoeken, dat dit niet aan zucht tot weerwraak worde toegeschreven,
maar enkel aan het - Multatuli zeker lofwaardig dunkende, - streven, om waar, om
oprecht te
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zijn. Wij moeten dat verzoek wel doen, omdat de heer D.D. nog al lichtvaardig is in
't beoordeelen van zijn evenmensch. Een enkel voorbeeld. Voorbeelden bewijzen
wel niets, zooals M. te recht, ofschoon wel wat dikwijls zeide, maar ze wekken toch
op tot nadenken. Een enkel voorbeeld dus: Een bejaard heer stond kort na den
aanvang der voordracht op en verliet de zaal. De heer D.D. Had dit opgemerkt en
vond gelegenheid daarover zijne ontevredenheid uit te spreken. Hoe nu, dachten
wij: wie heeft u gezegd, dat die man opstaat en heengaat om u in de war te brengen,
om u een teeken van afkeuring te geven? 't Is mogelijk, zelfs, wij erkennen het, niet
onwaarschijnlijk, dat het daarom was, maar niet onmogelijk was het toch, dat de
man den Spr. niet verstaan kon, ongesteld werd, dat hij geen goede plaats had
kunnen bekomen, - want 't was stampvol in de zaal - en hoe kunt gij, Multatuli, die
u zelven op zoo hoog voetstuk plaatst, dat ge heen ziet over, ja laag neerziet op
zoovelen, uit ouder en later tijd, waarop het menschdom roem draagt, dan zoo laag
bij den wal, zoo alledaagsch zijn, om op een bloote veronderstelling een afkeurend
oordeel te bouwen?
Wij zeggen, dat Multatuli zichzelven op een voetstuk plaatst. Toch beweerde hij
in den aanvang zijner rede, - waarin hij, als zwak naar lichaam en geest een beroep
deed op de welwillendheid van zijn gehoor, die hem dan ook in ruime mate
geschonken werd, - een afkeer te hebben van pedanterie. Misschien zijn we zelven
met de kwaal der pedanterie behept, misschien hebben we een andere opvatting
van de beteekenis van het woord, maar ons heeft den ganschen avond niets meer
gehinderd, dan wat ons pedanterie toescheen in de houding en manieren van den
Spr., in den vorm en den inhoud van het voorgedragene; en wij dachten dan ook
dikwijls aan een der 7 wijzen van Griekenland, die aan M.'s oordeel ontsnapt is, aan
Diogenes, van wien gezegd werd: ‘de hoogmoed gluurt door de scheuren van zijn
mantel.’ Het valsche van het waas van nederigheid, waarmede M. zich zelven
omhult, blijkt zonneklaar uit de kleinachting, waarmede hij spreekt over wie in anderer
schatting hoog staan... hooger zelfs dan Multatuli in eigen oogen staan kan, en uit
de verwatenheid van zijne oordeelvellingen over alles, letterlijk alles, wat de vrucht
is van het denken, van het zoeken naar waarheid van de besten en edelsten van
ons geslacht.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

367
Maar 't wordt tijd, dat we van den Spreker ons tot de voordracht zelve wenden; de
strekking daarvan is in korte woorden mede te deelen. Zij was tweeledig: het
onderwerp was: wetenschap en zedelijkheid. Het betoog - of eigenlijk was het geen
betoog en werd het ook niet als zoodanig gegeven - de strekking van de voordracht
dan was eensdeels: te doen uitkomen dat, wat men gewoonlijk wetenschap of de
wetenschap noemt, - niet de ware wetenschap is, en dat de invloed van die
wetenschap op de zedelijkheid óf onmerkbaar, is óf heel niet bestaat.
(....)
De slotsom van Spr's voordracht was... het beste van al wat hij ten gehoore bracht
en als men die neemt zonder al wat er aan voorafging, zullen velen het daarmee
niet oneens zijn, die slotsom was, de niet nieuwe, maar dichterlijke gedachte, - we
moeten allen dichters zijn: - de ware wetenschap, het toch altijd ware genot, de
ware zedelijkheid zijn allen vervat in het ééne woord; de dienst van het goede.
De talrijke opkomst bewees, dat het een goede gedachte van ΠANTA NOHTA was,
om den heer Douwes Dekker tot eene spreekbeurt uit te noodigen. Al houden wij
ons overtuigd, in bovenstaande regelen de gedachten van velen der hoorders vertolkt
te hebben, men zal het bestuur van het geachte gezelschap dankbaar zijn voor de
aangeboden gelegenheid, om den heer D.D. Te hooren en dezen voor het vestigen
van de aandacht op vraagstukken, wier overweging voor ieder van 't hoogste gewicht
is te achten, ook al komen dan slechts weinigen tot de slotsommen, die de Spr. als
de eenig goede trachtte aan te prijzen. Luide toejuichingen besloten de bijeenkomst.

[22 maart 1878
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
22 maart 1878
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Twee dubbele velletjes
postpapier, waarvan blz. 1-7 en 8 (¼) beschreven. (M.M.)
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1.

Rotterdam Donderdag
Avend lieve beste hooggeachte Mevrouw!
Zoo even schreef ik vry uitvoerig aan m'n vrouw 't ‘relaas van wedervaren’ der
beide laatste dagen. En ik begon:
‘Donderdag avend, in m'n kamertje, goddank!
lieve beste Mieske, als ik by avend, en zonder:
‘straks naar 'n trein’ in m'n kamertje zit, moet je maar denken dat ik 't goed heb,
en betrekkelyk opgeruimd ben. M'n keel is rauw, en rust 'n beetje’ Bah, die kermisreis! Uw brief lieve Mevrouw, deed me veel genoegen, en vooral ook omdat ik er uit
zag dat U me vertrouwde. Ikzelf verlang er naar, in uwen achtenswaardigen kring
te mogen komen, en soms smart het me als sommigen (zoo zyn er!) hun
welwillendheid uiten op 'n manier die, tegen hun bedoeling zeker, my in de ooren
klink als verwyt. Dit doet gy niet. Ik lees in uw brief niets dan vriendelykheid.
Ik heb gevoordracht (ajakkes!) eergister hier, gister te Utrecht, en morgen zal ik
‘optreden’ te Haarlem
(daar zal ik spreken over 't ‘horror vacui’ in de natuur, en vooral - in 't menschelyk
gemoed.
‘Gemoed’ wil hier zooveel zeggen als: ‘verstand & hart’ of wat we zoo noemen,
n.l. gevoel (opvanger van indrukken) en intelligentie ('t verwerken daarvan.) Sedert al den tyd die er verliep sedert ik 't groot genoegen had U en den heer De
H. te ontmoeten zit ik bezet tusschen de lezing van gister (of eergister) en die van
morgen of vandaag! Ik voel me als 'n spreekdraaiorgel, en ben er wee van. Toen ik
van avend thuiskwam gaf ik de kinderen van m'n Juffr. 'n kus, uit dankbaarheid dat
ze geen ‘geeerde hoorders’ van me verwachtten. Heusch, ik ben misselyk van m'n
wyzighedens.
En m'n keel!
En... meer nog! Het reizen in den spoortrein maakt me ziek. Ik kan in zoo'n kast
niet denken, en verveel me, wat anders nooit gebeurt.
En... nòg meer. De reislogement- of logeerontmoetingen. Ik erken veel liefs
genoten te hebben, zeker, maar 't gevoel niet altyd
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aan alle hartelykheid te kunnen beantwoorden en de vrees 'n allemansvriend te
2.
3.
worden, ook soms den tegenzin in 't dégoûtant rolletje van 'n gecajoleerde
huisbiechtpaap - och, dat alles drukt me soms.
En ten slotte de ontmoetingen van tegenovergestelden aard. Er zyn er altyd velen
die 't zy uit onkunde, 't zy uit opzettelyke vyandschap
(sommigen meenen hun god 'n pleizier te doen door my te plagen!)
nu, er zyn er die me irriteeren. En dan m'n arme zenuwen! Gister avend te Utrecht
ging de onnozele plompheid van 'n troep studenten zoo ver dat ik kalm werd door
m'n drift heen, en bedaard door afmatting. Heerejezis wat 'n stomme jongens! Ik
ben misselyk van de hoop des Vaderlands. Heb ik niet eens ergens geschreven dat
zulk onryp volkje de leelykste voorstelling is van wat de mensheid oplevert? Nu, 't
is waar! En, verbeelje, ze hadden witte dassen om! Sommigen beknepen hun neusje
met 'n lorgnet. 'N paar had krulletjes op 't voorhoofd, als 'n - bah! En dat praatte, en
redeneerde, en nam debatteertoon aan, en noodigde my uit wyn met hen te drinken,
en ‘was niet alles met me eens’ Gelukkig! Dit geeft me kans tot de hoop dat ik niet bleef stilstaan sedert ik de
kinderschoenen ontwassen ben! Lieve mevrouw. Ziehier wat ik nog op m'n lystje heb:
morgen,
23 Haarlem
26 Zierikzee (dit doe ik voor m'n genoegen. Ik zal U mondeling vertellen
waarom.)
28 Bergen o Zoom
1 April Den bosch
30 Maart Breda
Maar.. 't kan zyn dat er nog 'n paar plaatsen achteraan komen of tusschen in. Waarom doe je 't? Wèl, ik moet. Ik zal u verzoeken my die curiositeiten te geven zoodra ik weer 'n behoorlyk
mensch ben, en geen kermisreiziger. Och, 't stuit me zoo. Ja, ik heb U (of den heer
De H.) 'n dienst te vragen. En ik weet zeker dat het U 'n genoegen zal zyn ja daarop
te zeggen. Als ik dat niet wist, zou ik 't ook niet doen. Maar alles wacht op den afloop
van die voordrachten. Zeker is er geen koorddanser in de
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stad. Anders had ik zeker reeds 'n confraterneel bezoek van 'm gehad!
M'n vriendelyke groet aan U beiden, en ik noem me hoogachtend
Uw liefhebbenden
DouwesDekker
Ik lees m'n brief niet over. Loopen de zinnen niet rond, in godnaam. Dit eens vooral,
S.V.P. Ik baad me in slordigheid als 't niet voor de pers of voor 'n auditorium is.

Eindnoten:
1. Donderdag: moet wel Vrijdag zijn, gezien het citaat uit de brief van vrijdag 22 maart aan Mimi.
2. dégoûtant: weerzinwekkend (fr.)
3. cajoler: strelen, flikflooien (fr.)

[22 maart 1878
Brief van Multatuli aan C. Bremer]
22 maart 1878
Brief van Multatuli aan Christina Bremer. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4 (⅔) beschreven. (M.M.)
Met bewaard gebleven envelop, waarop poststempel Rotterdam 22 MRT78 en de
le
adressering Mad Christina Bremer ten huize van den heer Snelleman Lamsteeg
7 Rotterdam.
Vrydag avend, laat
Mejuffrouw.
Ik had reeds in antwoord op Uw vriendelyk schryven, 'n briefje gereed waarin ik
U voorstelde my morgen voor 11 uur de eer van Uw bezoek te geven, maar voelde
my, na ryp beraad, verplicht het te verscheuren. M'n keel is rauw, en 't spreken doet
me pyn. Ik ‘sprak’ gelyk Ge weet eergister hier, en gister te Utrecht. Morgen moet
ik optreden te Haarlem, en wanneer ik nu m'n arme keel morgen in de eerste helft
van den dag niet wat spaar, loop ik kans wat àl te schor te zyn, als ik te Haarlem 't
woord voer.
Geloof me dat het me zeer leed doet, U dit antwoord op Uw overigens zoo
aangenaam, schryven te moeten geven. Het is m'n treurige plicht zeer zuinig
omtegaan met de vermogens van ziel en lichaam. Anders zou ik in gebreke blyven
de zeer zware taak die velerlei zeer verdrietige omstandigheden my op de schouders
legden, te vervullen. Ik ben tòch reeds bovendien niet tevreden met de wyze waarop
ik me daarvan kwyt.
Mochten de toevallen waaraan 't leven zoo ryk is U weder in m'n buurt voeren,
dan houd ik me voor nadere kennismaking zeer aanbevolen.
Intusschen heb ik de eer hoogachtend te zyn
UwDWDienaar
DouwesDekker

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

371
Het smart me zoo, 'n vriendelyken handdruk aftewyzen. Schikt het u, morgen voor
elf (want ± 12 uur moet ik naar Haarlem) 'n oogenblik neen, 't kan heusch niet! Ik zal het moeielyk genoeg hebben met m'n keel. Geloof
dat het me leed doet.

[23 maart 1878
Advertentie voordracht Haarlem]
23 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 23 maart te Haarlem in de
Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 70. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
SCHOUWBURG, ST. JANSSTRAAT, HAARLEM. VOORDRACHT

van
MULTATULI
Op Zaterdag 23, Maart 1878, 'savonds te 8 uren.
Toegangsprijs f 1.50.
Kaarten zijn te bekomen bij den Boekhandelaar W.C. de GRAAFF, Barteljorisstraat.
Plaatsen zijn te bespreken aan den Schouwburg.

[23 maart 1878
Voordracht te Haarlem]
23 maart 1878
Multatuli spreekt te Haarlem.

[23 maart 1878
Aantekeningen voordracht]
23 maart 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Horror Vacui’ te Haarlem. Twee
stroken papier van 330 × 99 mm. Alleen aan de voorzijde beschreven, één geheel
en één ⅓. Het kursief gedrukte betreft toevoegingen in potlood. Zie ook verslag van
26 maart. (Map voordrachten nr. 71 en 72 M.M.)
eenheid
1.

wysbegeerte. (vrouwen!)

1.

van Vloten. -
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horror vacui

in de g. en z.

weerstandsvermogen

natuur -

2.

1.

1.

doceeren? haarlemmer. (v. Vloten) niet bewezen? debatteerclubs
als tot volwassenen
afdwalen. peer uit eigen tuin! d.i. door
eigen nadenken, des te beter!
horror vacui

niet vreemd, want:

zoowel geestelyk

Eenheid in de nat.

en zedelyk als

arsenic

stoffelyk

theïne
aniline

menschelyk

chinine

lichaam

vanille
ammoniak

ook in 't onstoffelyke
blykbaar in taal
'rh

drift

u up.

hart (atie)

‘maha’

neerslachtig

Dichters

melancholiek

spreken

bezitten. opwinden

in beelden aangenaam hekel akelig

vorm

zonde

angst

n

dus taal is beeld. Dat is
eenheid Ook in daad, handeling, verrichting
aandoening is overeenst. tusschen
ziel en stof. Afspiegeling
Cats

Vooral met horror vacui

Jezus

wind

ik

golf

dichters

proppenschieter

1.

1.

1.

1.
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s

wereldgeschied

Vooral met horror vacui. Nergens is niets: horror vac
Nergens zyn 2 dingen tegelyk
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weerstanden
in de stof: wind golf
hoos
republ. tirannie- proppenschieter
ziekten-

wereld gesch .

meeningen-

menschelyk gemoed

s

cirkelgang

archimedes. Jezus. ik
horror vacui.

ziel kind spons
Emile
Wolf & Deken
vragen ydel.

horror vacui.

opportuniteit
meer voorb. den leer
(Sokratische 1)
1.

vernielzucht Jan
vuile praat.

spoken (ook groote menschen
gelooven aan spoken!
Maar ik stap nu van kind. af.

gemeen

volk, gemeen.

Dis-moi comm.
crimineele statist.

horror

Huwelyken zedeloos

vacui

wet Mozes

(coronel) (gooi)
onderwyzen

dis moi comme tu
3.

aimes, e.j.t.d.t.e
jenever

Van Effen.
Wouter, linnenkast schoonheidsgevoel overslaan
ook crimineele statistiek

hooger stand.

Dis moi comm. t.t.
Societeit
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lektuur, kranten

vacui

gesprekken

Lovelace

vervalsching lev. m.

liefde

huwelyk Matth XIX
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ontdekken

linnenkast
Kristal Demon in -

Staatkunde, wisselaars in den tempel
hooger stand: ook

Indie

spoken

Egypte
Griekenl.

horror

Rome

vacui

Katholicismus
Protestanten
tafeldans

leegte in

biologie

gansche volken

geestenkloppery V. Calcar. -

1.

1.

1.

schoonheidsgevoel abattoirs

1.

plé's
Verdryven door gebruik
te maken van 't weerstandsvermogen der wetenschap. nl. het weten = wysheid. Wysheid jaagt spoken
op de vlucht.
Dus: wysbegeerte!
Vrouwen, schrikt niet.
Wèlke wysbegeerte? -

Wysbegeerte voor allen
V. Vloten
3 museums
1.

cirkelgang

kameel arabier

Eindnoten:
1.
1.
2.
1.
1.

Doorgehaald.
Doorgehaald.
g. en z.: geestelijk en zedelijk.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
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1.
1.
1.
1.
1.
3.
1.
1.
1.
1.
1.

Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
et je te dirai qui tu es. Dis-moi comment etc: zeg mij hoe gij liefhebt en ik zal U zeggen wie gij
zijt (fr.)
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.

[24 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
24 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven (M.M.)
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Haarlem
Zondag middag een uur lieve beste Mieske! Alweer afgeloopen, d.i. de voordracht.
En, ik geloof, weer goed. Ja zeker! Ik schryf nu wat haastig en denk niet dat het zenuwachtigheid is. Ik ben heel wel
en opgeruimd. Gister voor 't vertrek van R heb ik gezorgd je brief te krygen waarin je lief
1.
geschenkje . Ik heb 't gezoend. Dus voordracht goed! Ik hoop 'n beetje dat Jeanne je schryven zal. Ja, dat hoop
ik, en ik ben zeker dat ze getuigenis geven zal van goed gedrag. (Dáárvan gesproken, heb je niet eenige kranten van Arnhem ontv.? Oeberius zou
ze je zenden. Nu, dat 's byzaak. Om de kranten geef ik niet. 't Schynt byv. dat de
2.
N.R. niet wil spreken over m'n voordracht. Kwaadspreken durft-i niet, en goed zal
3.
'm verboden zyn door fransen v.d.P. ). Verbeelje, heele fideele kennis gemaakt met den heer Clant! Gister hebben zy
beiden met nog 'n heer in myn logement 'n (allereenvoudigst) soupeetje (brood &
vleesch) gebruikt, en ze bleven tot 2 uur. Aller fideelst. Ik ga er van middag dineeren.
En vóór dien tyd moet ik nog uit. Daarom zoo haastig. Ik ben heel wel & opgeruimd.
Van avend ga ik naar Rott., en morgen rust. Adresseer
4.
Zierikzee,
tot nader order.
Morgen zend ik je heusch geld. V. Helden kan lakken. Jou geld, en voor hhouden
dag beste Mies. Veel kussen
'n zoen voor Woutertje, en geniet maar zoveel als je kunt. Denk dat ik geen
grootere pret heb dan jou genoegen. Zoo is 't!
Gut, die voordracht was zoo komiek! Eerst visschig, haarlemsch, flauw Maar... ik
heb ze gedwongen me terugteroepen. O, komiek. Ik voel me zoo sterk.
Nu in haast, ik moet me kleeden en uitgaan.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Zie verzoek aan slot van brief d.d. 20 maart 1878.
wil: oorspr. stond er durft.
VdP: Van de Putte, aandeelhouder van de N.R.C.
Zierikzee: oorspr. stond er één brief Zierikzee. Eén tot nader order. Ja, Zierikzee. Ik laat vandaag
nazenden.

[26 maart 1878
Verslag voordracht Haarlem in Opregte Haarlemsche Crt.]
26 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Haarlem van 23 maart in de Opregte
dinsdagsche Haarlemsche Courant, no. 73. (K.B.'s-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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- Zaturdag-avond hield in den schouwburg in de Jansstraat de heer E. Douwes
Dekker een voordragt. Zijn onderwerp was de horror vacui. Die ‘afkeer van het
ledige’, die in de stoffelijke wereld bestaat, wordt ook gevonden in de wereld des
geestes. De menschelijke geest kan niet ledig zijn: worden er geene goede en edele
gedachten, gevoelens in gekweekt, dan wordt hij gevuld met slechte, nuttelooze en
ijdele zaken. Kennis van den waren aard der dingen van deze wereld moet reeds
vroeg den geest worden aangebragt. Dat was de hoofdgedachte van deze
schitterende improvisatie. Men kan van oordeel zijn, dat een aantal uitweidingen,
die met het onderwerp in weinig of geen verband stonden, zeer wel gemist hadden
kunnen worden; dat aan de uit den aard der zaak toch oppervlakkige, hier en daar
naar sophistiek riekende bestrijding van de meeningen van allerlei wijsgeeren een
te groot deel der rede gewijd werd; men zou misschien gaarne van des sprekers
eigene wijsgeerige denkbeelden meer vernomen hebben. Maar niemand zal
ontkennen, dat de spreker, die zoo bij uitnemendheid de gave bezit om tot luisteren
te noodzaken, ook tot denken te dwingen weet.

[26 maart 1878
Voordracht te Zierikzee]
26 maart 1878
Multatuli spreekt te Zierikzee.

[maart 1878
Herinneringen bezoek Zierikzee]
Vermoedelijk op of kort na 26 maart 1878
Herinneringen aan Multatuli's bezoek te Zierikzee. In: P.J. Meertens, ‘Multatuli in
Zeeland.’ In: Zeeuws Tijdschrift 15 (1965), blz. 6. (M.M.)
Tijdens dit of het volgende bezoek aan Zierikzee moet een oomzegger van
mevrouw Mulock Houwer-Hoogenboom, Jaap Hoogenboom (1861-1952), die toen
in Zierikzee op de H.B.S. ging, er Multatuli op gewezen hebben dat hij in zijn lezing
de baan die een kogel neemt foutief beschreven had. Multatuli stoof eerst op, dat
zo'n blaag van een jongen hem durfde tegenspreken, maar moest tenslotte zijn
ongelijk bekennen, toen de H.B.S.-er zijn fysicaleerboek voor de dag haalde. Ds.
1.
Bax had hem op een foutieve vertaling uit het Hebreeuws betrapt. Accuratesse
was
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Multatuli's fort niet. Met dat al zal tante Kee Mulock Houwer, die op goede manieren
gesteld was, wel wat verontwaardigd zijn geweest over de vrijpostigheid van haar
neef. Mogelijk heeft Multatuli bij dit bezoek een exemplaar van de door Heloïze (zijn
tweede vrouw) samengestelde bloemlezing uit zijn werk ten geschenke gegeven
aan de dochter des huizes, Maria Jacoba (1854-1936), met de opdracht: ‘Aan
Mejuffrouw M.J. Mulock Houwer als herinneringsteeken [? P.J.M.] aan de ten huize
harer ouders doorgebrachte aangename uren, van den schrijver’. Het boek is nog
in bezit van haar dochter, mr. Anne Bolle.

Eindnoten:
1. Zie bij 30 maart.

[27 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
27 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3
(⅓) beschreven. (M.M.)
1.
Zierikzee Dinsdag middag ten huize van de Houwers beste lieve Mieske! Hier
vond ik gister je brief van Zondag - maandag middag Dankje wel!
Voordracht hier, best! Ik begin 't nu voor goed te leeren, en 't kost me niets. Ik
ben nooit minder geagiteerd dan by 't optreden en vóór dat uur. 't Heeft inderdaad
iets tooverachtigs. Ieder is verbaasd vooral nu byv. de Houwers by wie ik 4 uur
aankwam, dineeren, praten (vroolyk & fideel) tot ½ 8. Dan naar de zaal, ook dáár
nog in m'n wachtkamertje druk bezoek en dan op eens ‘spreken’. Ikzelf begryp 't
niet. En zonder inspanning. Ik wil pauseren om 9 uur, maar 't wordt altyd later, en
dan heb ik 't land aan de lange pauze. Gister was 't weer over ½ 11 toen ik ophield,
en had met pleizier doorgegaan, nog uren lang! Ik geef me volstrekt geen moeite.
't Is net of ik 't 'n ander laat doen, en er werkeloos by sta. 't Succes was groot. Dit
zeiden al de Houwers en zy liegen niet. Ook voelde ik 't zelf. Straks ga ik naar Bergen op Zoom, of liever Goes, waar ik niet hoef te spreken.
Ik weet niet of ik er van avend blyf (te Goes nl.) Je brieven worden me nagezonden.
Je had m'n bericht over Haarlem nog niet. Ook schyn je nog niet den brief te
hebben waarin ik zei: ‘morgen zend ik je geld’ alzoo
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nog minder dat geld zelf. Ik ben in de war met de dagen. Daar ik trouw geschreven
heb moeten er geen gapingen in m'n brieven zyn.
Aardig dat je vraagt je van de boot te schryven. Dit heb ik juist gedaan. Maar ik
weet niet wáár de postkaart is afgegeven. Dat is door den boekhouder van Le Gr.
H. & V.Z. geschied. Hy was met me op reis, doch zonder spreken. Ik vernam gister
na de lezing van hem dat-i getelegrafeerd had aan Haspels ‘hoe ik gestemd was.’
Lief niet waar? Zoo iets is nooit vertoond. 't Is al over 2 en voor 3 moet ik weg. Ik wil nog 'n oogenblik by de familie zitten.
Daarom nu zoo kort. Dag beste Mies. Waltman is vriendelyk en voldoende geinformeerd. Dus in orde. Je hebt uitgaven van jou geld betaald die op hhouden hooren. Dag beste Mies. Ik ben zeer zeer wel, en niet eens moê meer. Ik ben veel flinker
als toen ik den eersten keer hier was. Dat zegt iedereen. Heelemaal opgeknapt.
Net als met wandelen. Als ik byna moê ben, begin ik eerst recht vlug te worden.
Ik heb me nooit flinker gevoeld. En 'k zie er ook al beter uit. Ieder zeide het.
De voordracht was best. En geheel voor de vuist. Dàt is me 't makkelykste.

Eindnoten:
1. Multatuli vergist zich in de dag van de week; bedoeld is Woensdag.

[27 maart 1878
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
27 maart 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-7 beschreven.
Met envelop, waarop in handschrift Madame Douwes Dekker Wiesbaden
Dotzheimerstrasse 48 fr[ei] en met poststempels Germersheim 28/3, Wiesbaden
28/3 78. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 17)
Verehrte gnädige Frau!
Herzlichen Dank für Ihr gütiges Schreiben, aus welchem ich mit Freude ersehe,
dass der kleine Mann sich heimisch fühlt und besonders dass Sie, gnädige Frau,
freundliche Zuneigung zu ihm fühlen.
Sie wünschen über die Verhältnisse des armen Kindes Aufklärung - ich müsste
Ihnen einen traurigen, entsetzlich traurigen Roman erzählen, ein Trauerspiel, dessen
Erinnerung mich heute noch tief unglücklich macht, wenn ich den wahren Sachverhalt
des Ur-

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

379
sprungs des armen kleinen Weltbürgers Ihnen mittheilen wollte, ich müsste Ihnen
Leidenstage - wie Leidensjahre - aus meinem Leben, aus meinen Erfahrungen
erzählen, die fast unglaublich sind. Ich bitte Sie innig, erlassen Sie mir dieses - ich lüfte den Schleier dieses Unglücks
nur mit schwerem Herzen - ich will lieber einen ungünstigen Schein auf mich ruhen
lassen, als Anklagen. Ich habe den armen Kleinen einige Tage nach seiner Geburt,
nachdem ich ihn auf meinen Armen taufen liess, im strengsten Winter von einem
Dorfe, wo seine Mutter bei einem Arzte einige Zeit zubrachte, jener Pflegerinn
zugebracht, die Ihnen das Kind übergeben - sie hat brav und wacker an dem Kleinen
gehandelt und wenn gnädige Frau den Knaben wieder zurückgeben würden, wüsste
ich nichts Bessers, als ihn jener Frau anvertrauen. Dem Kinde ein älterliches Haus
zugeben, wie ich trotz der traurigsten Umstände vorhatte, wurde mir zur absoluten
Unmöglichkeit gemacht. Im vergangenen Jahre war ich in Folge einer Krankheit,
die ich mir durch Erkältung beim Reiten zugezogen, dem Tode nahe - mit schwerem
Herzen gedachte ich des armen Knaben, da ich ohne Vermögen nur von meinem
Gehalte lebe und in Folge langjähriger Krankheit wegen zweier schweren
Verwundungen im Kriege noch bedeutende Abzahlungen für Kurkosten und
ausserdem für Pferdsankäufe hatte. Der Gedanke, dass das arme Kind Zeitlebens
unter Menschen wohnen, soll, welche dessen Verpflegung und Erziehung, wenn
auch gewissenhaft, was ich nicht genug anerkennen kann, doch eigentlich aus
materiellen Gründen übernommen haben, der Gedanke, dass der Kleine nie eine
liebe Heimat haben soll, beunruhigte mich sehr, allein ich wusste keinen Ausweg.
Die Mutter des Kindes, die Wittwe eines Mannes von altem Adel, hat zwei ziemlich
erwachsene Söhne, 16 und 15 Jahre, und ein Mädchen von 10 Jahren - deren
Unglück war, zu früh ihren Mann verloren zu haben. Sie werden mich fragen, warum
ich sie nicht geheirathet habe? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe
Ehrenhaftigkeit und Gutmüthigkeit bis über die Gränzen der Vernunft, bis zur
Selbstverleugnung walten lassen, weiter konnte ich nicht gehen, wenn ich einige
Achtung vor mir selbst erhalten wollte.
Vergeben Sie gütigst, wenn ich Ihnen nicht mehr sage und neh-
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men Sie auch diese Äusserungen als im tiefsten Vertrauen gegeben - ich will
Niemand anklagen, möchte nur wenigstens annähernd die Gründe meines Handelns
darlegen. Taufzeugniss und Heimatschein des Kleinen werde ich mir sofort schicken lassen
- ich selbst segne die Stunde, in welcher der arme Knabe eine wirkliche liebevolle
Heimat erhält und erkläre mich auch zu jedem materiellen Opfer, soweit dieses in
meinen Kräften steht, bereit. Die Mutter des Kindes sieht ihrer Familienverhältnisse wegen der Befreiung von
dieser Sorge nicht nur aus materiellen Rücksichten, denn hierunter hatte sie nicht
zu leiden, sondern ihrer doch schon erwachsenen Kinder und ihrer Verwandten
wegen, die nur einen Theil des Trauerspiels kennen, sehnsüchtig entgegen.
Verehrte gnädige Frau wünschen nun zu wissen, auf welche Weise Ihen das Kind
wirklich gehören würde - wollen Sie den armen Knaben als ein kleines Mitglied Ihrer
Familie wirklich aufnehmen, so würden Sie einfach gerichtlich die Adoptirung des
Kinders erklären - die Mutter und ich würden gerichtlich unsere einwilligung
konstatiren.
Die Mutter hat allerdings Vermögen, aber diess gehört, da es Vatergut ist, den
Kindern - sie hat nur die Nutzniessung - ob sie etwas thun will oder kann, darüber
will ich sie schriftlich befragen und mir erlauben, das Resultat mitzutheilen.
Ein zweiter Weg wäre, ich selbst adoptire das Kind und übergebe es Ihrer gütigen
Obhut mit allen Rechten - mich leiter nur die Sorge, den armen Knaben ein
mütterliches Herz, eine wirkliche Heimat zu schaffen, damit der Arme nicht durch
die Schuld der Aeltern leidet. - Das arme Geschopf heisst Eduard Beermann, der
Familienname der Mutter, ist am 26. Januar 1876 in Sulzheim bei Schweinfurt
geboren - der Vormund des Kinder, natürlich nur pro forma, da ich die Sorge
übernommen habe - ist Dr. Rauch in Sulzheim.
Nun, glaube ich, soweit es die Umstände erheischen, volle Aufklärung gegeben
zu haben, behalte mir aber eine Besprechung vor, welche leider vor dem 10-12
April nicht sein kann, da Inspicirungen aller Art in den nächsten Wochen in Aussicht
stehen, die meine Anwesenheit als detachirter selbständiger Commandeur absolut
erheischen. Es thut mir innig leid, Ihren freundlichen
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Wünschen momentan nicht weiter entgegenkommen zu können - der Dienst geht
in unserem Berufe jeder Pietät, jeder Privatrücksicht vor. Aber ich werde die Ehre
haben, gnädige Frau, sobald als mir möglich ist, zur weiteren Besprechung [Sie] zu
besuchen. Ihre gütigen Briefe sind so herzlich und sympathisch, dass er mir wohltut
und ich mich freue, Sie kennen zu lernen, denn ich habe leider den Glauben an die
Herzensgüte der Menschen etwas verloren.
Gott behüte Sie, verehrte Frau und Ihr Haus - es mag kommen, wie es will, durch
die liebevolle Aufnahme des armen Kindes bin ich Ihnen aus tiefstem Herzen
dankbar.
Mit herzlicher Verehrung
ergebenster
Eduard Bernhold
Germersheim, 27. März 1878

Vertaling:
Vereerde, geachte mevrouw!
Hartelijk dank voor uw vriendelijk schrijven, waaruit ik met vreugde opmaak dat
de kleine man zich bij u thuis voelt en vooral dat u, geachte mevrouw, zich hartelijk
tot hem voelt aangetrokken. U verlangt opheldering over de omstandigheden van
het arme kind - ik zou u een treurige, ontzettend treurige roman moeten vertellen,
een treurspel, waaraan de herinnering mij nog vandaag de dag diep ongelukkig
maakt, als ik u de echte stand van zaken rond de afkomst van de arme kleine
wereldburger wilde meedelen, dan moest ik u dagen - zo niet jaren - van leed uit
de loop van mijn leven, uit mijn ervaringen vertellen die bijna ongelooflijk zijn. Ik verzoek u met klem, ontslaat u mij van deze verplichting - ik zou de sluier over
dit ongeluk slechts met bezwaard gemoed oplichten - ik wil liever een ongunstige
schijn op mij laden dan een ander aanklagen. Ik heb de arme kleine een paar dagen
na zijn geboorte, nadat hij in mijn armen gedoopt was, in hartje winter uit een dorp
waar zijn moeder enige tijd bij een arts logeerde, bij de verzorgster gebracht die het
kind bij u heeft gebracht - zij heeft alles braaf en flink voor de kleine jongen gedaan
en als u, geachte mevrouw, de knaap weer terug zou geven, dan zou ik niets beters
weten dan hem aan deze vrouw toe te vertrouwen. Het is mij absoluut onmogelijk
gemaakt het kind een ouderlijk huis te geven, zoals ik ondanks de treurigste
omstandigheden van plan was. In de afgelopen jaren was ik, als gevolg van een
ziekte die ik me op de hals haalde door te sterke afkoeling bij het paardrijden, dicht
bij de dood - met bezwaard gemoed dacht ik dan aan de arme knaap, daar ik zonder
vermogen slechts van mijn wedde leef en ten gevolge van
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een jarenlange ziekte wegens twee zware oorlogsverwondingen nog aanzienlijke
afbetalingen voor verpleegkosten en bovendien voor de aanschaf van een paard
moet doen. De gedachte dat het arme kind zijn leven lang bij mensen moet wonen
die zijn verzorging en opvoeding, hoe gewetensvol ook - dat kan ik niet genoeg
benadrukken - toch in de grond van de zaak uit materiële motieven op zich genomen
hebben, drukte mij zeer, ik wist alleen geen uitweg. De moeder van het kind, de
weduwe van een man uit een oud adellijk geslacht, heeft twee vrijwel volwassen
zonen, 16 en 15 jaar oud, en een meisje van 10 jaar - had het ongeluk haar man te
vroeg te verliezen. Nu zult u mij vragen waarom ik haar niet getrouwd heb. Die vraag
kan ik niet beantwoorden. Ik heb mijn achtenswaardigheid en grootmoedigheid tot
over de grens van de redelijkheid ja zelfs tot zelfverloochening toe op het spel gezet,
verder kon ik niet gaan, als ik enige achting voor mezelf wilde behouden.
Neemt u het mij alstublieft niet kwalijk als ik u er niet meer over vertel en vat u
ook deze uitlatingen op als in het diepste vertrouwen gegeven - ik wil niemand een
verwijt maken, ik probeer slechts bij benadering de motieven voor mijn optreden
bloot te leggen. Doopbewijs en pas van de kleine zal ik mij dadelijk laten opsturen - ik zegen zelf
het ogenblik waarop de arme jongen een werkelijk liefdevol thuis krijgt en verklaar
me bij deze bereid tot ieder materieel offer voor zover dat in mijn vermogen ligt. De moeder van het kind ziet door haar familieomstandigheden de bevrijding van
deze zorg niet op grond van materiële overwegingen, want daar heeft zij geen last
van, maar om haar al volwassen kinderen en haar familieleden die slechts een deel
van het treurspel kennen, met verlangen tegemoet.
Vereerde, geachte mevrouw, u wenst nu te weten, op welke manier dit kind u
volledig kan toebehoren - wilt u de arme jongen werkelijk als een klein medelid van
uw familie opnemen, dan dient u eenvoudig van rechtswege de adoptie van het kind
te verkrijgen - de moeder en ik zouden dan voor het gerecht onze instemming
betuigen.
De moeder bezit weliswaar vermogen, maar dat behoort, aangezien het door de
vader is ingebracht, aan de kinderen toe - zij heeft slechts het vruchtgebruik - of zij
iets wil of kan doen, daar zal ik schriftelijk bij haar naar informeren en u, als u mij
toestaat, het resultaat meedelen.
Een tweede mogelijkheid zou zijn dat ik zelf het kind adopteer en het aan uw
vriendelijke hoede toevertrouw met alle daaruit voortvloeiende rechten - voor mij is
slechts van belang dat ik de arme jongen een moederhart en een echt thuis bezorg
zodat de stakker niet hoeft te lijden onder de schuld van zijn ouders. - Het arme
e
schepseltje heet Eduard Beermann, de familienaam van de moeder, is op de 26
januari 1876 in Sulzheim bij Schweinfurt geboren - de voogd van het kind, natuurlijk
slechts voor de vorm, aangezien ik de zorg heb overgenomen, is Dr. Rauch in
Sulzheim. Nu meen ik, voorzover de omstandigheden het vereisen, u
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volledige opening van zaken te hebben gegeven, maar onder voorbehoud van nader
overleg dat echter halaas niet voor 10-12 april kan plaatsvinden, aangezien alle
mogelijke inspekties in de komende weken op het programma staan die mijn
aanwezigheid als gedetacheerde, zelfstandige kommandant absoluut vorderen. Het
doet mij veel verdriet aan uw vriendelijk verlangen voor het ogenblik niet verder
tegemoet te kunnen komen - de dienst gaat in ons beroep voor iedere daad van
toewijding en voor ieder privébelang. Maar ik zal de eer hebben, hooggeachte
mevrouw, zodra het mij mogelijk is, u voor een nadere bespreking te bezoeken. Uw
vriendelijke brieven zijn zo hartelijk en sympathiek, dat het mij goeddoet en ik mij
er op verheug u te leren kennen, want ik ben helaas het geloof aan de goede inborst
van de mensen een beetje kwijtgeraakt.
God behoede u, geachte mevrouw, en uw gezin - wat er ook gebeurt, voor de
liefdevolle opname van het arme kind bij u ben ik u uit de grond van mijn hart
dankbaar.
Met oprechte toewijding
uw zeer dienstwillige
Eduard Bernhold
e
Germersheim, de 27 maart 1878

[27 maart 1878
Verslag voordracht Utrecht in Minerva]
27 maart 1878
Verslag van de tweede voordracht van Multatuli te Utrecht van 21 maart in het
Algemeen Nederlandsch Studenten Weekblad Minerva, blz. 57. (Knipsel M.M.)
Fragment.

Utrecht.
Donderdag-avond had er op πάντα νοητά eene dameslezing plaats; ten half acht
ure was de zaal in 't geb. voor K. en W. reeds eivol - geen wonder: Multatuli zou
optreden. Wat hij gesproken heeft, heeft zeker bij den een meer indruk gemaakt
dan bij den ander, maar toch meen ik, dat, als men onpartijdig wil beoordeelen, wat
men Donderdag-avond ten gehoore kreeg, de uitspraak van het meerendeel der
hoorders zal zijn: dankbaar, maar niet voldaan! Zoo ging 't ten minste mij. Spr.
beloofde ons aan 't begin zijner rede eenige opmerkingen, gedachten, want meer
waren 't niet, over wetenschap en zedelijkheid, en over het verband tusschen die
beiden. Eene definitie wilde hij er niet van geven, daar volg. Spr. definities tot niets
nut zijn. Want voor hen, die met de eene of andere zaak bekend zijn, is daarvan
eene definitie onnoodig en overbodig, terwijl aan den anderen kant eene definitie
van eenige
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zaak niet baat voor hen, die met deze onbekend zijn, en hen dus niets verder zal
brengen. In alle opzichten zijn definities dus ondingen volg. D.D. We zullen de
onjuistheid hiervan niet aantoonen: ieder denke daarover zelf na. De geheele rede,
lezing, verhandeling, causerie - of hoe moet ik 't noemen, wat Mult. ons heeft
voorgedragen - was een aaneenschakeling van voorbeelden, die moesten bewijzen,
wat wetenschap en wat zedelijkheid is. Jammer nu maar, dat Spr. zelf er gedurig
op wees, dat voorbeelden niets bewijzen - maar hoe? zoo zal menigeen vragen:
gij, Multatuli, zegt zelf, dat voorbeelden niets bewijzen, en ge doet bijna den geheelen
avond niets anders dan voorbeelden aanhalen; waartoe dit dan? Een geregeld verslag te schrijven over wat M. ons Donderdag ten gehoore bracht
is mij onmogelijk; er was in de geheele rede volstrekt geen samenhang; 't waren
meer losse schetsen, voorbeelden, die hij ons voordroeg. Wat die voorbeelden, of
anekdoten, want daarvan hadden ze soms meer, betreft, ze waren meestal
onbeduidend, zeer gezocht en bewezen weinig of niets, daar zij meestal de zaak
zelf, die Spr. wilde aantoonen, in haar wezen niet raakten. Het meest van alles heeft
mij Spr.'s aangenomen nederigheid gehinderd; hij wilde volg. zijne eigene verklaring,
niet pedant zijn, hij hield daar niet van, maar uit zijne geheele manier van spreken
en doen bleek dit zóó duidelijk, dat hij, Mult., zeker eene andere opvatting van het
woord pedanterie heeft, als hij zulk eene handelwijze niet pedant noemt. Het valsche
en bedriegelijke waas van nederigheid, waarmede M. zich zelve omhult, blijkt ook
uit zijne woorden, uit de minachting en kleinachting, waarmede hij over menschen
spreekt, die in aller achting hoog staan aangeschreven. Zijne verwaandheid is
daarvan de oorzaak, zijne lichtzinnige oordeelvellingen 't noodzakelijk gevolg.
Verbeeldt u, om slechts één voorbeeld te noemen (tusschen twee haakjes:
voorbeelden, als ze goed gebruikt worden, beteekenen volgens mij zeer veel): hij,
M., zegt verder te kunnen gaan in zedelijkheid dan Jezus. Zeide de laatste van de
menschen, dat zij vele muschjes te boven gingen, D.D. durfde dit gezegde uit te
breiden en te zeggen: het menschelijk hart gaat vele werelden te boven! Ziet daar
dus, o menschheid, Multatuli, die u den weg des levens zal wijzen, ziet daar den
Christus van onzen tijd! Volg hem na en
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- waartoe gij zult komen, ik durf 't niet beslissen. Hij, M., waagt zich met Jezus te
vergelijken niet alleen, neen, hij gaat zelfs verder, durft Jezus te verbeteren, stelt
zich dus boven hem! Ik behoef er niets bij te voegen; ieder, die Mult. niet uit blinde
aanbidding zonder verstandelijk oordeel napraat, maar een weinig meer met hem
bekend is, zal 't bespottelijke en afschuwelijke deze redeneering en vergelijking
spoedig inzien. Ik kan mij niet begrijpen, hoe iemand zulck een paralel durft te
trekken; Jezus, die niet alleen zedelijk sprak, maar ook - en daar komt 't eigenlijk 't
meest op aan - zedelijk deed en handelde, en Multatuli, die, ja, ook over zedelijkheid
waagt te spreken, maar doen, - ieder oordeele hierover voor zich: welk mensch
handelt steeds zedelijk!...
Het hoogste in den mensch is zijne onvolmaaktheid, zeide D.D., niet allen zullen
hem dit nazeggen. Hoe iemand als Mult., die de zedelijkheid van Jezus wil uitbreiden,
zoo iets kan zeggen, begrijp ik niet. Hoe meer de mensch dus zijne onvolmaaktheid
tracht te ontwikkelen, te voltooien, hoe hooger hij zal staan op zedelijk standpunt,
volg [ens] D.D. Is deze de man, die Jezus' woorden durft aan te halen, te verbeteren,
uit te breiden?!
(....)
J.M.

[28 maart 1878
Verslag voordracht Utrecht in Vox Studiosorum]
28 maart 1878
Verslag van de tweede voordracht van Multatuli te Utrecht van 21 maart in Vox
Studiosorum, no. 12. (M.M.) Fragmenten.

Een strijder voor ‘waarheid’ op Πanta nohta.
Gisteren avond trad de heer Douwes Dekker voor eene talrijke schare van
belangstellende hoorders en hoorderessen in eene buitengewone vergadering op,
die op de roepstem van het ijverige bestuur van Πάντα Nοητά in de kleine concertzaal
van het gebouw zich had verzameld. (....)
Hij wenschte te spreken over den invloed van wetenschap op - of over het verband
tusschen wetenschap en zedelijkheid,-of, zooals hij eenige oogenblikken later zeide,
over wetenschap en zedelijkheid, terwijl hij er bijvoegde, dat dan van zelf wel blijken
zou of er tusschen deze twee zaken verband bestond of niet.
Wat hij ons nu over dit onderwerp te hooren gaf was - eene cause-
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rie, eene aaneenschakeling van anecdotes, doorspekt met ‘Seitenhiebe’ op ons
‘onderwijs,’ vooral het ‘hooger onderwijs,’ (waarvan hij niet bijzonder op de hoogte
scheen te zijn), iets over de Franschen, de Engelschen, Rousseau, Grimm,
godsdienst en Jehovah - alles besloten door eene korte uiteenzetting zijner
meeningen omtrent godsdienst, geloof, wetenschap en zedelijkheid. (....)
In Griekenland, waar hij mannen als Socrates, Plato, Aristoteles en meer andere
arbeiders op het veld der wetenschap voor het grijpen had, werden den zeven wijzen
door Multatuli in transitu de klêeren uitgetrokken; doch ik vraag voor welk verstandig
mensch, slechts een weinig op de hoogte dier zaken, gelden de zeven wijzen als
vertegenwoordigers van de wetenschap? Maar al waren zij dat, is dan bijv. de
*
kernspreuk van Bias: ‘al het mijne draag ik bij mij,’ een onzedelijk gezegde? Zulk
eene platte opvatting als Multatuli daarvan schijnt te hebben bewijst, dat hij de spreuk
niet begrijpt; zij werd dan ook alleen aangevoerd, om bij het publiek de overtuiging
levendig te maken, dat de spreker nog vrij wat meer dan Bias te dragen had. (....)
Zijne reis om de wereld voortzettende, beschuldigde hij verder in Frankrijk
1.
Rousseau, in Duitschland Grimm en Schlosser van onzedelijkheid. De eigenaardige
begrippen van den heer D. Dekker over zedelijkheid kwamen vooral sterk uit, toen
bij het verhaal, dat Rousseau zijne kinderen te vondeling zou gelegd hebben, zoo
goed als met stilzwijgen voorbij ging. Een dergelijke daad valt volgens hem niet
onder de rubriek: onzedelijkheid.
Voorts over Schlosser sprekende stelde hij deze vraag: hoe is het mogelijk, dat
Schlosser, een wetenschappelijk man, en christelijk schrijver eener algemeene
historie, die in genoemde hoedanigheden de godsdienstige begrippen van Grieken
of Romeinen moet veroordeelen, een Griek of Romein er hard over valt, wanneer
deze handelt of spreekt in strijd met die begrippen? Hierop zou hij gaarne een
antwoord ontvangen, hij wilde altijd leeren. Zonder mij nu in het minst te vermeten
daarop te kunnen antwoorden, wensch ik toch dit in het midden te brengen, dat het
mij voorkomt, dat men vrij wel op de oppervlakte blijft, wanneer men

*

Alweer volgens de terminologie van den hr. D. Dekker.
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zich alleen tot algemeenheden bepaalt en niet nader aanwijst waar en in welk
verband Schlosser zoo iets gezegd heeft. Ik voor mij vind het echter, (mijne meening
is eveneens oppervlakkig, daar ik de plaats van Schlosser niet voor mij heb) zoo
heel vreemd niet, dat een auteur, al leeft hij in een christelijken tijd en als is hij zelf
christen, bij de behandeling van Grieksche of Romeinsche historie van die christelijke
begrippen abstraheert, zich verplaatst op het standpunt van een Griek of Romein,
en van daar uit, het gedrag van dien persoon ten opzichte van zijn godsdienst goedof afkeurt.
Ik zou over die voorbeelden nog meer kunnen zeggen o.a. dit, dat verscheidene
onkiesch en vuil waren en niet in een beschaafden d.i zedelijken kring tehuis
behoorden.
Dat er overigens in Multatuli's voordracht wel het een en ander voorkwam, waardig
door ons behartigd te worden, zal ik niet ontkennen.
Vooral het slot van zijn betoog nam iets van den slechten indruk van het
voorafgaande weg en eerst toen kon ik zeggen, dat hij mij boeide. Doch dat over
het geheel zijne rede er eene zou geweest zijn, een man van het talent en de
genialiteit van D. Dekker waardig, wie dat beweert, mag wel eens in stilte bij zich
zelf nagaan of hij nog aesthetisch gevoel bezit. (....)
B.H. Steringa Kuyper.

Eindnoten:
1. Schlosser: Friedrich Schlosser (1776-1860), duits historicus.

[28 maart 1878
Advertentie voordracht Breda]
28 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 30 maart te Breda in de
Bredasche Courant, no. 25. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
LEZING,

met dames,
van den heer
E. DOUWES DEKKER
(MULTATULI)
op Zaterdag 30 Maart a.s., des avonds ten 8 ure, in het Hof van Holland
te Breda.
Inteekenlijsten liggen bij de Heeren boekhandelaren BROESE & COMP.,
P.B. NIEUWENHUIJS en G.G. DE VOOGT.
VERLOTING DER PLAATSEN op Zaterdag, des namiddags te 2 uren.
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[28 maart 1878
Bericht in de Bredasche Courant]
28 maart 1878
Bericht inzake een voordracht van Multatuli te Breda in de Bredasche Courant,
no. 25. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Zooals ook uit de in dit nummer voorkomende advertentie blijkt, zal door den heer
E. Douwes Dekker (Multatuli), op Zaterdag a.s., des avonds 8 uren, in het ‘Hof van
Holland’ alhier eene lezing, ook voor dames, worden gehouden. Zijn wij wel ingelicht,
dan zal hij spreken over ‘Philsosophie en Waarheid’, een onderwerp, waarover door
een man als Multatuli zeker heel veel belangrijks kan en zal gezegd worden. Naar
we vernemen is het aantal van hen, welke deze lezing verlangen bij te wonen, al
vrij aanzienlijk, en dit verwondert ons niet. Ieder toch die ongewone geestesgaven
op prijs stelt, zal een man als Multatuli - zelfs al is men een tegenstander van vele
zijner denkbeelden - gaarne hooren. Wij althans achten het een voorrecht, dat
daartoe de gelegenheid wordt aangeboden, en vertrouwen, dat velen haar niet
ongebruikt zullen laten voorbijgaan.

[28 maart 1878
Advertentie voordracht 's-Hertogenbosch]
28 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli in 's-Hertogenbosch op 1 april in
de Provinciale Noordbrantsche en 's-Hertogenbossche Courant, no. 35. (K.B.
's-Gravenhage; afschrift M.M.)
Een verslag van deze voordracht is niet teruggevonden.
Casino.
Maandag 1 April 1878,
's avonds 8 uur:
VOORDRACHT

van
MULTATULI
Toegangskaarten verkrijgbaar bij de Boekhandelaren Van Heusden en
Gebrs. Muller.

[28 maart 1878
Advertentie voordracht Bergen op Zoom]
28 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Bergen op Zoom op deze dag
in De Zoom. (G.A. Bergen op Zoom; fotokopie M.M.)
Een verslag van deze voordracht is niet teruggevonden.
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‘Harmoniezaal.’
Donderdag 28 Maart, 's av. 8 uur
VOORDRACHT

van
MULTATULI.
zijn verkrijgbaar bij den Boekhandelaar P. HARTE.
Plaatsen kunnen besproken worden aan het Lokaal van 's morgens 10
tot 's namiddags 4 uur à 10 cts de persoon.
TOEGANGSKAARTEN

[28 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
28 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) De brief is onvolledig bewaard gebleven.
Bergen op Zoom, in 'n logement, 11 uur 'smorgens hier van avend ‘Voordrachten’
alzoo Donderdag, 28 Maart.
lieve beste Mieske, ik ben zeer wèl en best gestemd. Gister avend kwam ik hier
r
aan van Zierikzee. De reis was half p boot, half met spoor, en hier houd ik nu (in 'n
logement, en alzoo zonder uiting) 'n rustdag. De voordracht van van avend hindert
me niets. Daar bemoei ik me eerst mee als 't tyd wordt, naar de zaal te ryden (of te
loopen, want misschien is dat lokaal naby. Dat zal ik van avend wel hooren.)
Ik zit hier prettig met den heelen vrye dag voor me. En die vryheid gebruik ik om
wat achterstallige schryvery aftedoen. En by die schryvery is niets onaangenaams.
Dus ik ben heerlyk gestemd, en hoop dat jy 't ook bent. Nu dat zal wel. 't blykt ook
uit je laatsten brief dien ik eergister te Zierikzee kreeg. Gister avend vond ik er hier
géén. Misschien is die naar Breda waar ik Saterdag spreken moet.
(op verzoek van Digna, over: waarheid in poezie, en 't scheppen van poezie in
waarheid.)
Dat ik nu hier geen br. van je vond is m'n eenig tegenspoedje. Alle
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Houwers en hier v.d. Pauwert (red. Goessche Courant die dat hartelyk stukje schreef
in z'n blad) zeggen dat ik er zooveel beter uitzie dan den eersten keer. Wèl de
oorzaak ligt voor de hand. Toen sliep ik niet door 't hoesten. Dat is glad over. Ik
slaap nu best. De Houwers vonden me vrolyk en aardig. Over hen later meer. Ik
schreef je al in 'n korten brief van Zierikzee dat de voordracht daar best was
afgeloopen. Myn Mevr. Houwer was in de wolken. Maar och ze is sedert 75 zoo oud
geworden. Ik vrees dat ze haar laatste jaar beleeft! Ze is 'n zeer oude vrouw, 'n
ruïne! Het doet me zéér. Nu weer over je brief die ik te Zierikzee kreeg. Hy liep van Zondag tot Maandag
middag. Meid, je hebt uitgaven die rechtens op hh. behooren voor jou rekening
genomen. Hoor eens, ik laat alle geldzaken geheel aan je over, maar je moet niet
généreus wezen. Ik zal wel voor hh. zorgen, zorg jy maar voor jou kas. Ik laat nu
dáár dat jy Woutertje wilt bekostigen, maar 't meubleeren van je kamertje moest
immers tòch gebeuren. Ook vind ik 't aardig dat je je eigen kleeren koopt, maar
gordynen, sofa, kast &c, nu, doe wat je wilt, maar spring niet met jou kas hh. by.
Wèl kan je me nu en dan uit jou beurs citronaat by de thee geven, of me eens
vryhouden op 'n tourtje naar Schwalbach &c. Je hebt immers de 500 gl. die ik je zond voor 4, 5 (?) dagen ontvangen? 't adres
was van de hand van V. Helden. Dat ik je nog niet schryf over Willème heeft z'n reden. Ik wacht op iets, en heb
die zaak uitgesteld tot na de lezingen. Ik heb nu nog:
30 Saterdag Breda
1 April Maand. den bosch
't Kòn zyn dat Le gr. V.Z. & H. nog 'n plaats hadden aangenomen, maar ik geloof
het niet. Daar ze echter carte blanche hebben, is 't mogelyk. Tandem moet goed gaan. Om je evenwel nog bovendien gerust te stellen over
geldzaken, moet je bedenken dat ik door my te verbinden voor 'n najaarstournee,
veel geld krygen kan. Dus, wees niet benauwd in je overleggingen. Je zult nooit
1.
weer gêne voelen. Wat my betreft, dure gekheden heb ik niet gedaan, maar 'n
tientje tel ik als niets waar ik begryp 't te kunnen gebruiken om alles te doen
marcheeren. Diezelfde vryheid komt jou toe, en 't is my 'n
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genoegen als je dat goed voelt, en er naar handelt. Het is je strikt recht, lieve Mies.
Daar komt van myn zy noch liefde, noch royaliteit by te pas. Al had ik 'n hekel aan
je en al was ik gierig, 't is je recht. Ik zeg dit niet uit vriendelykheid maar omdat het
waar is. Ook heb je 'r recht op, na m'n dood niet schraal te zitten, en daarvoor kan
2.
en zal ik zorgen. Dat ik, ook zonder recht van jou zy, graag wat large ben is wel
waar, maar dit komt nu hier niet te pas. En 't is zoo prettig dat ‘Oom er niet zoo hard
voor werken moet.’ M'n voordrachten en ('t daardoor grootendeels bloeiend) Tandem
kosten me niets. Alleen 't koffertjes leven verveelt me. Maar dat begint ook gedurig
makkelyker te worden. (Straks zal 't me nog gaan spyten als ik niet meer reis!) M'n
boeltje is zoo knus ingericht (schryftrommel met portefeuilles, schryfingredienten
alles in orde) dat ik heel gauw op m'n gemak zit. (zoo als nu, byv.) Ik geef in
r

logementen 'n paar gulden p dag fooi
(in 't Rondeel te Amsterdam veel meer)
en dan reeds de helft vooruit.
(‘Als ik heenga kryg je nog eens zoo veel, maar laat me niet tweemaal schellen of
wachten’) zoodat alles vlug gaat, en dat is economie voor me. Och, Mies, wie had
3.
dat alles kunnen voorzien toen je met E naar Mainz ging om die kransen te
4.
verkoopen! Als ik nu nog maar eenige jaren zoo wèl blyf als nu. Ik voel me zoo
sterk als ooit. By nadenken over Bé kan ik geen andere reden vinden dan dat die Zuur-Marie
(tel die twee by elkaar op en deel ze door twee, dan heb je haar portret. En ze
spreekt als 'n schoonmaakster die by heele fesoenlyke luî gediend heeft. Ik begryp
nu best dat je aan Bé geen brieven schreef! Annet zei 't al: ze kan 't niet. Met Annet
heb ik al sedert vele weken geen aanraking. Ik heb haar ver- (....)

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

dure: later toegevoegd.
large: vrijgevig (fr.)
E: Edu; zie de brief aan Funke van 15 december 1877.
eenige: oorspr. stond er wat.

[28 maart 1878
Verslag voordracht Zierikzee in de Zierikzeesche Nieuwsbode]
28 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zierikzee van 26 maart in de
Zierikzeesche Nieuwsbode, no. 3983. (Knipsel M.M.)
Zierikzee, 27 Maart. De heer Douwes Dekker (Multatuli) hield gisteren avond zijne
aangekondigde voordragt. In eene vloeijende improvisatie sprak hij over poëzie en
wijsbegeerte en ontwikkel-
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de daarbij tal van ideën die het ons ondoenlijk is allen mede te deelen. Daarenboven,
een geregeld verslag van Multatuli's voordragten is bijna onmogelijk, daar de
gedachten zich menigmaal bij den Spreker als het ware verdringen en hij van het
eigenlijk onderwerp telkens afdwaalt op verschillend gebied; men moet zijne
eenvoudige en met overtuiging voorgedragen improvisatiën hooren, om te gevoelen
dat de gekozen vorm indruk maakt. Poëzie en wijsbegeerte in verband tot en met
elkander waren volgens des Sprekers oordeel de eenige middelen, waardoor de
menschheid nader aan haar doel kon gebragt worden; zij toch alleen zijn in staat
om de leêgten in elks gemoed en daardoor in de geheele maatschappij aan te vullen,
want even als de Natuur niet toelaat dat in de stoffelijke wereld eene ledige plaats
blijft, (de leer van het horror vacui) maar deze onmiddellijk aanvult - even zoo is het
in de zedelijke wereld, onze ziel, ons gemoed, moet altijd gevuld wezen: het een
verdringt het ander. Spreker bepaalde er zijne hoorders bij dat ieder zich moet
toeleggen om zich en de zijnen datgene te verschaffen, waaraan de ziel in waarheid
behoefte heeft. De ware poëzie kan daartoe bevorderlijk zijn; zij bestaat niet in
verzenmakerij (juist het minste daarin zeide Spr.), maar zij is een zamenvatting uit
een overvloed van verschijnselen, die zich aan ons voordoen, daarvan de kern te
grijpen, die te ontdoen van al het bijkomende en toevallige, haar tastbaar en grijpbaar
te maken in een vorm die aan de eischen der waarheid niet te kort doet. Dat tot
bereiking van dat doel de wijsbegeerte, d.i. begeerte naar wijsheid, een krachtig
middel kan zijn, - ligt voor de hand. Natuurlijk is hier slechts sprake van wijsheid in
den edelsten zin des woords. Zij beligchaamt de poëzie en geeft haar den een of
anderen vorm, waarin zij zich aan des menschen oog vertoont.
In het laatste deel zijner rede wijdde de Spreker uit over het God zien en deelde
zijn godsbegrip uitvoerig mede. Over het algemeen stemde dit overeen met de
tegenwoordige levensbeschouwing van zeer velen, waarschijnlijk ook van velen
zijner toehoorders op gisteren avond. Wij twijfelen echter of hij de tegenstanders
van zijne beginselen geheel zal hebben bekeerd. Dit was ook zijn streven niet, - hij
meende slechts te moeten verklaren wat voor hem waarheid is.
De rede van den gevierden schrijver van den Max Havelaar werd
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door het talrijk aanwezige publiek met de grootste belangstelling gehoord en
daverende toejuichingen vielen hem ten deel.

[28 maart 1878
Voordracht te Bergen op Zoom]
28 maart 1878
Multatuli spreekt te Bergen op Zoom.

[29 maart 1878
Verslag voordracht Zierikzee in de Middelburgsche Crt.]
29 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zierikzee van 26 maart in de
Middelburgsche Courant, no. 75. (M.M.) Fragment.
*

Zierikzee, 26 Maart 1878.

Eer zoo even de heer Douwes Dekker optrad, scheen het of vele aanwezigen
gevoelden, dat ze binnen weinige oogenblikken de eer zouden hebben in
tegenwoordigheid van een groot man te zijn: ze luisterden reeds vóor er een spreker
was. Een welkomstgroet stijgt uit de volle zaal; 't wordt hoe langer hoe stiller; alleen
de gasvlammen ruischen. - Multatuli staat voor ons; Multatuli, dien de muzen met
zulk een uitnemend talent gezegend hebben, dat hij het hoogste en gewichtigste
verschijnsel in onze nieuwere letterkunde genoemd wordt. Multatuli... maar waartoe
meer? Geheel het jonge Nederland kent en vereert hem. En dat hij werkelijk de
dichter van Saïdja en Adinda, maar ook de schrijver van dat snerpend sarcasme is,
werd spoedig duidelijk, ook zonder het vertoonen van zijn geloofsbrief. Wijsbegeerte
en poëzie, elders afzonderlijk behandeld, besprak hij hier vereenigd.
De natuur met haar almacht schuwt elke leegte, was daarbij zijn

*

Wie zich onze eigen beschouwingen over Multatuli mocht herinneren (M. Ct. van 4 Mei 1875
en 4-5 Maart 1878), zal begrijpen dat de door den gloed eener onverdeelde bewondering
bezielde ontboezeming van onzen Zierikzeeschen medewerker niet door ons onderschreven
zou worden. Toch aarzelden wij geen oogenblik ze te plaatsen. Dat Multatuli in staat is zulke
gevoelens bij zijne geestverwanten op te wekken, is een bewijs, - voor zoover dat nog geleverd
moet worden, - dat hij werkelijk is een man van geheel buitgewone gaven, een genie, wiens
werkzaamheid en beteekenis eerst met juistheid te schatten zullen zijn jaren lang nadat hij
zelf en zijne tijdgenooten van het wereldtooneel verdwenen zullen zijn. Wij zijn ons bewust
den schrijver der ‘Ideeën’ als zoodanig altijd gegeven te hebben wat hem, naar onze
overtuiging, toekwam.
(Red.)
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eigenlijke tekst. Het vullen dier leegte is haar eeuwige taak. Is 't zoo in de natuur, 't
is ook zoo in de zedelijke wereld. Ook daar moet iedere leegte worden aangevuld.
Het is onze plicht voor goed vulsel te zorgen; maar waarmeê zijn sedert eeuwen en
waarmeê worden tot op onze dagen kinder- en groote-menschenzielen al niet
opgepropt? De spokenprenten zonder tekst worden opgevolgd door spokenprenten
met tekst; het katholicisme door het protestantisme, en dit weder door spiritisme en
tafeldans, als in het boek van mevrouw Elize van Calcar.
De eene prop is op zijn best uit onze ziel, uit ons leven weggeschoten, of er wordt
een nieuwe ingestopt. Twee op dezelfde plaats worden er niet geduld, zoomin als
in een proppenschieter. De leegte, die de eene maakt, wordt dadelijk door een
andere gevuld. Er was natuurlijk van geen volledige behandeling dezer rijke
onderwerpen, slechts van wenken en opmerkingen, sprake, het aan ons overlatende
ze verder uit te rafelen; doch nauwelijks heeft Multatuli ze aangeraakt of de stof
begint te leven, wast tot beelden en gelijkenissen; de vonken van zijn genie spatten
als een regen van levende zaadkorreltjes om u heen, overstelpen, overmeesteren,
vervullen u.
Het zou eene ijdele poging zijn een naklank te willen geven van de heldere tonen
aan zijn veelsnarig instrument ontlokt.
Terecht zegt een zijner warmste vereerders: ‘Nu eens is hij ijzersterk in 't zwaaien
van den doodelijken moker of de snerpende zweep, - dan weer zacht als de
vrouwenhand, die de wilde bloempjes plukt en u verrast met haar geur.’
Wordt prinsen van den geest, arbeiders in den tempel der werkelijkheid, der
reinheid, der orde, der stiptheid, der rechtvaardigheid, zei hij bij het bespreken der
wijsbegeerte, dat is: de begeerte om wijs te worden. Die arbeid beloont en doet
liefde ontkiemen. Verslonst uwe ziel niet in ledigheid. Werkt.
Onder daverende toejuiching eindigde de heer Dekker zijne voordracht vol kleur
en tintelend leven, onvergetelijk voor allen, en tegelijk voor zijne vereerders eene
schoone bijdrage om hem beter te leeren kennen en waardeeren. (....)

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

395

[29 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
29 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(⅔) beschreven. (M.M.)
Bergen op Zoom Vrydag ochtend lieve beste Mieske, De voordracht van gistravend
was weer best. Je hebt geen begrip van de stilte, en tot ruim ½ 11 toe. Nog nooit
heeft er 't minst blyk van verveling zich geopenbaard. Eén officier verliet tegen 10
uur de zaal, hy had ‘dienst’ en na 10 minuten kwam hy terug. Men kwam me dit na
afloop zeggen, dat ik niet denken zou dat er iemand was heengegaan uit vryen wil.
't Publiek was weer allerliefst. En ik blyf vandaag hier omdat ik hier 'n goed zitje heb,
en de knecht nu al 'n beetje gedresseerd is. 't Regent brieven, telegrammen en
bezoeken. Maar ik heb op 'n briefje geschreven:
‘Bezoeken worden afgewacht van 2-4 en van 7-9.’ Dat wordt ieder vertoont, die
zich aanmeldt. Dan heb ik den overige tyd rust. En daarom kan ik je nu schryven.
Ik had Admiraal gister geschreven dat ik om hem (daar-i niet in 'n zaal met veel
menschen kan komen) 'n voordracht te Schoonhoven en familie wou houden met
1.
(unentgeltlich) 12, 10 of al was 't voor 3 personen. Maar hy telegrafeert: ‘neen,
publiek. Is 5 April goed?’ Ik antwoord: ‘ja. en dan voor U huiselyk overdoen’
2.
Ook telegrafeer ik hem: ‘annonceer onderwerp : horror vacui op geestelyk en
zedelyk gebied, met verwyzing naar Haarlemmer Ct 26 dezer. Zal de daar gemaakte
aanmerkingen behandelen.’
Nu dàt 's makkelyk. Wat staat er in dien Haarlemmer, vraagje. Ik zal 'm je laten
zenden. 't Is nogal wèl (van den styven haarlemmer, moet je denken) Hy noemt m'n
voordracht: 'n ‘schitterende improvisatie’ en, ik: ‘dwing tot denken.’ Maar ik heb de
oude filosofie wel wat ‘oppervlakkig en sofistisch’ afgedaan. Precies. Anders had ik
geen tyd gehad al 't andere te zeggen. En, hy had graag iets meer
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van ‘myn wysbegeerte willen weten’. Ook precies wat ik wou. Dan moet-i maar
koopen wat ik in de Ideen daarover zeggen zal, met puntjes op de i. Ik ben er in
gedachte kompleet meê gereed, kompleet. Een volledig stelsel, waar geen speld
tusschen te krygen is. 't Is me helder als glas geworden, juist al doceerende. Ut
3.
discas, doce! Van Korteweg 'n briefje of ik na de voordracht by hem op de kamer kom. Iterson
& Digna zullen er ook zyn. Dus getelegrafeerd: ja. De Dir. telegr. hier schryft me dat er aan de post te Zierikzee 'n brief voor me ligt,
en vraagt of-i dien hier zal laten komen. Zeker is die van jou. Dus die kryg ik over
'n paar uur. te Zierikzee heeft men hem niet by Houwer bezorgd omdat men wist
dat ik vertrokken was. Anders hadden de Houwers hem hierheen gezonden.
Vriendelyk van de post dáár om 't hier aan den Tel. Direkteur te vragen. Zóó is overal
de stemming. M'n reis is 'n ware triumftocht. Dit moet je toch erg pleizier doen,
Mieske.. Ik ben zeer zeer wel. Juist byzonder wel. De voordracht gisteravend heeft me
minder vermoeid dan 'n gewoon gesprek. Ja inderdaad minder. Want niemand valt
me in de rede. Ik was dan ook erg kalm, en sprak niet eens snel. Alles zeer op m'n
gemak. Morgen (Breda, op Digna's verzoek) over ‘waarheid in poezie & over 't vinden
van poezie in waarheid.’ Het is 'n zeer goed onderwerp, en ik sprak er liever 4 uur
over, dan 2½. Koffi gedronken, beschuit, eieren, rookvleesch. Dus je ziet dat ik me niets laat
ontbreken. Doe ook zoo. Koop of bestel toch alles wat je hart begeert. Het is me
zoo'n prettig idee dat jy 't wat ruim hebt. Maar 't moet nòg beter worden. O veel
beter! Als je Marie kunt helpen, doe 't dan (uit hhouden, hoor je!) Juist nu ik er niet ben.
Ze moet zien dat je evenmin gierig bent als ik. Houd dus de eer van onze firma op.
Maar zeg, duld van haar geen losse praat in 't byzyn van Koenraad. Als ze dat doet
of probeert, zet haar dan flink op 'r plaats. En als ze daarmee niet tevreden is, kan
je 'r gerust de deur wyzen. Vermyd ook (byna geheel en al) je met haar te vertoonen.
4.
Het schikt ons niet dat jy gezien wordt met de mère d'occasion van Schenkel. by 4 uur. Bezoeken gehad. Ik ga nu even uit. Dan eten & theedrinken, en misschien
weer bezoek.
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dag mies. Ik heb nog altyd den brief niet die te Zierikzee lag. Toch kryg ik 'm zeker vandaag.
Daarin moet het bericht staan dat je 't geld ontvangen hebt.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

unentgeltlich: gratis (du.), in duitse schrijfletters.
annonceer: oorspr. stond er geef onderwerp op.
ut discas doce: onderwijs opdat je 't zelf begrijpt (lat.)
mère d'occasion: ‘gelegenheidsmoeder’ - moeder van een natuurlijk kind (fr.)

[30 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
30 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Saterdag 30 Maart nog te Bergen O/Z maar straks ga ik naar Breda lieve Mies!
Ik kreeg gister (Over Zierikzee) je brief van Dinsdag avend (Komedie) en Woensdag
('t geld ontvangen. Ook brief van Jeanne).
Gister kreeg ik veel bezoek. Dat staat al in den br. dien ik aan je zond. Ook straks
1.
wacht ik nog iemand, of 'n paar menschen. Met genoegen zag ik Waanders, nu
d
2.
gepens resident, in 1843 'n jong surnumerair te Padang. Hy is ziek of liever half
suf (hersenverweeking door beroerte) maar by my leefde hy op. Z'n vrouw, 'n
3.
javaansche (geen liplap, maar echt javaansche) was allerliefst. 'n Monster van
leelykheid maar echt javaansch goedig en innemend. Ik bezocht hem gistravend
en had schik in haar. Ze heeft groote kleinkinderen en was zelf als 'n kind, als 'n
goedig lief kind. Maar men moet dat kennen en doorgronden om 't te waardeeren.
Ze was zoo dankbaar dat ik by haar kwam. Zeker wordt ze overal met den nek
aangezien. Hy wil dan ook naar Java terug. Straks (zegge ½ 2. Ik drink nog eerst
op m'n gemak koffi) komt-i me naar den trein brengen. -
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Ik heb weer best geslapen, en niet gehoest. In lang ben ik niet zóó wel geweest.
Ook in m'n hoofd. Alles is me helder, en zonder overspanning. Dit geldt zoowel van
denkbeelden over afgetrokken zaken als over de dagelyksche dingen, nam: Tandem.
Het moet en zal grandioos worden. Een kans van mislukken is niet te bedenken.
Je vraagt hoeveel sectiechefs ik benoemd heb? Op 't oogenblik 19 (Ja, Daantje is
er by) maar er staan nog 'n stuk of tien op de nominatie. Zoodra 't me schikt (het
wacht op iets, te lang om uitteleggen) verhoog ik 't getal sectien. Maar ook zonder
myn toedoen, zullen ze aangroeien. De sectie die vol is (chef & 9 leden) breekt in
tweën. (polypenstelsel) Maar, nog eens, ik weet 'n middel om wel 100 sectien te
stichten, en zal 't over 'n maand of paar maanden doen. De financieële uitslag zal
ryk zyn. Geef maar gerust toe in dat vooruitzicht. En vóór dien grandiozen uitslag,
zal je toch reeds terstond niet meer hoeven te vreezen voor gêne in 't dagelyksche.
Dàt vind ik eigenlyk nog meer waard dan 't latere! 4.
Ik schryf deze dagen aan Charl. De Gr. dat ze haar geld terug krygt en liefst
dubbel, of zoo iets. Maar dit geschiedt eerst als ik 't op m'n gemak missen kan. Dat
ik dus ook andere dingen in orde breng, spreekt vanzelf. En juist ten gevolge van
die handelingen zal Tandem weer groeien. Komiek! 5.
Je lystje van uitgaven vind ik zeer bescheiden. Ik ben benieuwd je kamertje te
zien, maar gis dat je weldra lust en behoefte hebben zult in/aan 'n grooter kamer.
Ook omdat je in zoo'n kleintje niet veel plaatsen kunt. Toch vind ik zeker soort van
weelde vervelend & drukkend. De mooiste weelde is eigenlyk dat je altyd je
maandboekjes geregeld kunt afdoen.
Hé, waarom is dat meisje nog niet by je? Ik vind het best. Dan hoef je niet zoo
slavin van Woutertje te zyn, en je kunt tevens die Elise dresseeren als kamenier of
femme de chambre, als ze daartoe geschikt is. Ebbecke? Ja ik bedoel zeker Raumer's Historisches Taschenbuch. Het staat
geannonceerd op sommige deelen van de Räthselhafte Menschen, buiten-op. Bestel
maar. En Littre! Het groote woordenboek der fransche Taal. Als-i bestelt: Dictionnaire
de la langue française par Littré kan 't niet missen. Ik meen dat het 100 mark (niet
francs) kost. -
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Van Vloten moet heel ryk zyn, maar overigens finaal van de baan geschoven. Hy
is door letterkundige (!) antagonisten vreeselyk uitgescholden & vernederd. Hy is
6.
(of was) ziek, en durft zich, litterairement parlant niet vertoonen. Eelco Verwys ('n
7.
letter-doctor, soms voor den fabrikant van 't Oeralindabok gehouden) en prof Moltzer
hebben hem vreeselyk uitgekleed. Ja, m'n wysgeerig stelsel zal goed zyn. Van Bé niets gehoord. Ik geloof dat we niets moeten doen. Ook niets vernomen van die kwajongens te Utrecht. Misschien schreven ze aan
Le Gr. V.Z. & H. 't Raakt me niet. Als hier (of nog te Zierikzee) brieven van je zyn, laat ik ze naar den Bosch zenden,
waar ik morgen heen ga. Ik blyf namelyk te Breda niet zoo lang als hier. Hier hield
ik (als te Meppel, weet je) rust dag, maar te Breda zou ik te veel aanloop hebben.
8.
Dinsdag 2 april ga ik van den Bosch naar Rotterdam. Adresseer dus dáár.
Neen, want ik ga 'n paar dagen uitvliegen naar Amsterdam en Hoorn. Dat hoor
je later. En - wanneer kom je thuis? Ik verlang dol. Maar ik ga niet voor alles naar m'n zin
is. Ik heb in m'n plan, nòg 'n plan, en dat moet marcheeren.
Nu is er nog iets. Toen ik in 't begin van febr. aankwam en als 'n berg opzag
tegen... Waltman, beloofde ik hem Holland niet te verlaten voor ik Specl. had
afgemaakt. Nu zou ik stipt gezegd, van die belofte me wel kunnen ontslaan maar 't
loopt samen met dat plan. Voor allebeî heb ik noodig in Holland te zyn. Voor allebeî
kan ik m'n rustig en comfortable zitje in de Westerstraat gebruiken. 't Zou jammer
zyn als ik met 'n graat in de keel, nu alles zoo best loopt, m'n plannen opgaf, of half
werk volbracht.
Bedenk dat ik gedurende m'n heele reis geen rustige zitdagen aan één stuk heb
gehad, en alzoo veel dingen ‘tot na de lezingen’ heb verschoven. M'n term was
altyd: ‘Och, beschouw me als dood, zoolang die kermisreis duurt.’ Velen wachten
daarop. Als ik nu na 5 april (Schoonhoven) brusque wegga, stel ik 20 menschen
teleur, en ik benadeel me.
En bedenk ook dat ik intusschen je altyd aangename berichten zenden kan, tgeen
'n heel groot genot voor me is, en 't afzyn van jou en van huis dragelyk maakt. Ik
wil dat m'n triumf by 't
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thuiskomen volkomen zy. Dat kàn, en 't zal! Dring dus nu niet aan op bepaling. Ik
kom natuurlyk zoo gauw als ik zonder schade aan onze mooie zaak, kan. Voor m'n
pleizier ging of bleef ik nooit uit, dat weet je wel. Toch moet ik erkennen dat ik nooit
met zooveel genoegen ben uit geweest als deze keer. Nooit! Forceer je niet om lange br. te schryven. Dat jy geen nieuws kunt vertellen, spreekt
vanzelf. Toch heb ik altyd veel aardigheid in je mededeeling van huiselykheidjes. Nooit zeg je iets van Käthchen. Dit spyt me wel. Ik houd veel van haar om haar
eenvoud. Maar je had geen zuurkyken moeten dulden. Jaag haar weg als ze dat
doet. Dat hoef je niet te verdragen. En 't is dan ook schandelyk van haar. Als ze 't
doet, nog eens, jaag haar dan weg, maar wil je dit niet terstond doen, zeg haar dan
dat je 't niet verdraagt, en ik ook niet, noch voor my noch voor jou. Ik voorzie den tyd dat je meer bedienden zult moeten hebben. Ook ik zou soms
'n knecht noodig hebben maar ik heb 'n hekel aan 'n man of jongen, en 'n meisje
staat niet. Dit spyt me wel. Want 'n vrouwelyke kamerdienaar (ook op reis, byv.) zit
niet leeg als ik niet voor haar te doen heb. Dit drukte my altyd zoo in Kareltje. Ze
kan naaien, breien of des noods borduren. Ook is 'n meisje intelligenter en
welwillender. Daar komt m'n koffi! ½ 12. Over 'n uurtje ga ik naar Breda. M'n rekening is al
betaald. Wat marcheert alles prettig als men niet in geldnood zit. Ik sluit nu, en ga naar Breda. Mocht ik op 't laatste oogenblik nog 'n brief van je
9.
krygen dan zet ik 'n blauw kruisje op 't adres. Anders kryg ik hem te Breda of den
Bosch. Dat ik V. Helden 5 kistjes Sigaren deed bestellen was niet omdat ik nog 50 dagen
denk wegteblyven. Maar om niet weer aan 't tobben te raken. Ik kon ze te Rottm.
niet naar m'n smaak vinden. - 5 kistjes of één is dezelfde moeite van pakken &
10.
Steuer
Dag Mieske. Wees opgeruimd. Alzoo maandag voordracht in den Bosch
Dinsdag Rotterdam, Westerstraat.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Waanders: Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders (1823-1884).
surnumerair: lett: boventallig (fr.), vandaar: ambtenaar zonder vaste aanstelling.
liplap: halfbloed.
De Gr.: de Graaff.
In duitse schrijfletters..
littérairement parlant: letterlijk (fr.)
Moltzer: H.E. Moltzer (1836-1895), hoogleraar taalkunde te Groningen.
dáár: oorspr. gevolgd door En zoo zal dan goddank 't adres wel blyven.
blauw: later toegevoegd.
Steuer: invoerrechten (du.), in duitse schrijfletters.
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[30 maart 1878
Verslag voordracht Zierikzee in de Zierikzeesche Nieuwsbode]
30 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zierikzee van 26 maart in de
Zierikzeesche Nieuwsbode, no. 3984. (M.M.) Fragment.

Ingezonden stukken.
Zierikzee, den 29sten Maart 1878.
Amice!
Zeer gaarne voldoe ik bij dezen aan uw verzoek, om U een en ander mede te
deelen aangaande hetgeen Multatuli op laatstleden Dinsdag-avond, in de Concertzaal
alhier optredende, ons heeft doen genieten. Inderdaad in die bewoordingen mocht
ge uw verzoek wel kenbaar maken. Want genoten hebben zeker allen, die daar
aanwezig waren. 't Is waar, ik zal de eenige wel niet zijn geweest, die door sommige
beweringen van den spreker pijnlijk werd aangedaan. Maar behalve datgene,
waarmede sommige hoorders zich niet konden vereenigen, was er toch voor allen
zoo ontzagchelijk veel schoons en goeds en ernstigs te vernemen, dat het daverend
applaudissement, bij het einde der rede gehoord, gerustelijk mocht worden
beschouwd als de tolk van innige erkentelijkheid jegens den met het volste recht
gevierden redenaar. Gelijk ge vermoeden kunt, was de inhoud der rede overrijk. Ik
denk er dan ook niet aan, om van haar een volledig overzicht te geven, gesteld dat
ik daartoe in staat ware. Ik zal slechts de hoofdzaken aanstippen, het volstrekt niet
onmogelijk achtende, dat ook zelfs die aanstipping nog onvolledig zal zijn. De horror
vacuï, de afkeer van het ledige, in verband met poëzie en wijsbegeerte, ziedaar,
naar ik meen, het veel omvattende onderwerp, dat behandeld werd. De natuur, zoo
beweerde de spreker, duldt nergens eene ledige ruimte. Waar die ruimte ontstaat,
wordt ze terstond weêr aangevuld. Die natuur nu, die afkeer van het ledige overal
te zien gevende, is daarom een beeld der zedelijke wereld. Deze stelling lichtte de
redenaar nader toe, door achtereenvolgens stil te staan bij het kind, bij de lagere
en hoogere standen der maatschappij en bij de volken, wier geestelijke ontwikkeling
de geschiedenis ons leert. Reeds het kind, zoo werd gezegd, ontvangt allerlei
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indrukken, aandoeningen, gewaarwordingen. En het zijn natuurlijk de ouders en de
onderwijzers, die in dezen den belangrijksten invloed uitoefenen. Evenwel ook dan,
wanneer het kind van den omgang met ouders en onderwijzers is verstoken, ja zelfs
wanneer het geheel en al van de buitenwereld is afgezonderd, vult het zijn geest
met allerlei indrukken. Zulks wordt onder anderen bewezen door het bekende
1.
voorbeeld van Caspar Hauser. Reeds hier gaf de spreker zeer geestige en
behartigingswaardige wenken ten beste. Zoo bijv. herinnerde hij met nadruk, dat
men bij het kind, wiens geest evenmin ledig kan zijn als die van den volwassen
mensch, verkeerde denkbeelden en aandoeningen moet verdrijven, door het goede
denkbeelden en aandoeningen in te storten. Ook het volk, zoo ging de spreker
verder, kan de behoefte niet onderdrukken, om den geest te vullen en te voeden.
Maar ach, dat voedsel is menigwerf door en door ongezond en dus verderfelijk. En
dat het in deze nog zoo treurig is gesteld, is voor een niet gering deel te wijten aan
de onverschilligheid van den beschaafden stand, die zoo dikwijls met het oog op
de geestelijke opheffing van het volk het woord van Kaïn op de lippen durft nemen:
‘ben ik mijns broeders hoeder?’ Maar niet slechts om deze, ook om andere redenen
moest die zoogenaamd beschaafde stand den rug krommen onder den scherpen
geesel van sprekers satyre. Hij wees er toch op, hoevele ontwikkelden den geest
verwaarloozen door ondegelijke lectuur en een rijken schat van kostbaren tijd
verkwisten; een schat van tijd, die bijv. wordt doorgebracht in sociëteit of koffijhuis
en die toch, gewijd bijv. aan de geestelijke ontwikkeling van vrouw en kroost, zulke
rijke vruchten zou kunnen afwerpen. Niet het minst belangrijk was zeker de vluchtige
blik, dien de spreker wierp op den ontwikkelingsgang der volken. Aan de dringende
behoefte aan geestelijk voedsel bij de natiën der wereld was in meerdere of mindere
mate voldaan door wijsgeeren, wetgevers, dichters, godsdienstpredikers. Maar ook
bij die volken openbaarde zich weder de horror vacuï op de duidelijkste wijze.
Wanneer toch bijv. de godsdienst der oude Grieken verdwijnt, of om de geestige
uitdrukking des sprekers te gebruiken, de Olympus te huur komt, dan wordt die
ledige plaats terstond ingenomen door het Catholycisme met zijn breede rei van
heiligen, die de tegenhangers worden van de
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Olympische goden en godinnen. Een vertakking van het Catholycisme is het
Protestantisme, dat echter naar sprekers meening zijn langsten tijd heeft gehad.
Toen we op dit terrein waren verplaatst, kwam als van zelve de vraag ter sprake:
welk geestelijk voedsel verlangt het thans levend geslacht? En bij de beantwoording
van die vraag werd o.a. ook de aandacht gevestigd op het spiritisme, dat, hoewel
in bescherming genomen zelfs door eene Mevrouw van Calcar, (eene schrijfster
3.
die ook bij den spreker in hooge achting staat), zeer geestig werd à faire genomen.
Het laatste gedeelte der rede was de ontwikkeling der meening aangaande het
voedsel, dat wij voor onzen geest behoeven, met a.w. aangaande den weg, dien
wij te bewandelen hebben, om wijzer, beter, gelukkiger te worden, al te maal
begrippen, die op hetzelfde neerkomen. Wij hebben noodig, zoo heette het, poëzie
en wijsbegeerte. Wij allen moet poëeten worden en wijsgeeren. Wat is dat, poëet
te zijn? Poëet te zijn is schepper te wezen. Evenwel het woord scheppen moet hier
niet worden gebruikt in den zin van iets te voorschijn brengen uit niets. Scheppen
beteekent hier vervormen. De dichter namelijk beziet de zaken uit verschillende
oogpunten, zoodat die zaken voor hem als het ware een nieuwen vorm ontvangen.
‘Uit een overvloed van verschijnselen de kern te grijpen, die te ontdoen van al het
bijkomende en toevallige, haar tastbaar te maken in een vorm, die aan de eischen
der waarheid niet te kort doet, ziedaar het werk van den dichter’. En wat is
wijsbegeerte? Wijsbegeerte is de begeerte om wijs te zijn, de begeerte om den
waren aard der dingen te kennen. De spreker eindigde met eene rondborstige
verklaring ten opzichte der godsdienst. De godsdienst bestond voor hem niet meer.
Aan het bestaan van een persoonlijk God kon hij niet gelooven. Maar de
eigenschappen, die de geloovigen aan hun God toekennen, kende hij in zekeren
zin toe aan de natuur.
Ziehier een dorre, een zeer dorre schets van sprekers gedachtengang. Maar ook
die schets zal het U zeker volkomen begrijpelijk doen zijn, dat de redenaar den
ganschen avond werd aangehoord met onverdeelde aandacht, de redenaar, die in
weerwil van den rijkdom zijner denkbeelden niet verward was; die op echt
humoristische wijze ernst en scherts wist te vereenigen; die schitterde door eenvoud
en oorspronkelijkheid; die naar mijne bescheidene
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meening door zijn eigen voorbeeld de waarheid staafde der spreekwijze: het is het
hart dat welsprekend maakt. Maar hebt ge dan niets aan te merken? zoo vraagt ge
zonder twijfel.
Zeer zeker. Menige bewering heb ik gehoord, die, om niet sterker te spreken,
onjuist was. Bijv. dat de te huur gezette Olympus terstond door de heiligen van het
Catholycisme is betrokken, met a.w. dat de verdwijning der Grieksche godsdienst
zeer spoedig is opgevolgd door de heiligenvereering bij de Catholieken, is met de
geschiedenis in strijd; dat we van de oude godsdiensten, uitgezonderd die van Israël,
Griekenland en Rome, weinig of niets weten, wordt duidelijk weerlegd door de
werken van den hoogleeraar Tiele en andere vaderlandsche godgeleerden, die de
oude Oostersche godsdiensten hebben beschreven; dat het Hebreeuwsche woord
‘Beresjiet,’ niet beteekent ‘schiep,’ maar wel ‘in den beginne,’ dat weet zelfs de
eenvoudigste leerling eener Israëlitische school. (....)
Geloof mij tt.
2.
W. Bax.

Eindnoten:
1. Het bekende geval van een bij wolven (?) opgegroeide jongen.
3. à faire [nemen]: onder handen nemen (fr.)
2. Willem Bax (1836-1918), predikant.

[30 maart 1878
Verslag voordracht Zierikzee in de Zierikzeesche Crt.]
30 maart 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zierikzee van 26 maart in de
Zierikzeesche Courant, no. 25. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Zierikzee, 29 Maart. Het optreden van Multatuli is ongetwijfeld het evenement
dezer week. Dinsdag avond sprak hij in de Concertzaal voor een vrij talrijk publiek.
Wij zijn buiten staat een verslag van de voordracht te geven, en moeten ons ook
van kritiek daarover onthouden. Eenigszins samenvattende wat de verschillende
indrukken die we van onderscheidene personen opvingen, die den genialen man
gehoord hebben, meenen we te kunnen constateeren, dat niemand zich zijn gang
naar de zaal heeft beklaagd. Al heeft ook niet ieder zich gesticht, gevleid of veel
wijzer gevoeld na den ongewoon rijken vloed van denkbeelden en opmerkingen
naar aanleiding van ‘poëzie en wijsbegeerte’ door Multatuli ten beste gegeven; genoten hebben allen die er waren: de een als Multatuliaan, de ander als
waardeerende 't geen
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er goeds en verhevens gezegd wordt, onverschillig wie 't zegt, een derde als
bewonderaar van 't genie, kortom elk op zijn wijs.
Het daverend applaus dat den spreker ten deel viel bewees dat het gehoor niet
onvoldaan was. Naar we vernamen van personen, die Multatuli meer gehoord
1.
hebben, was hij ditmaal bijzonder en veine en heeft hij meer succes gehad dan
nog ooit met vroegere voordrachten.

Eindnoten:
1. en veine: op dreef (jr.)

[30 maart 1878
Voordracht te Breda]
30 maart 1878
Multatuli spreekt te Breda

[31 maart 1878
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
31 maart 1878
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Half enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (M.M.)
beste Korteweg, wilt ge zoo goed zyn, my optegeven in welk gedeelte van den
dag ik tyd hebben zal om drie bezoeken te maken. Daarvoor zal, als ik 'n rytuig
1.
neem, ± 1½ uur noodig zyn. Ik wensch de heren A.S. Kok, Collard (Duclari) en van
2.
Hemert (Verbrugge) een vriendschappelyk teeken van leven te geven. Kunt ge dit
passen in m'n program van vandaag? Ik had U dit gist'ravend moeten vragen, maar
was er te suf toe.
Hartelyk gegroet tt Dek
Kroon, 9¼

Eindnoten:
1. Collard: P.A.C. Collard (1825-1895). Vgl. V.W. I, blz. 556.
2. van Hemert: A.J. Langevelt van Hemert (1825-1880). Vgl. V.W. IX, blz. 696.

[31 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
31 maart 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(½) beschreven. (M.M.)
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Zondag morgen
Breda lieve beste Mieske, Alweer best afgeloopen. 't Zal je beginnen te vervelen.
Nu, 't was zéér goed, en dat zal niemand tegenspreken. Ik kan 't 'n ware triumfavend
noemen. Ook was 't zéér vol. Er
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waren meer menschen dan stoelen. Iterson, Korteweg, Kallenberg van den Bosch,
Kok, allemaal waren in de wolken. Van den Bosch zei me: ‘Och, ik wou dat je 't
weten kon hoe dat heele publiek nu met je dweept.’ En ik voelde dat het waar was.
De stilte was weer opmerkelyk, en nu en dan de bravo's. Dus meid, wees maar
tevreden.
Jammer dat Digna niet gekomen is. Onhartelykheid was 't waarlyk niet. Iterson
bracht 'n briefje van haar mee, en sucade en beste thee. Vanmiddag ga ik met hem
naar Tilburg. Dat ligt op de route van den Bosch waar ik morgen spreken moet. Of
ik van avend by Iterson blyf, weet ik niet. Het reisje naar den Bosch is kort.
Gister avend vóór de voordracht had ik 'n oogenblik vrees dat ik je 'n tegenspoedje
zou te melden hebben. Ik vond m'n zakboekje niet. Er was geld ook in (60 gl) maar
dat was byzaak. Ik zou vele notaas gemist hebben. En in die onaangename stemming
moest ik me prepareeren voor de lezing. Ik had moeite niet toetegeven in beroerde
stemming, maar forceerde me het uit m'n gedachten te stellen. Ik telegrafeerde naar
Bergen O.Z. maar kreeg ontkennend antwoord. En in die stemming voordragen! De
knecht die my dat verdrietig antwoord bracht, ging aan 't zoeken in m'n jasje en
k

overjas. Nu daarin had ik zelf nat al gezocht. Maar hy by 't heen en weer halen van
dat goedje vond het ding! Gut ik was zoo bly, en gaf hem 'n ryksdaalder. Toen kwam Iterson me halen, en vroolyk naar de zaal. Dáár 10 minuten in 'n
wachtkamer, en toen de voordracht. 't Is weer laat geworden, over ½ 11. En, als
altyd, ik had best kunnen voortgaan, juist toen. Ik heb altyd 'n gevoel, als ik moet
uitscheiden: ‘jammer, over die zaak zou veel te zeggen wezen!’ Maar de menschen
zyn tevreden, ja opgetogen over 't geen ik wèl gezegd heb. Dat ik me 5 April verbonden heb voor Schoonhoven weet je al. Nu kryg ik 'n
uitnoodiging van Kampen, en V. Helden schryft me dat Haspels nog in
onderhandeling is voor Zwolle & Deventer. Hy zegt: ‘ik schrok er van.’ Nu, ik niet!
Hy beklaagt me over 't weer. Ik merk er niets van. Je hebt er geen begrip van hoe
wèl ik me voel. Ik wou liever vandaag spreken in den Bosch dan morgen. Niets moê
of zenuwachtig. Gister avend 'n paar uur samen geweest met Iterson, Korteweg en nog 'n paar
heeren. Heel gezellig. -
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Heb je m'n brief van gister? Ik deed hem nog te B.O.Z. op de post. Van jou heb ik tyding tot van woensdag middag, waarop ik gister al geantwoord
heb. Ik let er wel op dat er geen gaping is. Als er iets ontbreekt telegrafeer ik naar
Zierikzee, B.O.Z. &c. De post- en telegr. directeuren zyn zeer welwillend. Verbeelje wie me gister in de pauze kwam opzoeken. Collard (de Duclari uit den
Havelaar) Hy was zeer hartelyk. Ook Van Hemert (Verbrugge) is hier, maar zeer
ziek. Daarom kon-i niet op de voordracht komen, maar straks ga ik met Collard hem
bezoeken. Iterson en Korteweg noodigden Collard uit, by ons te blyven gistravend,
maar hy kon niet. Hy is als overste (geloof ik) gepensioneerd. Ik heb 'n paar brieven aftedoen. Straks komt Collard. We gaan samen naar Van
1.
Hemert. tegen 3 uur ga ik even naar Kok. (In den regel maak ik geen bezoeken,
maar ditmaal moet het zoo.) Dan ½ 5 met Iterson naar Tilburg, en van avend of
morgen naar den Bosch. Dinsdag terug naar Rotterdam.
Nu om al die afspraken van heden sluit ik nu. Ik ben benieuwd of ik vandaag 'n
brief van je kryg. De postkantt. te B.O.Z. en hier, weten waar ik ben.
Groet Koen & Käthchen, en 'n zoen voor Woutertje met z'n zakjes in den boezelaar.
Hierby dat stukje uit den haarlemmer waarover ik je al schreef. Ik liet te
Schoonhoven met verwyzing naar die Courant annonceeren dat ik dáár t zelfde
onderwerp behandelen zou, en ook de aanmerkingen van dien verslaggever. Het
wondert me dat de styve orthodoxe Haarlemmer zoo welwillend over m'n voordracht
spreekt. Ik had gedacht dat-i zou trachten me doodtezwygen als de N. Rotterdammer.
Ook schreef Jongen 't stukje van Zierikzee uit. Maar de kranten geven geen
verslag van de hartelykheid die ik overal ondervind. Het is treffend. Overal 'n komplete
triumf. (Niet op z'n Mina K'S!) Ik heb er inderdaad 'n dankbaar gevoel voor.

Eindnoten:
1. maak ik: later toegevoegd.

[31 maart 1878
Advertentie voordracht Schoonhoven]
31 maart 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Schoonhoven op 5 april in de
Schoonhovensche Courant, no. 459. (Openbare Bibliotheek, Schoonhoven; fotokopie
M.M.)
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Vrijdag 5 April, 's avonds
half acht,
VOORDRACHT

door den heer
EDUARD DOUWES DEKKER,
over de eischen aangaande geestelijk
en zedelijk leven.
Toegangskaarten tegen één gulden te bekomen bij de Boekhandelaars
S. & W.N. VAN NOOTEN.
Plaatsen kunnen besproken worden Vrijdagmorgen van 10 tot 2 in de
ZAAL VAN ZESSEN.

[31 maart 1878
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg v.d. Bosch]
31 maart 1878
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Twee enkele gevouwen
velletjes postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Breda, Zondag ochtend
Waarde en zeergeachte heer Van den Bosch! Excuseer de halfheid van dit blaadje.
M'n postpapier loopt op z'n end, en ik houd niet van hôtelpapier. Over 't geheel is 't
koffertjes leven onaangenaam. Ik had U zeer gaarne, en wel om twee byzondere
redenen willen spreken. Maar 't baat me niet of ik U even in haast, en tusschen twee
voordrachten in, 'n bezoek breng. Ook moet ik zuinig omgaan met m'n keel die rauw
is.
1.
De ééne zaak waarover ik U had willen spreken, kon best in 5 minuten worden
afgehandeld. Ik draag haar op aan den heer Iterson dien Ge gistravend by me vond.
Het betreft 'n ‘Genootschap tot pensioneering van Havelaar. Ditmaal is de inrichting
van myn vinding, en alle mannen van zaken noemen haar praktisch. Er wordt
vermeden die soort van openbaarheid welke zekere vyanden als wespen op me
aanlokt, en tevens de afhankelykheid die, òf inderdaad òf in myn opvatting, 't vry
e
zeker gevolg is van het ongelukkige Kommissie-stelsel. (De Mult. Komm. matigde
zich bemoeienis met m'n werk aan!)
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Die zaak nu is eenvoudig als 2 × 2 = 4, en de brave, knappe en volkomen
2.
vertrouwbare Iterson zal U in weinig woorden op de hoogte helpen. 't Zelfs beter
dat hy 't doet, dan ik.
Neen, niet dáárover had ik U te spreken. Ik wilde zoo gaarne U eenige (voor my)
belangryke episodes uit m'n leven meedeelen, en dan niet ter loops, niet vluchtig,
maar met de puntjes op de I. Sedert vele jaren hebt ge daar recht op, en ik kan 't
nu beter doen dan vroeger, omdat zekere zaken tot 'n (redelyk bly) slot zyn gekomen.
(Alleen de treurige toestand waarin geest en hart (geest of hart?) van m'n zoon
verkeeren, en de spyt dat m'n Tine den betrekkelyken triumf dien ik vier, niet beleefd
heeft, werpen 'n schaduw over m'n overigens zoo opgeruimde stemming.)
Nu had ik, stipt gezegd, wel even my te Laanzicht kunnen aanmelden, maar 't
zou maar vluchtig zyn, en om korrekt te wezen, had ik loisir noodig. 't Is tòch al niet
3.
makkelyk 'n roman van veel deelen, samentetrekken in 'n paar uur sprekens.
Tòch zou ik gekomen zyn, maar zie wat me hier wedervaart. Behalve de gewone
d

bezoeken, werd ik gister avend allerhartelykst aangesproken door den (gep
Overste?) Collard, den Duclari uit den Havelaar. En... hy vertelde me dat ook de
d

(gep resident) Van Hemert (dat is de Verbrugge uit den Havelaar) hier is, doch
zeer ziek.
Bovendien wenschte ik te voldoen aan 't verzoek van Mevr Iterson (aardig! Ze is
'n nichtje van Fransen van de Putte, en... toch 'n allerbeminnelykste dame!) nu ze
had zoo gaarne gister avend de voordracht bygewoond, vooral daar zy 't onderwerp
had opgegeven. Door ziekte van haar kindje werd ze belet, en vraagt nu of ik heden
middag daar nam. te Tilburg, kom.
En ik heb den goeden Kok beloofd hem even te komen groeten. De slotsom is
dat ik, te Laanzicht komende, daar slechts 'n haastig bezoek zou komen brengen,
en dat voldoet me niet. Maar ik verzoek U me aan m'n woord te houden voor
mededeeling van eenige byzonderheden uit m'n leven. Zeker zullen ze U by Uw
welwillendheid ten mynen aanzien, belang inboezemen. Ja, ze zullen U genoegen
doen, daar ze U de overtuiging zullen verschaffen dat ge U niet vergist hebt, toen
ge herhaaldelyk my de vriendschappelyk helpende hand boodt.
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Zoodra ik weer in de buurt kom, zal ik zorgen vry te zyn van alle belemmerende
afspraken. Bestaat er kans, U te Rotterdam te zien? M'n pied à terre aldaar is
Westerstraat, 16, by Lommaert. Maar ik vernam gister dat m'n impresarii nog in
onderhandeling zyn over voordrachten te Zwol & te Deventer. Ook ben ik tegen 5
April verbonden voor Schoonhoven waar ik spreken zal over 't horror vacui in de
geestelyke & zedelyke wereld, en de aanmerkingen behandelen die de verslaggever
van de ‘Oprechte’ op de lezing gemaakt heeft die ik over dat onderwerp te Haarlem
gehouden heb. Al die voordrachten hebben my in den aanvang uitgeput, maar nu niet meer.
Integendeel. Elken avend rekapituleer ik de fouten en leemten, om alles later
uittewerken voor de pers, en dan zoo volledig mogelyk. M'n plan, hoop & wensch
is, 'n volledig stelsel van wysbegeerte optezetten. Ik verlang naar rust om daaraan
te werken. Eerst moet ik nog 3, 4, bundels korrigeeren en annoteeren (zoo weinig
mogelyk. Dit verzocht ook Funke) voor nieuwen druk. Zoodra mogelyk hoop ik 'n gelegenheid te bedenken U te spreken. Maar... ik
erken dat ik sterk naar huis verlang. En als de voordrachten afgeloopen zyn - ik
weet nog niet!
Wees intusschen heel hartelyk en hoogachtend gegroet van u liefhebbenden
Douwes Dekker

Eindnoten:
1. willen: oorspr. stond er kunnen.
2. 't Zelfs: ‘is’ kennelijk overgeslagen.
3. van: oorspr. stond er in.

[maart 1878
Namenlijst van Multatuli]
Eind maart 1878
Namenlijstje. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven in Multatuli's handschrift.
(M.M.) Ongedateerd lijstje met namen, dat Multatuli waarschijnlijk in de loop van de
voordrachtentoernees van 1878 en 1879 heeft aangelegd. De precieze aanleiding
is onduidelijk; wellicht betreft het mensen, aan wie hij iets verschuldigd was of beloofd
had (bijv. present-exemplaren), aan wie hij moest schrijven of van wie hij brieven
had ontvangen.
Het is hier geplaatst, omdat in de brief van 31 maart van Kallenberg van den
Bosch over het zieke kind van Iterson wordt gesproken. Het feit, dat ook Aart
Admiraal (overleden op 12 november 1878) nog op het lijstje voorkomt, maakt deze
datum tot een terminus ante quem. Zonder twijfel zijn in 1879 nog namen als die
van Huisinga Harlingen toegevoegd.
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W. Pik
J. Schippers te sHage
hotel de pauw, termaat
(Agatha) R de Goeje
Verschuer
Waltman
o

Wed' Denekamp, schuins overde holl. gasfabriek n 363 (9)
M C. Mulock Houwer (Kees)
Van Kesteren
Mevr. Henny Schröder
Jacob Vis Wz Zaandyk
H. Moot, oudkarspel by Alkmaar Semeyns
P.C.J. Mey te Meppel
r

M S. Katz
Mevrouw de Salis
Moritz
Iterson (Kind ziek)
Bruinsma
V.D.H. & Buys
Admiraal
Jacobson
Truida
Smit Kleine (haagsche hopjes)
Bos
Titia {G.W.W.C. Diest Lorgion
Mevr. Bredius & Rudophina {G.W.W.C. Diest Lorgion
Mathilde
r

D de Haas & Wolff
K. v.d. Bosch
Plettenberg & v. Diggelen (A.L.)
Margadant
de Witt Hamer
v. Hall
Truida
Mevr. Lehr
Herklots
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Wertheim (Camille)
H. de Raaf. sBosch
Huizinga Harlingen

[1 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
1 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Den Bosch Maandag middag lieve Mieske! Ik kryg daar je brief van Donderdag
en Vrydag morgen. Hy was geadresseerd te Zierikzee. Maar ik had aan de
postkantoren doen weten dat ik hier was, en dus mankeert er niets. Morgen zal ik
te Rotterdam 'n volgenden brief van je vinden. Er is nu geen gaping. Die beschryving over Haspeltje is waarlyk treurig! Ja, we moeten 't goed
overleggen, en als er blykt dat er geen eer aan te behalen is, moeten we hem niet
houden. En al zes jaar school gegaan! Dat de scholen slecht zyn wist ik wel, maar
't moet dan toch ook aan zyn hersens en gestel liggen, want zóó stom zyn dan toch
andere jongen van 13 jaar niet. En wat je van Woutertje schryft vind ik heel aardig. Ik zal er zeker pret in hebben,
wees niet bang. Je hebt hem zoo aardig veroverd. Zeg, bewaar goed al de brieven
van z'n vader. Ik heb hier één er van, en die moet ook by 't pakketje. Dit bewaren
is volstrekt noodzakelyk. En knor nu niet als ik je zeg dat ik nog niet van m'n voordrachten af ben. Dat ik
tegen 5 April Schoonhoven heb aangenomen, weet je al. Nu hoor ik dat er nog
onderhandelingen loopen met
Kampen
Zwol
Deventer
& Meppel
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Ik màg niet halt roepen zoolang de menschen my willen hebben. We hebben veel
geld noodig, en reeds vóór Tandem in vollen bloei staat. Hoe dit zy, laat me nu
begaan. Je begrypt dat ook ik dol naar huis verlang, maar nu afbreken is verkeerd.
1.
Ik ben en train. De voordrachten zelf kosten me niets. 't Eenige is de part.
aanrakingen tusschen de leesdagen in.
(hier zit ik tot nog toe heel rustig in 'n logement.) Gister ben ik ½ 5 van Breda naar Tilburg gegaan en ik bracht den avend tot 10
uur toe by Iterson en digna door. Ze waren zeer lief. Toch was ik bly er niet te
logeeren. Zyzelf zei dat het zoo bekrompen was en dat het kind snachts wel eens
schreeuwde. Om 10 uur ging ik naar hier. Nu ben ik van morgen in 'n hotelkamer
opgestaan. Veel rustiger dan dat ik nu van Tilburg nog hierheen had moeten komen.
2.
Morgen ga ik naar Rotterdam. Misschien blyf ik te Utrecht 'n trein over om V.
Hall te spreken. Van Bé niets gehoord. Wat zal de stumpert schryven? Ze kan toch niet zeggen
dat ze zoo onder de plak staat van dat mensch. 't Is erbarmelyk! In twee tydschriften van de heeren studenten ben ik zeer gehavend. Natuurlyk,
ze zyn woedend over 't versmaden van hun fooi. Maar... dàt zeggen ze 'r niet by.
Hun geschryf raakt m'n koude kleeren niet. 't Heeft hier vreeselyk gesneeuwd. Akelig weer! 3.
Ik hoor dat de (R.C.) bladen zoo tegen 't bezoeken van m'n lezing hebben
gewaarschuwd. Nu, dáárin hebben ze gelyk! Ik begryp dat beter dan de houding
der moderne dominees die me onder toejuiching aanhoren. Ja, ik zend je twee zoenen, een groote voor jou en een kleine voor Woutertje.
Hoe is z'n eigenlyke voornaam? Die De Salis! Ze is toch kompleet krankzinnig. Of ze houdt zich zoo. Het staat
interessant, denkt ze misschien. 4.
Ik spreek van avend over ‘spotvormen op zedelyk en maatschappelyk gebied.’
5.
Ik behandelde eens voorjaren dat onderwerp te Goes (jou horloge lezing) maar
zal 't nu beter doen, denk ik. dag, beste mies. Van Nonni een zeer hartelyk ingekleede brief. Maar ze schynt niet
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te beseffen dat er iets anders te doen is dan hartelyk in woorden te zyn. Ook vraagt
6.
ze my nu of ik nu maar eens heel gauw wil betalen... 1700 francs aan... Stéfanie!
Je verstand staat er stil by. Ik verzeker je, als ik niet om... &c t Is dégoutant!

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

en train: op dreef (fr.)
blyf: oorspr. stond er houd.
R.C.: Roomsch Catholieke.
op: oorspr. stond er in de.
te Goes: nl. op 1 mei 1875; zie V.W. XVII, blz. 695 e.v.
Stéfanie: mevr. Omboni.

[1 april 1878
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
1 april 1878
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4 (halve regel) beschreven. (M.M.)
s'Bosch Maandag beste Korteweg! Wel kerel wil je my 'n dienst doen? Ik heb te
1.
Tilburg het kleine lessenaartje (klaplezenaartje, zou 't misschien moeten heeten)
in de zaal waar ik gesproken heb, laten staan. Althans er is me niet gebleken dat
de sekretaris der h.h. Le Gras, V. Zuylen & Haspels dat ding meegenomen heeft.
2.
*
Wilt ge nu de goedheid hebben, het te reklameeren en naar Rotterdam te zenden
waar ik morgen wezen zal? Misschien heb ik ook in de spreekzaal of in m'n
wachtkamertje 'n paar handschoenen laten liggen. Als die gevonden zyn, konden
ze 'r by gedaan worden. Zoo neen, ik zal er me niet doodongelukkig om voelen. Gister heb ik 't tweede gedeelte van den dag by onzen Iterson en z'n lieve Digna
doorgebracht. Hier zit ik nu in 'n Hôtel, en aangenaam rustig, tot van avend. Dan
‘spreken’ en wel over ‘spotvormen.’ Ik heb dat onderwerp meer behandeld, maar
niet goed.
Ik hoop 't nu 'n beetje beter te doen. De tekst is ryk: schoolmeestery: spotvormen
van wysbegeerte, Verzen id id van poezie, akademische filosofie id id van
3.
wysbegeerte, filanthropie id id van ware menschenliefde, Mr Holleman id... van sakkerloot, van wàt? Hoe kan men zóó vervelend zyn! En dàt wil onsterfelyk wezen!
Wat 'n pretentie!

*

Westerstraat 16
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4.

En hoe vervelend voor z'n mede-onsterfelyken! Ik ga liever met Radboud naar de
hel dan zulk gezelschap in den hemel aantetreffen.
Dag, beste kerel, leef wiskunstiglyk gelukkig en heb je meisje lief met cirkelige
volmaaktheid. Dit wenscht je toe uit het middelpunt van z'n kamer,
2 × 2 = 4 = Dek

Eindnoten:
1. Tilburg: Multatuli vergist zich. Hij sprak op 30 maart in Breda en was vervolgens op bezoek in
Tilburg. Het lessenaartje thans in het M.M.
2. te reklameeren: oorspr. voorafgegaan door terug.
3. Holleman: niet achterhaalbaar.
4. Radboud: of Radbod (± 650-719), koning der Friezen, bestrijder van het Christendom, volgens
Maerlant ‘Goeds Viant’.

[1 april 1878
Voordracht te 's-Hertogenbosch]
1 april 1878
Multatuli spreekt te 's-Hertogenbosch.

[1 april 1878
Aantekeningen voordracht]
1 april 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Spotvormen in de geestelyke en
zedelyke natuur’ te Den Bosch. Drie stroken papier van 272 × 105 mm. Geheel
beschreven aan de voorzijde, met een enkele toevoeging aan de achterzijde. Het
kursief gedrukte betreft aanvullingen in potlood. (Map voordrachten, nr. 17, 18 en
19. M.M.)
1.
Overeenstemming tusschen de stoffelyke en zedelyke of geestelyke natuur,
byzonder met het oog op de in beide beteekenis voorkomende spotvormen. kom altyd op 't zelfde neer. Kathechismus genot - eenheid. Robinson.
Overeenstemming blijkbaar uit taal die beeld is:
hart, hartstocht opgetogen neerslachtig zwartgallig - in 't gemeene leven:
persoonsverbeelding
de regen wil niet oph.
de wind gaat liggen
het woeden der ziekte
de pest heeft de stad verlaten. -

in dichterl. beeldspraak:
oude mythol

Ceres Vulcanus

zinnebeeld

Mars Muzen

persoon verbeelding

Neptunus prometheus
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gods vinger
Jehovah
beelden duivel
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scheikunde

affiniteit

natuurkunde

traagheid -

Nog eens Jehovah:

beeld. eeuwig

wie alles gemaakt?

onveranderlyk

wie hèm dan?

rechtvaardig

Newton

stip, korrekt

1.

1.

jaloers
wie lang in 'n

trouw, korrekt.

kring leeft, neemt

arbeidzaam.

er de manieren van

liefelyk, schoonh. gevoel
liefderyk. Jezus

1.

aan korrekt

komfoor
geen akademische wysbegeerte, gy vrouwen! - Alzoo uit den aard d.d. leeren.
Doch dat alles met juiste maat. niet te veel niet te weinig goed rekenen
1.
Ook dit navolgen ter voorkoming van spotvormen die den beschouwer〈?〉
Is't zoo vreemd dat wy die zoo blykbaar aan de natuur d.d. onze taal ontleenden,
ook dáarin voorschriften zoeken omtrent onze zedelykheid en geestelyke volmaking?
wy zoeken alzoo in de stoffel. natuur voorbeelden ter geestelyke volmaking. Dit
vereischt studie, volharding, onthouding. Spotvorm. Plagend!
wat iets lykt en 't niet is
vervalsching van levensmiddelen
1.
groene blaadjes dor takje 〈?〉
1.

1.

teeltkeus kansrekening

duiventros
rupsje
parkit
dolle kervel

gevl. blad

wolken vlam in 't hout
modder op plaveisel

staveren

kansrekening, koraal

Dat alles zyn spotvormen. Nu overgebracht op g.z. of maatsch. gebied
2.
Elke deugd heeft O.Z. die
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verstand

dorheid, gebrek aan poëzie

geestigheid

woord, klank rebus fransche

grondigheid

vervelend. (myn voordr.)

vlugheid

vluchtigheid oppervlakk.

medelyden

(ziekelyk. chirurgies laatste snufje)

rechtvaardigh.

gelykhebbery

piëteit

dweepzucht martelaarsziekte

kinderliefde

apenliefde egoisme

onderwyzen

volstoppen

netheid, orde

} kleingeestigheid vuil

reinheid

}kleingeestigheid vuil

gulheid

verkwisting

spaarzaamheid

gierigheid

moed

bulhondsbrutaliteit

karakter

domme hardnekkigheid

gepast zelfvertr.

schreeuwerig bluffen

bescheidenheid

nederigheid

vaderlandsliefde

chauvisnisme

poëzie

verzenmakery Troubadours Onze helden

(Victor Hugo) Napoleon III nu deze uitvoeriger.
spotvorm van staatkunde
spotvorm van menschenliefde
spotvorm van liefde Staatkunde. kennis v.d. Staat
welke blyken.
t

verkiezingsman .
affiches Bergen O. Zoom
districts grootheden geen profeet menschenliefde. filanthropie modewoord
genots leer
20 aan tafel. plaats voor 12
pauperisme voeden Styntje
flinke chirurgien hulponderwyzer friesland
matroos 3 dubb. eetlust liefde. linnenkast Van Effen
Zy en hy moeten uit der aard d.d. zooveel poëzie
en wysbeg. hebben geschept dat ze inderdaad het
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huwelyk tot 'n heilige instelling maken.
Matth. XIX genot. rupsje
Opdat Uw streven naar kennis deugd en geluk niet ontaarde in de sportvorm van
dat alles! Ik roep U allen op U tot poeten & w. te maken

Eindnoten:
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.

Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Doorgehaald.
Onechte Zusters.

[2 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
2 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Strook papier, aan beide zijden beschreven. (M.M.)
Den Bosch, 2 April 78 lieve beste Mieske, m'n postpapier is weer op. Nu, ik kom
1.
van middag thuis. (d.h. te Rotterdam, natuurlyk). Ik vertel je maar even dat de
voordracht weer best is afgeloopen. Er werd zeer sterk geapplaudisseerd en bravo
geroepen. De geestelykheid had haar best gedaan door artikeltjes in de courant my
te benadeelen, maar er waren toch meer menschen dan stoelen. Groot was de zaal
niet, maar òvervol. Dat 's prettiger dan 'n groote die maar ¼ gevuld is. Ik heb over
spotvormen in de geestelyke en zedelyke natuur gesproken. En ik was alweer
genoodzaakt me erg te bekrimpen. Toen ik ophield was 't over ½ 11.
Straks (± 11 uur geloof ik) ga ik naar den trein. Ik zal bly wezen eens 'n paar
dagen van sporen, hôtels &c verlost te zyn. Toch ben ik liever in logementen dan
te ‘logeeren.’ Aan Admiraal heb ik geschreven dat ik te Schoonh. in 'n logement wil
zyn. En voortaan zal ik dat dóórzetten. Zelfs te Arnhem, Leeuwarden, Groningen!
Ik kan zeggen dat m'n keel 't vele spreken niet fourneeren kan. Dan moet men 't
goed vinden. Het aandringen op ‘logeeren’ is eigenlyk bespottelyk. Gut, ik heb zoo'n
lief briefje van de dame uit Brussel (hollandsche chanteuse & muziekonderwyzeres)
die ik den dag van m'n vertrek naar Haarlem zoo den wind van voren gaf. Ook zy
vroeg me te logeeren (te Brussel NB.) en ik antwoordde: wat bied je me daarvoor?
By 'n vreemde als U doe ik 't niet onder de 3000 fr. daags. Ik geloof 't graag dat je
2.
my te logeeren wilt hebben. Zoo zyn er wel meer. Ik begryp niet dat je
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met zoo'n onbescheiden verzoek zoo klakkeloos voor den dag komt! &cc. Nu, ze
schryft heel lief, en zendt me... 50 sigaren, die zoo byzonder goed zyn, zegt ze. Ik ben heel wel, maar beging gister de fout, na den lezing bezoekers by me
toetelaten. Ze bleven tot 2 uur en daarom heb ik te kort geslapen. Hoesten doe ik
niet meer. Mooi, he? Te Rotterdam vind ik 'n brief van je, of wel 2. Dat is prettig. Toch moet je je niet
forceeren. Ik begryp heel wel dat je geen nieuws heb. Ook myn br. worden eentoonig.
Altyd ‘voordracht best afgeloopen’. Nu, die eentoonigheid is niet kwaad.
Nog nooit by àl die lezingen is er de minste stoornis van stilte geweest! Nooit! Als
r

er iemand weggaat, komt men my vertellen: waarom? Een offic had ‘dienst.’ Een
oud heer ging heen omdat-i zoo hoestte en niet hinderen wou. Is dat niet aardig?
De stilte is religieus tot het laatste toe. M'n ‘succes’ is waarlyk ongehoord. Gister
wuifden alle heeren met de hoeden toen ik de zaal verliet. - Dag, beste Mieske.
Wees niet verdrietig dat ik zoo lang uitblyf. 't Zou jammer zyn m'n succes niet te
vervolgen.
Een zoentje voor Wouter. Ik zal zeker aardigheid in hem hebben. Maar maak je
niet tot slavin. Dat ben je al van my, en dat is goed voorje.

Eindnoten:
1. d.h.: das heisst, dat wil zeggen (du.)
2. je: oorspr. stond er ge.

[2 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
2 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Rotterdam, dinsdag avend in m'n kamertje! by ½ 10.
Je bent 'n gekke meid! M'n telegram is weg. Ik hoop dat je daardoor 'n beetje
kalm en gelukkig zult wezen. Ik heb je heel lief, en 't is 'n groote schande dat je 'r
naar vraagt.
Gemeen in Rotterdam dat de br. voor 11 in de bus moeten zyn anders schreef ik
je lang van avend. Maar ik heb na m'n thuis-
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komst ½ 8 tot nu (½ 10) geluierd, d.h. al brieven lezende. Er lagen er wel 10. En
pakketten & kranten! Gut, ik heb zoo'n drukte. En op reis had V. Helden me ook al
twee maal 'n pakketje gezonden. Jou brieven zyn allen terecht. Wees niet bang. 't
Zou me niet ontgaan als er een mankeerde. Drie naar ZZee, juist! Alles terecht. En
hier vond ik er drie. Ik schreef je al (van den Bosch?) dat ik vlaste op twee brieven
4.
van je hier te vinden. Nu er waren er drie. Dus dat viel mee. Maar de telegram . Dit
bracht me in erge spanning. Eerst wou ik de br. niet openmaken, heusch maar ik
bedacht dat het me vreeselyk agiteeren zou en dat was jammer. Nu, ik heb ze
geopend, en waarlyk by 'n paar passages hardop gelachen!
Ik ben namel. zoo wèl en monter omdat alles zoo goed marcheert dat het jammer
wezen zou iets te bederven door agitatie. En ik beschouw je verdrietige stemming
als voorby gaande, vooral daar je eergister onwel was. Ik verlang niet minder dan
jy, maar óók heb ik er pret in je zulke opgeruimde brieven te schryven en je te kunnen
zeggen dat je toekomst onbezorgd wezen zal. Maar meid, juist daarom ook moet
ik Tandem op goeden voet brengen. (Vandaag te Utrecht 'n trein overgebleven om
Van Hall te benoemen. Hy is 'n beste!)
Ik heb nog geen één te Amsterdam, denk eens. Daar moeten er minstens vyf
zyn. Ik doe waarlyk groote dingen, maar dat moet met beleid gaan en beleid is =
tyd. Verheug je nu asjeblieft in 't reusseeren en wees geduldig. Je lykt op Non. Die
begrypt ook niet dat ik niet zoo maar in eens naar Munchen kan komen
(later meer daar over. Ze is zeer ontwetend, en begrypt niets. Wel hartelyk nu in
uitdrukking. En ik beschuldig haar niet van valsheid, maar... enfin. Later! Ook háár
stel ik maar altyd uit. Ik zend haar geld en roep maar al: geduld! Dat wil zeggen, ze
moet eerst wat wyzer wezen.) En hier komen? Lieve Mies, als ik je hier kon wegstoppen op m'n kamertje, graag!
Ook had ik je nu graag eens by m'n voordrachten. Maar... de relatien! Ik ril als ik er
aan denk je by Truida te zien. En meen je in Holland te kunnen zyn zonder dàt? Ik
vrees neen! En Truida zelf zou ik nog kunnen slikken, door haar namelyk ronduit
een en ander te zeggen maar háár relatien, bah! Het kàn niet, lieve Mies.
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Wèl beloof ik je dat ik als de voordrachten afgeloopen zyn, en de reis naar
Amsterdam (waarin Hoorn begrepen zal zyn) dat ik dan niet hier zal blyven voor
Specialiteiten & andere schryvery. Dit had ik zelf al bedacht.
Och denk toch niet dat ik flauw ben. Je ziet toch uit m'n brieven hoe ik me overal
en telkens met je bezig houd. Je kunt m'n heelen reis van uur tot uur volgen. Dat
zou ik immers niet doen als ik je niet lief had?
Ik zeg je heel ernstig waar dat je gissing over 't zenden van Koenraad niet den
minsten grond heeft. Ik wou Haspels die allerliefst fideel en trouw is, 'n gracieuseté
doen, en ook jou iets aardigs bezorgen omdat ik 't zoo'n lief ventje vond. En dat ik
o

V.H. zond, was 1 omdat jy erg verkouden was (je keel) en om hèm 'n uitgangetje
te bezorgen. 't Spyt me nog dat-i niet 'n paar dagen langer te W. gebleven is. Hy is
waarlyk goed en trouw.
Och, ik bid je wees toch opgeruimd. Ik verlang dol naar jou en zelfs naar onze
woning. Ik wil zoo graag je kamertje zien en alles en ook ons kind. Wees niets bang
dat ik er geen aardigheid in hebben zal. Als ik thuis kom heb ik zoo vreeselyk veel te werken, o! Maar niet onpleizierig. Ik
wil alle dagen vroeg opstaan. Tenminste niet zoo laat!
Ik zit hier (vooral vergeleken by hotels & ‘logeeren!’) zoo erg prettig. De bediening
is uitstekend! Met 'n yver en hart als je je niet van vreemden kunt voorstellen. Toen
ik zei: ga jy maar naar bed, Carolientje ('n draakje!) ik zal de brieven wel naar de
bus brengen, zei ze: ‘hè, m'nheer?’ Zoo is haar moeder ook. Ik vond ½ 8 kachel
aan, en thee gereed. Och, verheug je toch dat ik 't zoo goed heb. - Heb je m'n briefje
van van ochtend uit den Bosch? 't Was niet op ppapier. Dat was òp. Gut, wat 'n gek logement in den Bosch. De voordracht werd buitengewoon toegejuicht. Ieder zei dat men zooiets nooit in
den B. gezien had. Ik ben voortaan geheel zeker van de réussite van de voordrachten. En ze kosten
me niets. Is 't niet wonderlyk! Morgen schryf ik je weer, en dan niet zoo haastig, of - wacht misschien sla ik
morgen eens over. Ik moet m'n rustige twee dagen vóór Schoonhoven goed
besteden. Ik heb wel 10 dingen te
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overleggen. Maar er is niets onaangenaams by. En ik wil eens terdeeg genieten
o

van geen spoor. Toch moet ik erkennen dat ik nu veel minder souffreer omdat ik 1
kl. reis. Dat scheelt veel.
Jy droomt akelig, en ik heb van avend in m'n coupé (geheel alleen) geslapen en
prettig gedroomd. Maar ik weet alleen dat het me speet toen ik wakker werd gemaakt
met: Rotterdam! Dat 's nog nooit gebeurd. En van de halt te Gouda wist ik niets!
Lieve lieve beste Mies, wees toch opgeruimd en haal je geen malle dingen in je
hoofd. Ik heb je heel lief, en dat moest je nu weten. Ik ben zoo bly dat je nooit weer
gebrek zult lyden. Ook na m'n dood niet. Is dat niet heerlyk voor my. Verheug je 'r
in om mynentwil. Och, och die yzeren of zilveren sleutel! 1.
En m'n stuk over wysbegeerte! 't Zal goed zyn. Iets dat epoque maken moet.
Volledig, logisch konsekwent. Ik ben veel sterker dan ikzelf ooit geweten heb. Dat moet jou toch innig veel
pleizier doen. 2.
Ik ga 'n paar beschuiten met kaas eten. Liever dan weekgeworden brood. e

Felicité (het 2 draakje, nòg kleiner en even vlug en flink, onbegrypelyk handig)
krygt ook 'n jurkje. 3.
Dag beste Mieske. Houd jy je nu ook eens dapper en grübele nicht!
dag kind! Hoe kan je zoo gekjes wezen? Let je wel op, of m'n brieven sluiten? Er mag geen gaping wezen. Nu m'n beschuiten. Hm, hm, ik zal je geen geld meer durven zenden. Dan zeg je dat ik je daarmee
afscheep! Schoonhoven gaat door bemiddeling van Haspels. Wees gerust. Ik heb Admiraal
naar hem verwezen over de geldkwestie. Er heeft werkelyk iets gebroeid voor 2
Maart. Maar 't is verdrongen door Tandem. Best? Ik gis dat er ergens geld ligt, maar
ze weten nu niet hoe er mee te doen. Op z'n tyd zal ik hun 'n wenk geven. Alle wel
willendheid wordt naar Tandem verwezen. 't Is 'n praktische en onfeilbare organisatie!
Dat erkende V. Hall ook. Hy was allerliefst. Men moet van hem houden.
Als 't nu niet om je gekke brieven was had ik dezen morgen eerst verzonden. Dus
je wint er by. Hm!

Eindnoten:
4. In dit telegram verzocht Mimi zeer dringend twee brieven met klachten en verwijten harerzijds
niet open te maken. Vgl. 4 april 1878
1. epoque: epochemachend - opzienbarend (du.)
2. beschuiten: oorspr. stond er beschuitjes.
3. grübele nicht: tob niet (du.), in duitse schrijfletters.
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[3 april 1878
Brief van V. Bruinsma aan T. Bokma]
3 april 1878
Brief van V. Bruinsma aan T. Bokma. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
1.
A. Bokma
Hierbij een bezending om verder te verzenden aan den Heer Versluys. - Schrijf
me bij gelegenheid eens hoe het afgeloopen is met Houwink. Ge hebt zeker gehoord
wat ik hem heb moeten schrijven. En dat juist terwijl hij in de cadeau zaak betrokken
was, waarvan Dek niets wist of mocht weten! 't Is toch zonder botserij afgeloopen!
Gegroet tt Vitus Bruinsma
2.
L. 3 April 78
3.

Totaal-bedrag der ingekomen bydragen voor het verjaringsgeschenk (2 Maart
1878) van E. Douwes Dekker: f 964 en daaronder f 135 van Sneek
Uitgaven
Zilveren feestbeker en deksel, met het f 98.40
opschrift ‘2 Maart 1878’. ‘Het jonge
Nederland aan Eduard Douwes Dekker.’
Aangeteekende brief voor Atlas en
wandkaart, naar Wiesbaden gezonden
met

75. -

4.
643.54½
Een N.W.S. nominaal f1000, 2½%
gekocht naar Wiesbaden opgezonden
ter versiering van den beker van binnen

portvry en aangegeven waarde
aangeteekend

.75

1 kist Chambertin, met vracht en rechten, 114.61
alles vry te Wiesbaden
Nog ter beschikking by Bruinsma

31.69½
_____

Totaal uitgaven

f 964. -

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

A: amice.
L: Leeuwarden.
Deze gehele berekening in potlood.
N.W.S.: Nederlandsche Werkelijke Schuld, een obligatie. Vgl. bij 15 maart 1878.
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[3 april 1878
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
3 april 1878
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Rotterdam, 3 April 78
Waarde Juffr van der Tuuk!
Vriendelyk dank voor Uw schryven van gister dat ik hier vond toen ik van den
Bosch waar ik ‘gesproken’ had, thuis kwam. Ook ik wil gaarne persoonlyk kennis
met U maken, omdat ik weet dat ge 'n dapper meiske zyt. Maar 't is me zeer moeilyk,
nu te bepalen waar ik 19-22 dezer wezen zal.
Ziehier hoe de zaken staan. Ik verneem dat de h.h. Le Gras, V.Z. en H. die alles
voor me beredderen, nog eenige lezingen hebben aangenomen,
nam: Schoonhoven (overmorgen)
Kampen, Zutfen (?)
Deventer
Meppel
n 1.
Zwol, op den 17 .
n

Na dien 17 is er halt gekommandeerd, en dit moest ik wel doen, want ik ben moê.
Ook voel ik pyn in de keel, en al ware dit anders, het verkoopen van wyzighedens
verveelt me. Ik verlang naar huis, en zal m'n hart ophalen aan 't oplaten van
zelfgemaakte vliegers. Het zoontje van den heer Haspels (12 jaar) dien ik naar W.b.
2.
zond om m'n vrouw gezelschap te houden, kan me tot pretext dienen.
Maar na die slotvoordragery te Zwol, kan ik niet terstond naar huis vertrekken,
n

wat ik anders wel wenschte. ‘Wel, zegje dan ben je den 19 & 20 nog in Holland?’
O ja! Maar ik heb zeer veel relatien, vrienden familie & geestverwanten afgescheept
met:
‘Wees zoo goed me, zoolang die kermisreis duurt, als dood te beschouwen.’
Begryp, S.V.P. dat ik in de dagen tusschen de publieke voordrachten in, m'n keel
moest sparen, en bovendien altyd veel te
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doen had. Zelden ga ik 'savends voor 2 uur naar bed, daar ik den nacht moest
gebruiken om aantevullen wat me gedurende den dag door bezoeken &c ontroofd
was. (m'n arme keel!)
n

Alzoo nà dien fameuzen 17 , lig ik onder allerlei servituten van belofte & afspraken.
Ik wil griffermeerd worden als ik ze op 't oogenblik allemaal kan opnoemen. Maar
3.
ik weet dat HED getal legio is. Ik kan waarlyk niet uitrekenen of ik nà, en zoo ja, of
ik terstond nà den 17 naar Amsterdam en naar Hoorn moet, twee plaatsen waar ik
schulden van piëteit heb aftedoen. En, wist ik nu maar op welke datum ik te Kampen,
te Deventer te Meppel, te Zutfen wezen moet! Dan zou ik kunnen berekenen of ik
van een dier plaatsen uit, U kon komen zien. Ik zette op pag 1 by Zutfen 'n
vraagteeken. Misschien weet gy nu of, en wanneer, ik daar kom. Zou 't u schikken
dáár te komen?
Ik heb 't vreeselyk druk. Die voordragery is eigenlyk by zaak, en ik zou 't in 't
geheel niet meerekenen als er niet aan verbonden was: sporen (my 'n ware
marteling!) kellners, vigilantkoetsiers, kamers bespreken, slecht weer trotseeren,
aanraking met Pleizier-kennismakers, aanhoren van bakerpraatjes - och, zoo
4.
vervelend! De rammelslag's zyn de wereld nog niet uit. Als ik nu maar zeker was dat ik te Zutfen kom. Zoo ja, maak dan S.V.P. dat ik
daar iets van U verneem. Aan de post zal men weten waar ik logeer. Een briefje
komt dus terecht.
Ik zou wel zeggen: ik zal te Lochem komen, maar ik weet niet of ik daartoe den
tyd hebben zal.
Voor heden vriendelyk gegroet van t.a.v. DouwesDekker
Dr Van der Tuuk is 'n vriend van my. Hy is zeer ver in indische taalkennis, en
bovendien 'n zeer geestig en... flink ongeloovig mensch. Ik geloof dat zekere zoo
pikante brieven in den ‘Tolk v. Vooruitgang’ van hèm zyn. (Over genomen, meen
ik, uit 'n Soerabayasche Ct).

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

17 april: wordt uiteindelijk 12 april.
prétexte: voorwendsel (fr.)
HED: hun edeler.
rammelslag: vgl. V.W. IV, blz. 357.

[3 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
3 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee enkele velletjes postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Aan de onderzijde van beide blaadjes zijn enkele regels weggeknipt.
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als 't mooi weer wordt
moet je m'n brieven lezen
in 't park op 'n bank. Of
Rotterdam
Woensdag avend 8 uur in klein Nice. Of te Beau Site waar je heengaat met de
1.
tram.
lieve beste Mies! Vandaag is er al 'n brief - neen, ik vergis me. De brief dien ik
o

meende heb ik nog gist'ravend op de bus gedaan, dus ging-i van ochtend 1 trein.
(In de bus namlyk vóór 11 uur) Maar ik denk dat je m'n telegram van gistravend
eerst van ochtend gekregen hebt. Den heelen dag bezoek, en nu ben ik al moê. En ik heb van avend nog veel te
doen. Dus maar 'n groetje. Ik heb je brief van gister (dinsdag) Ik kreeg hem met de bestelling van ± 2 uur.
Je zou ‘straks’ uitgaan naar Marie. Ik vind maar half goed dat je by haar gaat. Ik wil
graag dat je haar helpt, maar niet dat je je compromitteert. Doe dat zoo weinig
mogelyk! En als 't noodig is kan je 't zeggen, of ik zal 't zeggen. Maar, enfin, 'n zeer
enkele keer zal zooveel niet schaden. Over Koen heb ik Haspels reeds gesproken. Jy gaat maar voort zooals je
2.
goedvindt. Zeker moet-i anders gemassregelt worden, én om (....) te leeren en om
3.
niet te verwyven (....) kan wachten tot ik thuis (....) met Haspels. (....)
7.
bliekerigheid, ‘kennismaken’ geest verwantery, kellner wirthschaft &c &c &c
(zonder nu nog van slecht weer op reis te spreken!) goed had zooals nu hier in m'n
kamertje, roemde ik dat. En jy schynt er nu uit te halen dat ik hier liever ben dan
thuis en by jou! Dan zou ik je immers niet zoo trouw schryven? En m'n brief uit den
Bosch ‘liever’ dan andere brieven? Gut, dat is niet waar! 't Is 'n puur toeval dat daarin
't woord: ‘ik verlang naar huis’ staat. Ik heb altyd naar huis verlangd. Het weggaan
en 't wegblyven was en is me 'n walg. Maar 't moest, dat weet je. Eenmaal 'n bres
moetende bestormen, ga ik dóór en ik maak uit verdriet 'n pleizier.
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Net als met kiezentrekken. Ja, zeker verlang ik naar huis en naar jou, ZEKER! Heel
erg. Ik verkneuter me in 't idee van alles wat je my zult toonen en van wat ik vertellen
4.
zal, schoon ik al veel schreef. Och, er blyft altyd genoeg te praten!
ik kan me al je verbeteringen niet voor den geest halen. Dat moet ik zien. Of je al
'n mooie pendule of hangklok in je kamertje hebt? Als je die nog niet gekocht hebt,
mag ik die dan koopen. Nu, ‘ik’ beteekent hhoudgeld - neen, misschien ga ik er ook
'n eigen kas op nahouden. Jy krygt van tandem 10%. Dat zal over één of 2 jaar 'n
aardig speldegeld voor je zyn, waar voor je wel zes woutertjes kunt houden, denk
ik. Maar je mag Wouter best op hh. zetten. Doe wat je 't meeste pleizier geeft. Ik vind dat je Koen streng verbieden moet, Wouter te ‘tikken’. Ik vind dat heel erg!
Het maakt 'n kind bang, foei! Laat het niet toe, asjeblieft, en forsch als 't noodig is.
Ik vind het heel leelyk in Koen, die zelf zoo week en bang is. Ik ben erg benieuwd naar je arrangement van kamer, &c. 5.
Hoe kan je toch vragen of ik naar huis verlang? En erger nog (....) die me in
n

Holland houden òf aftemaken (Waltman byv.) òf voor den 17 aftedoen. (byv. nog
e.e.a. voor Tandem, 't bezoeken van Funke en 't gaan naar Hoorn.) Maar dat afdoen
tusschen de lezingen in heeft veel bezwaar omdat ik m'n keel moet sparen. Je
n

n

begrypt, als ik den 10 & 12 ‘spreken’ moet, hoe zuur 't me opbreekt als ik den 11
niet zwygen mag. Die tusschendingen zouden my den nek breken... als m'n nek te
breken was. Alles gaat goed. Hé, misschien lach je me uit als iemand die uit de naschuit komt, maar... heb je
'r aan gedacht ons balkonnetje aan de binnenzy te laten verwen? Of is 't nog geen
weêr daar voor? Nu, dit 's jou zaak. Later zullen we de twee pypenlaadjes tot twee afgescheiden kamertjes maken,
6.
tenzy we heelemaal verhuizen. Aan bezoeken zal 't van den zomer niet mankeeren.
(....)

Eindnoten:
1.
2.
3.
7.
4.
5.
6.

Deze passage later toegevoegd.
gemassregelt: onder handen genomen (du.), in duitse schrijfletters.
Gedeeltelijk onleesbaar, omdat op de ommezijde een passage is weggeknipt.
wirthschaft: hier: omgang met (du.)
Hier volgde het weggeknipte deel.
Hier ontbreekt de ommezijde van een tweede weggeknipte strook.
Hierna is een strook weggeknipt.

[4 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
4 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1-5 beschreven. (M.M.)
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1.

Rotterdam donderdag ochtend lieve Mieske! Van nacht ± een uur deed ik 'n brief
voor je op de post. De bus is naby maar wordt niet na elf uur geleegd. t Is schande!
Nu dien brief heb je zeker. En toen ik van die expeditie thuis kwam had ik nog niet
gedaan. Maar ik ben zóó wel en flink dat niets me verstoort. En ik heb wat in m'n
hoofd, dat verzeker ik je. En alles marcheert goed. Och, verheug je daar toch in.
Maar meid, je moet me niet hinderen. Ik moet Tandem stevig vestigen. Daartoe zyn
maatregelen noodig die overleg en beleid vorderen. Je begrypt toch wel dat iets dat
op-ééns ons van heel arm ryk moet maken, niet uit de lucht valt! ‘Scheppen’ is: met
geduld en beleid iets samenstellen. Beschouw 't nu net als de schaakparty van V.D.
Linden die ik winnen wou. Even zeker zeg ik je dat Tandem slagen moet, maar dring
me geen zetten op. Ikzelf verlang even hard naar huis, jou, en (zeer betrekkelyke!)
rust, als jy naar my. Maar ik verman me, en doe net of 't me niet schelen kan. Zoo
heb ik me ook de eerste 4 weken moeten vermannen tegen m'n vermoeienis! Ieder
ander zou gedacht hebben dat-i uitgeput was, en ik zette door. By zekere voordracht
2.
(ik weet niet waar) heb ik op de borst slaande, gezegd: ‘vieille carcasse, tu obéiras. ’
Zeg, let je wel op dat in de kranten 't praatje over vermoeid uit zien niet meer
gedebiteerd wordt? Ik zie er nu (voor myn doen) goed uit, en bèn ook wèl.
Alle schryvery, relatien, pogingen, maatregelen &c &c die me bezig houden, kan
ik je niet meedeelen. Genoeg dat ik tevreden ben over den loop der zaken.
(Daar komt de koffi. V. Helden doet mee. Hy wil koek op z'n broodje
hebben, en is in alles zeer fideel, flink, trouw. Ze zyn best bezorgd. Zeg
't aan Bichel.) Om je eens één ding te noemen. Ik heb je gezegd dat er voortaan geen gebrek aan
geld zal zyn. Dit is en blyft waar. Maar behalve 't noodige om ruim en prettig het
hhouden aan den gang te houden
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(later zal 't overgaan in rykdom!) heb ik in dit jaar nog behoefte aan duizenden.
(Willème, bakker, Cassel Ffort. Charl. en nog meer.) Nu voel ik uit zekere vragen
dat er tegen 2 Maart iets broeide. En ik wilde trachten dat alsnog. enz. Denk toch
dat er meer te doen en te regelen is dan jy nu weten kunt, niet omdat het geheim
is, maar omdat ik niet altyd alles kan uitleggen. Dat zou me noodeloos vermoeien.
3.
Ik meende altyd dat je tevreden zou zyn met m'n algemeene mededeeling dat alles
goed gaat. Dit is zoo. Ik ben zeer opgeruimd & kalm. Dat ik je lief heb, kan je wel voelen dunkt me. Je hebt er wel een pleizier in, jezelf
te verouwelyken. Maar merk je ooit dat ik je aanzie voor oud of òp of versleten? Als
je werkelyk oud of versleten wàs, zou myn schatting die ànders is, je moeten doen
voelen dat ik je wèl lief heb. En al m'n schryvery! Kom, je bent gek. Maar je was
ongesteld, meid! Dit weet ik van Woutertje die je nadeed by de kachel, zie je. Donderdag middag, 4 uur.
Bezoeken gehad! Nogal aangename. Nu wat alleen!
En brieven, kranten, o zonder eind! Maar alles gaat goed. Ik ben net 'n
legergeneraal die 'n slag bestuurt en telkens rapport krygt over den toestand. Die
rapporten zyn goed. Of 'n dokter die op de symptomen van z'n zieke let. Ook die
symptomen zyn goed. Als je over jaren nog de vrucht van m'n bedenksels
waarneemt, zal 't je verwonderen dat ik alles in zoo korte tyd heb weten te scheppen.
Dus wees niet ongeduldig. Dat is geen preparatie tot lang uitblyven. Ikzelf verlang
erg, geloof me! Ik had bezoek toen je brief van dinsdag avend - woensdag morgen. Jou brieven
die te 5 uur vertrekken kryg ik ± 2 uur. En die 's avends in de bus gaan, ontvang ik
den volgenden avend 9 uur, maar soms eerst den volgenden morgen. 4.
Toen ik van Den Bosch kwam, vond ik drie brieven van je. En de telegram
verbood er twee. Ik had ze dus alle drie ongeopend moeten laten. 't Was àl te gek.
Goed dat ik maar ongehoorzaam geweest ben. Ik heb nu je brief eerst goed gelezen (eerst met bezoek) en hy is heel lief en
hartelyk en goed, en ik dank je wel. Ik hoor dat er by lezingen in sommige plaatsen niet 1.50 maar 1 gl betaald is.
5.
Immerhin! Ik geef er niets om wat die lezingen op-

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

430
brengen. Hoofdzaak is dat je nooit weer gebrek aan 't noodige zult hebben. En als
k

ik me dus roeren kan, weet ik wel hoe ik (door Tandem nat ) de inkomsten uitbreid.
Dat kàn niet missen. hm, hm, als ik je voortaan geld zend zal ik eerst vragen of ik je niet beleedig. Nu,
zonder gekheid, misschien zend ik je niet meer (tenzy je 't vroeg) en dan kom ik
thuis met wat in de portemonnaie. Wees gerust over geldzaken. Ik ben er attenter
op dan sommigen denken. Ik blyf zeggen dat je die zorgen nooit meer hebben zult!
t Is toch geen kleinigheid. Zeg, bestel je niet wat zomer japonnen uit parys? Och, toe! Als jy er te gierig voor
bent, dan doe ik 't graag voor je, maar ik kan 't hier niet doen. Ik heb de boekjes niet
met stalen en patronen. Kan jy nu niet beredderen dat je voor my, presentjes aan
jou uitkiest en bestelt? Dàt zou nu fideel wezen.
's avends ½ 8
Ik heb zoo'n slaap, omdat ik gister avend zoo laat opgezeten heb. En nu ga ik
k

eens uit. Nam met V. Helden naar den schouwburg. Ik heb de ‘firma’ in vele weken
niet gezien. (Wel Haspels alleen.) - Zeg, vraag aan Bruinsma wat-i bedoelde met:
‘dikken brief aan van Delden.’ Meent hy ook V. Helden? Deze weet van niets. Ik
ook niet. Kan er ook 'n brief verkeerd geadresseerd, en dus niet terecht zyn? Doe
die vraag terstond. Ik heb er 'n reden voor. Dag beste Mies. Ik ga uit. In zeer langen tyd ging ik niet uit dan naar spoor of
boot. t Is me 'n ware vreemdigheid.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Vannacht: oorspr. stond er Gister a(....).
Vieille carcasse enz: Oud geraamte, je zult gehoorzamen. (fr.)
zou: oorspr. stond er moest.
Mimi telegrafeerde dat twee brieven ongelezen moesten blijven.
immerhin: het geeft niet (du.), in duitse schrijfletters.

[4 april 1878
Verslag voordracht Breda]
4 april 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Breda van 30 maart in de Bredasche
Courant, no. 27. (Knipsel M.M.) Fragmenten.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

431

Lezing van Multatuli.
Einen elenden Dichter tadelt man gar nicht; mit einem mittelmässigen
*
verfährt man gelinde; gegen einen grossen ist man unerbittlich.
Lessing.
Wanneer een man als E. Douwes Dekker na maanden overpeinzens zijne kluis
verlaat en zegt: ‘Ik wensch te spreken tot u, mijne landgenooten, en u mede te
deelen de uitkomsten mijner overdenkingen’, dan stroomt alles saam en zit eerbiedig
luisterend neder.
Want, het is immers Multatuli, de groote strijder, de groote lijder, die tot hen zal
spreken, die beiden zijne bliksems en zijne zonnestralen om zich heen zal werpen,
zengend en verpletterend of koesterend en verkwikkend. (....)
't Moge vermetel schijnen, een oordeel, door den mond van Douwes Dekker als
onbedriegelijk voorgesteld, aan de kritiek te willen onderwerpen; juist evenwel de
vrees, dat alles wat Multatuli zegt per se door menigeen als orakeltaal zal worden
opgenomen en verbreid, geeft mij den moed met een paar bedenkingen voor den
dag te komen, die ik reden heb te vermoeden, dat ten deele allereerst door den
hooggeachten redenaar zelf als niet ongegrond zullen worden beschouwd.
1. Multatuli heeft, zooals de Duitschers het noemen, ‘das Kind mit dem Bade
1.
ausgeschüttet.’ Dat hij minachtend op het verzenmakersgilde neerziet, dat hij zijn
climax kroont met de rijmende Matador-reclames, en den zinloozen klinkklank, door
velen poëzie genoemd en dikwijls plichtmatig mooi gevonden, met zijn anathema
treft, zal ieder, die weet wat ware poëzie is, eene bijvals-betuiging moeten ontlokken.
- Dat Multatuli de buldertaal van Helmers belachelijk maakt, ja zelfs op de zwakheden
in den overi-

*

Een slechte dichter maakt men geen verwijten; een middelmatige pak je voorzichtig
aan, tegen een grote ben je onverbiddelijk streng.
Lessing.
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gens zoo lieflijken Rei van Edelingen van den ‘goeden en eerbiedwaardigen’ Vondel
een schel licht laat vallen, is zeer geschikt iedereen de oogen te openen voor 't
gevaar, waaraan te dezen opzicht ook groote dichters zijn blootgesteld.
Maar dat Multatuli het rijm als den geboren vijand van de waarachtige poëzie
beschouwt - althans schijnt te beschouwen - is wat kras, kan er niet door. (....)
't Mag inderdaad bevreemdend heeten, dat een redenaar, die in zoo bezielde taal
aantoont, dat poëzie schepping, in den zin van herschepping, vervorming,
vormverandering is, den dichter juist een der middelen schijnt te willen ontnemen,
waardoor hij aan zijne schepping (lees: vervorming) eene zoo indrukwekkende
kracht kan bijzetten. - Ik betreur het, dat Multatuli na 't aantoonen en belachen van
het misbruik (eene gemakkelijke taak) niet duidelijker heeft doen uitkomen, dat hij
alleen den wanvorm heeft willen aantasten om den vorm (lees: schoonen vorm) des
te meer tot zijn recht te laten komen.
2. Een tweede opmerking betreft den Goethe-cultus. Douwes Dekker verheelt
niet, dat zijne ooren oververzadigd zijn van Goethe's lof; dat hij met schrik bezoeken
(vooral van Duitsche dames) afwachtte en soms verdrietig moest doen eindigen,
omdat hij bijna niets anders dan banaliteiten over dien dichtervorst had te slikken.
2.
- Verklaarbaar is die gemelijkheid, (....) - (maar) dat Goethe een ‘veel te goed faiseur’
zou zijn, om waarachtig dichter te wezen, zie dat gaat te ver; dat mag als momentane
uiting eener verdrietige stemming, of als rhetorische figuur, of wat dies meer zij, een
3.
soort van ‘raison d'être’ hebben, maar zou tegelijk het minzelfstandige gedeelte
onder het publiek in den waan kunnen brengen, dat Goethe inderdaad slechts tot
de betere broeders van 't verzenmakersgilde behoort. En dat zal toch wel niemand,
die Goethe eenigszins begrijpt, in ernst durven beweren.
3. De redenaar deed in een zijner vlijmende tusschenzinnen een uitval tegen
professoren, die bij ministerïeele benoeming werden aangesteld om hunne wijsheid
mede te deelen. - Of de gecursiveerde woorden letterlijk de door hem gebezigde
zijn, durf ik niet beweren; maar geen der toehoorders zal er iets anders uit begrepen
hebben, dan dit: professors zijn aangestelde, bezoldigde wijsheidsventers.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

433
Die kramerij daargelaten; - wil dan de spreker, die in het tweede gedeelte zijner
toespraak zoo duidelijk in 't licht stelde, hoe orde de eerste wet in de natuur is, en
hoe in figuurlijken zoowel als in eigenlijken zin ordeloosheid zich onvermijdelijk - als
ijverzuchtig - wreekt, - wil dan Multatuli, dat de professoren niet aangesteld, niet
bezoldigd worden? - Waar zou 't met de maatschappelijke orde heen, wanneer ze
bijv. het land gingen doorreizen goed (of kwaad) doende?
4. Wijsgeeren als Spinoza, Kant, Leibnitz en anderen staan volgens 't getuigenis
van den spreker niet hoog in zijne schatting. - Wanneer een man als Multatuli
beweert, weinig of niets van zulke filosofen te hebben geleerd, mag menigeen reden
hebben te denken, dat zij voor hem (den spreker) weinig of geen nieuws bevatten;
maar mij dunkt, dat er reden tot verbazing bestaat, als men tegelijk denzelfden
redenaar hoort betuigen, dat hij die wijsgeeren niet leest, omdat hij er niet van houdt.
(....)
Breda, 31 Maart 1878.
4.
J. Leopold Hz.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

das Kind enz.: het kind met het badwater weggegooid (du.)
faiseur: hier: verzenmaker (fr.)
raison d'être: bestaansrecht (fr.)
Johannes Leopold (1845-1900), onderwijzer en neerlandicus; van 1877-1893 leraar aan de
K.M.A. te Breda.

[5 april 1878
Voordracht te Schoonhoven]
5 april 1878
Multatuli spreekt te Schoonhoven.

[5 april 1878
Brief van Mimi aan E. Bernhold]
5 april 1878
Brief van Mimi aan Majoor E. Bernhold. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3 (½) beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 17 a)
Wiesbaden 5 April 78
Verehrter Herr!
Ihr Schreiben war mir sehr willkommen. es enthielt was ich bei einer mündliche
Besprechung zu erfahren hoffte und Ihre Aufklärungen genügen mir augenblicklich
vollkommen. Wirklich es war mir nicht um die innere Geschichte, nur um die äussere
Verhältnisse zu thun, und allein die Schwerfälligkeit mit der ich mich in Ihre Sprache
ausdrücke kann Schuld daran sein dass Sie mir in dieser Hinsicht misverstanden.
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hierhin. Leider hat mein Mann seine Rückkehr noch einmal aufgeschoben, sodass
ich ihn nicht vor dem Ende
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dieses Monats zu hause erwarte. Es wird mich sehr freuen wenn Sie uns dann
einmal besuchen um zu sehen wie und wo das Kind aufgehoben und [um dann]
zugleich weiteres zu besprechen. Vielleicht wollen Sie die Mutter, die schon vor
Wochen auf eine Entscheidung drängte, beruhigen aus meinem Namen. Was Sie
wünscht hoffe auch ich, es wäre jedoch unverzeihlich sich in einer solche Sache zu
übereilen. Ich bitte [Sie] sie also sehr noch ein wenig Geduld zu üben.
Aus dem Taufzeugniss das Sie Verehrter Herr, die Güte hatten zu versprechen
wird vielleicht erhellen in wie weit das Kind unter väterliche Gewalt steht, was, nach
den Erkundigungen die ich eingezogen, bei einer eventuellen Adoption nicht ohne
Interesse wäre. - Mir ist die Sache fremd, in Holland hat der Vater nie Rechte über
ein uneheliches Kind. Empfangen Sie Verehrter Herr schliesslich meinen Dank für
die erhaltene Aufklärungen, und zugleich die Versicherung, dass Sie unserer Seits
keine Unbescheidenheit zu fürchten haben. Mit wahrer Achtung
MDD

Vertaling:
Wiesbaden 5 april 78
Zeer geachte Heer!
Uw schrijven was mij zeer welkom. Het bevatte wat ik bij een mondelinge
bespreking hoopte te vernemen en uw ophelderingen zijn mij voor het ogenblik
volkomen voldoende. Het was mij werkelijk niet om de intieme geschiedenis, maar
om de uiterlijke omstandigheden te doen en alleen de moeite die ik heb om mij in
uw taal uit te drukken kan er schuld aan zijn dat u mij in dit opzicht verkeerd hebt
begrepen.
De kleine man is lief en geliefd en weet al niet beter dan of hij hier thuishoort.
Helaas heeft mijn man zijn terugkeer nog één keer uitgesteld, zodat ik hem niet voor
het eind van deze maand thuis verwacht. Het zal ons zeer verheugen als u ons dan
een keer bezoekt om te zien hoe het kind wordt opgevangen en tegelijkertijd de rest
te bespreken. Misschien wilt u de moeder die al weken geleden op een beslissing
aandrong, uit mijn naam geruststellen. Wat u wenst hoop ik ook, het zou toch
onvergefelijk zijn zich in zo'n zaak te overhaasten. Ik verzoek u dan ook met nadruk
haar nog een weinig geduld te laten oefenen. Uit het doopbewijs dat u, geachte
Heer, de goedheid had ons te beloven, zal misschien blijken in hoeverre het kind
onder het gezag van de vader staat, wat, naar de informatie die ik heb ingewonnen,
bij een eventuele adoptie niet zonder belang zou zijn.
Mij is de zaak onduidelijk, in Nederland heeft de vader nooit enig recht over een
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natuurlijk kind. Ontvangt u bij deze, geachte Heer, tenslotte mijn dank voor de
verkregen ophelderingen, en tegelijk de verzekering dat u van onze kant geen
onbescheidenheid hoeft te vrezen.
Met oprechte hoogachting
MDD

[6 april 1878
Advertentie voordracht Meppel]
6 april 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 13 april te Meppel in de
Meppeler Courant, no. 28. (G.A. Meppel; fotokopie M.M.)
Societeitszaal Meppel.
VOORDRACHT

van
MULTATULI.
Z a t e r d a g 13 April 1878,
's avonds 8 ure.
Een inteekenlijst zal circuleeren en ook ter tekening liggen aan het lokaal.

[6 april 1878
Advertentie voordracht Zwolle]
6 april 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 17 april te Zwolle in de
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, no. 82. (K.B. 's- Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Deze lezing zou worden verplaatst naar 12 april.
Odeon Zwolle.
VOORDRACHT

door
MULTATULI.
Woensdag 17 April 1878, 's avonds 8 ure.
NB. Een inteekenlijst zal circuleeren en ook ter teekening liggen aan 't
lokaal.

[6 april 1878
Artikel in het Rotterdamsch Zondagsblad]
6 april 1878
Artikel in het Rotterdamsch Zondagsblad no. 15, inzake Multatuli's lezingen. (M.M.)
Fragmenten.
Het M.M. bezit een exemplaar van dit nummer, waarin Multatuli in de marge de
volgende twee opmerkingen heeft bijgeschreven:
Dat ‘hachelyke’ van de redactie (die buiten schot wil blyven) is magnifiek!
De man is gek. Z'n heele verslag is valsch. Hoe dom.
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Multatuli en zijne voorlezingen
Mijnheer de Redacteur!
Indien het mij geoorloofd ware te gissen naar de redenen, waaróm de voorlezingen,
die de heer Douwes Dekker (Multatuli) hier te lande en hier ter stede in den laatsten
tijd hield, zoo weinig in de pers ter sprake werden gebracht, dan zou ik wellicht niet
zonder grond kunnen beweren dat de achting, die de heer Douwes Dekker als
schrijver van Max Havelaar inboezemt, de meeste journalisten heeft weerhouden
*
om hem het verkeerde van zijn gedrag onder het oog te brengen. (....)
Wat hiervan echter zijn moge, ik sta op een ander standpunt en wensch van uwe
bekende vrijgevigheid gebruik te maken, ten einde met behulp van uw blad den
heer Douwes Dekker te doen begrijpen dat hij, op den ingeslagen weg voortgaande,
alle kans verbeurt om bij volgende gelegenheden het Nederlandsche publiek aan
zijne voorlezingen deel te zien nemen.
Ik zal mij met deze beschouwing tot Rotterdam bepalen.
Bij de eerste voorlezing was de Nutszaal vol met belangstellenden.
Eene voorlezing van Multatuli! Ieder was op een genotrijken avond voorbereid en bijna ieder zag zich aan bittere teleurstelling prijs gegeven. Multatuli gaf niets
van zich zelven. Hij was op het spoor gekomen van een rechtsgeding dat vele jaren
geleden te Keulen werd gevoerd, verhief dat geding tot eene cause célèbre en
bezigde twee volle uren om te vertellen, hoe het met dat proces was toegegaan.
Daar de man, die van het begaan van een moord was beschuldigd, ten laatste op
vrije voeten werd gesteld en de bedrijvers van den moord - zoo hij gepleegd is, want
tot zelfs dat is onbewezen - nimmer ontdekt werden, had het verhaal bovendien
zeer weinig dramatisch karakter. De toehoorders waren

*

We laten den geachten schrijver aan zijne phantasie de vrije vlucht geven. Zijne
veronderstellingen zijn, althans wat ons aanbelangt, ongegrond. Indien we gezwegen hebben
dan was het alleen omdat we het hachelijk vonden, Multatuli in zijne beschouwingen op den
voet te volgen. Nu een ander de pen ter hand neemt, mochten wij hem niet beletten zijne
grieven bloot te leggen.
Red.
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alzoo dubbel teleurgesteld. Dat bleek feitelijk bij de tweede voorlezing, vermits de
Nutszaal toen voor twee derde leêg was.
Multatuli zou zich wreken; 't had er althans den schijn van.
Had hij zich bij de eerste voorlezing verontschuldigd, zeggende dat hem het
spreken in den beginne moeielijk viel, maar dat, indien men aanvankelijk eenig
geduld had, borst en stem spoedig de noodige kracht zouden kunnen ontwikkelen
-, bij de tweede voorlezing, werd de houding des sprekers hooghartig, beleedigend
voor zijne toehoorders. Hij kwam - zoo verhaalde hij - uit de trekschuit, waarin hij
tusschen boeren en vee opgesloten had gezeten. Toen in den rillenden en ratelenden
spoorweg. Nu hier -, zwaar vermoeid en ongesteld tevens. Waarom hij toch als
spreker optrad? Omdat hij geen weêrstand kon bieden aan den inwendigen drang
om zijne denkbeelden niet slechts met de pen maar ook met het woord voort te
planten? In geenen deele! Hij verklaarde dat hij even als altijd een afkeer had van
voorlezingen. Hij geloofde dat zij uit den aard der zaak gebrekkig van vorm en inhoud
moeten zijn. Waarom ze dan niet op schrift gebracht? Omdat hij ook het nut van
voorlezingen niet inzag. Waarom dan voorlezingen gehouden? Omdat - zoo luidde
het antwoord: ‘omdat ik moet.’
Daar de innerlijke aandrang ontbrak en het lichaam vermoeid en ziek was, kon
aan dat ‘moet’ geen andere beteekenis worden gegeven dan dat stoffelijke
noodzakelijkheid de impulsie gaf.
‘Publiek! ik veracht u! ik ben ook te vermoeid en te ziek om te spreken en heb er
voorts een afkeer van in uw midden als spreker te verschijnen, maar stoffelijke
zorgen dwingen mij tot u het woord te voeren. Ik zou er anders wel voor bedankt
hebben!’
Voorwaar, er behoort veel inschikkelijkheid toe om te dulden dat een spreker, na
zulke premissen, aan het woord blijft. En dat men inschikkelijk was, hierin ligt niet
mijne grief. Zij is deze: Multatuli had het publiek opgeroepen om eene voorlezing
bij te wonen over het Bijgeloof, en wel verre van zich bij dat onderwerp te bepalen,
heeft hij alles in het godsdienstig, staatkundig en maatschappelijk leven omvergerukt.
Niets bleef ten slotte overeind... dan Multatuli!
Men was niet tevreden geweest met de vertelling van de cause célèbre? Zijne
vrienden hadden hem gewaarschuwd dat hij met de
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oprakeling van dat proces eene onhandigheid had begaan, en dat men verlangde
iets van en uit hem zelf te vernemen? Goed! Men zou bediend worden en wel zóó,
dat bij de meesten de lust wel voor altijd zou vergaan!
Met onmiskenbaar talent en veel humor bestreed hij het bijgeloof in al zijne
schakeeringen. Hij toonde het schromelijke misbruik aan dat de geestelijkheid maakt
van de vadsigheid, die de meeste lieden belet tot een zelfstandig onderzoek over
te gaan en hen veel liever doet besluiten aan allerlei mirakelen en bovennatuurlijke
verschijnselen geloof te schenken. Met de scherpste geeselen der satyre viel hij
het begrip ‘Duivel’ en ‘Hel’ aan, en demonstreerde onder meer op recht vermakelijke
wijze, hoe verregaand inconsequent Satan is, wanneer hij de boosheid in de Hel
straft met wreede marteling. Uit den aard van zijn wezen heeft hij de lieden
integendeel met te grooter onderscheiding in de Hel te behandelen, naarmate zij
schuldiger tot hem komen. Tot zoo ver liep alles redelijk wel van stapel. Doch nu
bleek het plotseling dat deze inleiding, aan het bijgeloof gewijd, ten dekmantel strekte
aan de eigenlijke bedoeling des sprekers. Niet het bijgeloof maar het geloof wilde
hij aantasten en hij deed het met roekelooze hand. Met Multatuli zal ieder het eens
zijn, dat het zeer moeielijk is, om de grenzen tusschen bijgeloof en geloof met stellige
zekerheid af te bakenen. Waar eindigt het bijgeloof en waar begint het geloof? Zeker,
men zal, telkens als men die demarcatielijn wil trekken, op verschil van gevoelen
stuiten. De nuances zijn legio en kunnen onmogelijk tot eene bepaalde kleur worden
samengevoegd. Doch van daar tot het loochenen van alles, ligt een breede klove.
Multatuli nu loochent en bespot alles. De natuur? Ja, de natuur vindt in zijn oog
genade, omdat men ten deele de vaste wetten heeft ontdekt waarnaar zij werkzaam
is. Hoe die natuur er gekomen is en hoe die vaste wetten in het leven zijn geroepen,
ziedaar kleinigheden waarom Multatuli zich, althans ditmaal, niet bekommerde. De
natuur - nu ja, die is er, maar anders is er niets. De Schrift? Grootendeels
scheurpapier. Mozes en Christus bekwame mannen, maar bovenal behendig. God
zelf eene inventie van Mozes. Het Godsbegrip niet slechts geloochend, maar
gehoond en bespot. De Onzichtbare, in wien schier de gansche menschheid heul
en troost zoekt, afgeschaft bij decreet van Douwes Dekker.
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Niet eens de Godin van de Rede in de plaats. Begeerte naar wijsheid een panacé
voor ziel en lichaam - een panacé niet slechts op godsdienstig en zedelijk, maar
tevens op staatkundig en maatschappelijk gebied.
Want men wane niet dat het ongeloof van Multatuli zich tot de Religie bepaalt.
Men zou, dit geloovende, dien grooten denker onrecht doen! Ik zeide het reeds en
herhaal het andermaal: voor hem is alles bijgeloof.
(....)
Zóó ging het gedurende twee lange uren in eene ademlooze improvisatie voort.
Nog troostten zich de deels verbijsterde toehoorders met de gedachte dat er althans
nog iets te midden van al die puinhoopen was overgebleven: de band tusschen man
en vrouw en die tusschen ouders en kinderen. Doch men werd spoedig uit den
droom wakker geschud. Multatuli had dit punt bewaard als 't bouquet van zijn
vuurwerk. Man en vrouw? - Natuurdrift. Kinderen? - 't zou wat! Geen verderfelijker
bijgeloof en geen noodlottiger fictie dan de invloed van de ouders op hunne kinderen.
Verbeeld u, de kinderen luisterende naar de lessen hunner ouders! Kan men zich
iets dollers denken? Met welk recht maakt de vader van zijne ervaring en
levenswijsheid gebruik, om zijne zonen en dochters voor oogen te houden wat hij
goed en verstandig acht? Groeien zoodoende de kinderen niet op in het bijgeloof
en de fictiën der ouders? Verscheurd zij de band die kinderen en ouders
aaneensnoert! De kinderen hebben voortaan te doen en te laten wat hun goeddunkt.
Zij hebben den spot te drijven met God, met den Staat, met de Wet èn met hunne
ouders.
De begeerte naar wijsheid is voldoende -, voldoende alzoo ook voor hen die, in
spijt van alle begeerte, niet tot wijsheid kunnen geraken -, voldoende tevens voor
degenen, die geen begeerte naar wijsheid koesteren.
Inmiddels alle banden vernietigd, die den mensch aan het onbekende, den burger
aan den Staat, het individu aan de Maatschappij en de kinderen aan hunne ouders
hechten!
Ziedaar plus minus de inhoud en de moraal van de tweede voorlezing, door
Multatuli te Rotterdam gehouden. Ik moet er met al de kracht die in mij is, tegen in
verzet komen. (....)
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Ik vertrouw, Mijnheer de Redacteur, dat ge voor dit mijn schrijven, ter wille van het
belang van het onderwerp, de noodige plaats zult willen inruimen.
Rotterdam, Maart 1878.
M.

[6 april 1878
Advertentie voordracht Zutphen]
6 april 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Zutphen op 11 april in de
Zutphensche Courant, no. 82. (G.A. Zutphen; fotokopie M.M.)
Casino-zaal Zutphen.
Donderdag 11 April 1878
des avonds te 8 uren.
VOORDRACHT

van MULTATULI.
Inteekenlijsten zijn voorhanden in de SOCIETEITEN en in THIEME's Boeken Muziekhandel.

[6 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
6 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. M.M.)
Het slot ontbreekt.
Schoonhoven 6 april
Saterdag
Zie zoo de lezing hier is weer afgeloopen. ‘Ze’ zeggen dat het goed was, maar ik
vond het niet erg. 't Malst is dat ik me door m'n eigen schuld heb laten lymen om
vandaag hier te blyven. By Admiraal ben ik geweest, aan z'n kantoor eerst, en
daarna by hem aan huis, koffidrinken. Ik heb beloofd er te komen eten en verder
natuurlyk den avend te passeeren. Een ware plaag, maar 't moet nu maar. -
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Ik heb nu nog te spreken:
9 April Kampen
11 April Zutfen
13 April Meppel
15 April Deventer
17 April Zwol
en dan niet meer. Ook wordt er geprobeerd of Zwol kan vervroegd worden op 10,
1.
12, 14 of 16. Maar daarop heb ik nog geen antwoord. Als dan de lezingen afgeloopen zyn, wacht me 'n berg van engagementen! Sedert
vele weken antwoord ik links en rechts: ‘beschouw me als dood zoolang die
voordrachten duren!’ Al die crediteuren komen dan opzetten, of wachten zwygend
op afdoening van m'n beloften. Ook zyn er dingen by die in verband staan met
Tandem. Ik ging gister erg opgeruimd op de boot, en V. Helden zal 't je getelegrafeerd
hebben, maar vandaag heb ik 't land. Toch is er geen bepaalde reden voor. Ik denk
dat het wrevel is dat ik me zoo heb laten overhalen om hier tegen m'n zin, 'n dag te
m

blyven. Ik had nu reeds weer te Rott kunnen zyn, en iets doen. - Het boek van Van
2.
Houten heb ik, en ik lees er in. Van Helden zendt jou 'n ander Exempl. en dan kan
hy, by m'n vertrek 't myne krygen. Het komt me voor dat-i goede ideën heeft, en
soms ze goed weet uittedrukken. Maar 't geheel stinkt naar de Akademie. ‘Bedenk
m'n zoon dat beminnelykheid plicht is.’ V.H. weet, als schryver, niet te boeien, vooral
doordat-i (akademie!) altyd aanhaalt. Men kan zeggen: ‘voilà qqu'un qui a lu
3.
beaucoup de livres. 't Doet soms denken aan Eduard Reich. ‘A. zegt, B beweert,
C verhaalt, D veronderstelt... &c En wèlke citaten! Te naar om er by stiltestaan. 't
Is waarlyk voor iemand dien-i overslaat (my, byv.) om groots te worden. Men vindt
Jan Klaasen & z'n grootmoeder in dat boek. Ellendig dat velen zoo iets voor geleerd
werk aannemen! Maar dat er ook goeds in is van hemzelf, moet ik erkennen. Maar
er blykt dat-i daarmeê z'n boek niet heeft weten te vullen. ⅞ is aanroepen van dezen
of genen (vaak onbekenden, en meermalen onbeduidenden) anderen. Na de koffi ben ik weer naar m'n logement gegaan. In dat logement was m'n
spreekzaal. Dat was makkelyk gistr'avend. Maar makkelyk (....)

Eindnoten:
1. 12 april: dit is uiteindelijk de datum geworden.
2. S. van Houten Bijdragen tot den strijd over God, Eigendom en Familie. Haarlem, Tjeenk Willink,
1878.
3. Voilà quelqu'un enz.: typisch iemand die veel boeken heeft gelezen (fr.)
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[7 april 1878
Brief van Multatuli aan A. Merens]
7 april 1878
Brief van Multatuli aan A. Merens. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(N.L.M.D. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Rotterdam 7 April 1878
Waarde Merens & Chris!
Eindelyk bericht van den reiziger. Heden van Schoonhoven terug komende, vond
ik de regeling van m'n laatste tournée op m'n tafel liggen. Ge moet weten dat ik me
met niets bemoei, en dat alle onderhandelingen buiten my om gaan. Nu dan, ik zal
‘spreken:’
9 April, te Kampen,
11 April, te Zutfen,
12 April, te Zwol,
13 April, te Meppel,
15 April, te Deventer.
Dàn ben ik gereed, en kan eenigszins over myzelf beschikken. Welnu, dan wil ik U
te Hoorn komen bezoeken. Mimi zou 't me nooit vergeven als ik dat verzuimd had,
en ook ikzelf schep er groot genoegen in, U te komen zien, U beiden en Dirk en
1.
Tis, waarvan Mieske altyd den mond vol heeft.
n

Alzoo den 16 kan ik van Deventer uit, Hoornwaarts op reis gaan. Wat is de beste
route? Moet ik volstrekt over Amsterdam? Of is er geregelde communicatie tusschen
Kampen en Hoorn? Nu dit zal ik daar wel by tyds vernemen. Ook zal ik U tydig doen
weten met welke gelegenheid ik kom.
Maar, beste kerels, ik heb U 'n vriendelyk verzoek te doen. Laat me asjeblieft
2.
slapen in 'n logement. Dan kom ik by U tegen den tyd van 't koffidrinken, en heel
gaarne wil ik by U eten, en ook den avend blyven. Kyk, alleen slapen (en de eerste
ochtenduren!) in 'n logement. Daarop ben ik zeer gesteld, omdat ik altyd 'n uur of
drie slaap na 't opstaan, en dan spreek ik niet graag. Toe, neem dit nu niet kwalyk.
3.
Nà 12 uur 's middags zal je last genoeg van me hebben.
Mieske die me alle dagen trouw schryft, zal bly wezen dat ik
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eindelyk naar Hoorn ga. Als ik by jelui ben, zal ik je eens laten zien hoe druk ik 't
gehad heb. Ook uit m'n lystje op blz 1. blykt al, wat er te doen valt in deze week.
11, 12, 13... dat is drie dagen achter elkander 'n voordracht!
Uit dat lystje kunt ge tevens zien waar ik t/m 15 April te beschryven ben. 't Adres:
Douwes Dekker,
Multatuli,
met de plaats er by, zal voldoende zyn. De post weet waar ik ben, en by vertrek
wordt er nagezonden.
Weest intusschen heel vriendelyk gegroet van
tt
4.
Dek

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Kinderen van Allard Merens en Christien, een der zusters van Mimi.
slapen: oorspr. stond er logeren.
's middags: later ingevoegd.
Dek: oorspr. stond er Douwes Dekker, doorgestreept.

[7 april 1878
Verslag voordracht Schoonhoven in de Schoonhovensche Crt.]
7 april 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Schoonhoven van 5 april in de
Schoonhovensche Courant, no. 460. (Openbare Bibliotheek, Schoonhoven; fotokopie
M.M.)
* - Gisteren-avond trad de heer Ed. Douwes Dekker in de zaal van den heer Van
Zessen voor een talrijk publiek, zoo van hier als van elders, als spreker op. Wij
moeten dat feit bijna alleen vermelden, want een verslag te leveren zijner voordracht,
we willen het gaarne bekennen, is ons niet mogelijk.
Daar stond hij vóór ons, den bekenden, - en toch door zoo velen niet gekenden
- Multatuli. Hij ging spreken over het ‘horror vacui’, den afkeer van het ledige.
Eerst beschouwde hij dien afkeer met betrekking tot de natuur, daarna tot de
zedelijke wereld. Wie was er, toen hij over het vacuum in het kinderhart sprak, die
niet een snaar in zijn gemoed voelde trillen, en toen hij ‘op den eenvoudigsten toon
der wereld, en als had er volstrekt niets plaats gehad, dat indruk maken moest,’ ons
volk, onze handwerksstand schetste, ook in het ledige zijner vermaken; wie was er
niet, die iets voelde van zelfverwijt bij het ‘ben ik mijns broeders hoeder?’ En toen
hij het huwelijk besprak, waren er velen, die den dichter en denker zouden kunnen
toeroepen: ‘Mij geldt het niet, wat ge hier komt zeggen?’ Of toen hij het ledige in de
amusementen onzer hoogere standen, en het koffiehuis-verkeer van ons, ‘heeren
der schepping’, geeselde met puntige, scherpe doornen, wie was er, die de waarheid
kon ontkennen? Tintelend van humor, vol geest noemen wij Multatuli's voordracht,
maar meer dan dat, hij was waar.
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Toen kwam de pauze.
In het tweede gedeelte weerlegde de heer Douwes Dekker eenige uitdrukkingen,
voorkomende in een verslag der Haarl. Cour. van eene door hem te Haarlem
gehouden voordracht, sprak verder over couranten in het algemeen, deelde ons
zijne meening mede over de wijsgeeren en wijzen der oudheid, over God en
onsterfelijkheid en tal van andere zaken meer.
Hoewel zeker vele aanwezigen met hem in denkwijze zullen hebben verschild,
moeten zij toch erkennen dat hij sprak met eene overtuiging, die bewondering en
waardeering verdiende.
Nadat de voordracht was geëindigd, dankte de heer S. Van Nooten den heer
Douwes Dekker voor zijn optreden te dezer stede.

[7 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
7 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Onderaan blz. ¾ is een strookje weggeknipt.
Rotterdam Zondag 4 uur terug van Schoonhoven beste Mieske! Daar zit ik weer
in m'n cel, en ben heel tevreden dat ik 't goed heb gemaakt by Admiraal. Zelfs best,
geloof ik. Hy (en ook z'n vrouw) beviel me hoe langer hoe beter. Ik heb by hen
gegeten (heerlyke zalm!) en tweemaal koffi gedronken. Alles in orde. En hy is
sectiechef van Tandem. Dat, en niet de lezing te Schoonhoven was hoofdzaak. Van
alle kanten hoorde ik dat ook de lezing goed was, of voor zeer goed wordt aangezien.
Hierby wat bewyzen van... slecht gedrag. Over de kwaadheid van die jongens
haal ik de schouders op. En om 't malle stuk in dat

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

445
1.

Zondagsblad heb ik gelachen. De kerel liegt dat de steenen er van zweeten. Van
2.
wat-i my in den mond legt, heb ik geen 1/10 gezegd. Hoe armzalig! Te Schoonhoven is 'n... pastoor (Jansenist = Oudkatholiek) weggeloopen, en nòg
een die z'n geloof niet kwyt raken wou, denk ik. Heerlyk weer op de boot gehad, maar nu toch koud. Eerst zei ik: de kachel hoeft
niet, maar nu heb ik 'm toch laten aanmaken. Tandem heeft nu 22 sectien. Maar er staan nog 7 à 8 op nominatie, en dan moet
het vanzelf voortgroeien, polypsgewys. Maar ik moet nog eenige maatregelen
3.
nemen. (Loges & Indie.) Helden zond me te Schoonhoven je brief van: Woensdag av.- - Donderd hier vond
ik: vrydag avend en gister
1 uur na de koffi Al je br. zyn terecht. Wees gerust. Als ik niet terstond op alles antwoord - wel, dat komt omdat ik wat anders schryf.
Net als met de beschuldiging van sommigen dat ik in m'n voordrachten sommige
onderdeden ‘oppervlakkig’ afdoe. Als ik langer stil stond by zoo'n onderdeel zou de
rest tekort komen. (Ik had 12, 20 ‘wysgeeren in 10 minuten uitgekleed’. Welzeker,
oppervlakkig of althans: korte metten! Wel zeker was je telegram goed! Ik wou by Admiraal zynde, 'n groetje van je
hebben. 't Is perfect aangekomen. Juist goed? 4.
Maar V. Helden heeft niet precies getel. wat ik hem op de boot zei namelyk: zeg
dat ik vroolyk naar Schoonhoven ga. 't Was zoo mooit weer, en ik was zoo wel.
Vandaag ook. Een dikke brief? Ook dat is opgelost. Ik had verteld dat ik zoo 't land had over je
dikken brief aan V.H. ingesloten in myn envelop. Dat liep zoo gek samen met je
5.
kindje &c. O, wees nu niet bang meer voor Woutertje, ik zal zeker evenveel
aardigheid in hem hebben als jy. Misschien ga je nog klagen dat ik 'm van je aftrek.
Ja, ik bedoel 't balkonnetje wit. Dat is hoognoodig, vind ik. Namelyk van binnen. De
vloer (zink?) kan grondverf, grys of zooiets. Als ik 'savends thuiskom zullen we Woutertje niet wekken. Daarin heb je gelyk.
Ik vind prettiger thuis te komen dan dat je me te gemoet reist. Dat is 't ware niet. Ik
moet je te Wb. aan den trein vinden. -
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75 Mark aan Marie vind ik niet veel. Je hoeft niet karig te zyn, en ik wil liever dat jy
haar helpt nu ik er niet ben dan dat ik er de eer van schyn te hebben. 6.
Stoomboot Koen, ga je gang. En laat hem er mee op den
Neen, asjeblieft, nog niet. Hy zal 'm hebben maar liever als ik er by ben. Anders
werd jy zoo voyant, als-i er mee speelt op den vyver. Brief Pik kan wachten. Er wachten er wel meer. Of je vandaag gewandeld hebt, met het mooie weer? Maar buiten de zon is 't
koud. Als je zit ergens, moet je niet in de schaduw gaan. o

Mathildetje, ('t 3 draakje) heeft 'n pop gekregen. Op de groote Mathilde heb ik 't land. Ze is bars onbescheiden en takteloos. 't
Verveelt me. 7.
Ik moet van avend absoluut eens naar Truida. Ik ben er in geen 10, 12
alzoo in byna niemendal opgelost, goed! Nu moet ik op z'n tyd en met beleid vragen
wat er geworden is van 't plan (?) om me te verlossen van Willème. En... ik moet
8.
middelen beramen om van dien V.Z. aftekomen. Ik verzeker je dat ik liever met
Zuur te doen had. Maar eerst moet ik weten hoe ik met geld sta. Ik had gaarne
eenige honderden disponibel voor Havelaars (ten behoeve van Tandem, weet je.)
Och, 'n heel overleg. Ik ben zeer ruim by kas, maar dat wensch ik te blyven. En
daarom al die overleggingen. Gekheden heb ik niet gedaan. M'n royaliteit met fooien,
vigilantes &c brengt z'n rente op. Ik had liever 't eenvoudig penduletje dat nu op m'n
schoorsteen staat niet moeten koopen (misschien geef ik 't aan V. Helden) maar
overigens geen uitgaaf die ik me beklaag. Zwart pak aangemeten! Morgen passen! (Ik durf anders niet by Christien komen,
weet je.) 't Was me 'n heele resolutie. Och wat heeft me dat andere jasje en vest
trouw gediend! Al die fameuze voordrachten meegemaakt! En al dat gereis, en
gelogeer! En jou reistaschje (of was 't het myne?) en de koffer, en 't kleine (hier
gekochte) koffertje. Als ik naar huis ga zal ik nog 'n koffer moeten koopen. Er is
9.
altyd
vertrok (....) had om jou te binden. Neen, er stak niets achter dan dat ik 't aardig
vond voor jou, & voor my vis à vis Haspels. -
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Haspels is altyd even trouw, flink, soliede! O best! Ik wou dat ik er 100 zoo had! Nu,
wie weet. Misschien laat ik V. Helden maçon worden om in de loges tandem te stekken. Admiraal ook vond de inrichting zoo praktisch. Neen, lieve, je bent voor my niets oud. Dat zal je wel voelen als ik thuis kom. En
je bent ook inderdaad altyd frisch en begeerlyk. En dat weet je ook wel! Ja, ik heb vreeselyk veel te werken. Of Jan Houwer (ziek en 20 jaar, student te Delft) by ons logeeren zal? Ja. Maar
daarvoor is nog eerst iets te bedisselen met dokters. - Ook myn mevr. Houwer
(ronduit gezegd, nu 'n treurige ruïne. komt te Wiesbaden. Maar in eigen woning. Ze
brengt kinderen mee en 'n... ook niet gezonde (hysterische) Houwerin. Maar, nog
eens, niet by ons in huis. Dat kàn niet, en ze wil 't ook niet. 10.
Is er nog 'n mansarde te huren buiten die van Katchen & Elise? 't Kon zyn dat
ik Jan Houwer daar liet slapen. En is de onderkamer (Fliedner) te krygen? Nam. ongemeubileerd? Dit vraag ik
nu voor de (monster?) reunie. Monster met 'n:? omdat ik nu byna alleen aan Chris
met toebehooren denk. Ik zal er by háár erg op aandringen om je pleizier te doen.
Ook by Fré. Maar by Chris met Tis en Dirk nog meer. Wy kunnen de reis betalen,
heen & terug. Zondag avend
Ik was gaan eten in den restaurant dicht by m'n huis. Toen naar Truida en ik vond
haar gelukkig niet te huis, zoodat ik nu weer thuis ben. Ik heb rustig thee gedronken.
(V. Helden heeft me confituren gebracht, eergister al) en nu zit ik prettig en
gemakkelyk.
Overmorgen moet ik te Kampen spreken. Dat zou van hier af, 'n uur of vier sporens
zyn. Daarom doe ik ànders. Ik ga morgen ± 2 uur naar Amsterdam, ga by Funke
eten, en breng den avend door by Fredi. Dan vang ik 'n paar vliegen in één klap en
reis overmorgen met de boot dat veel prettiger is dan sporen. Alzoo, als je dezen
brief krygt zit ik by Fredi, denk ik. (Ik zal eerst vragen of ze thuis zyn. Ook by Funke.)
Anders ga ik eerst met de laatsten trein van hier. V. Helden brengt de depêches weg. Misschien kryg ik eerst morgen ochtend
antwoord. Maar dat komt er niet op aan. -
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Nu ga ik wat aan... ander volk schryven. Ik vind 't prettig dat Truida niet thuis was.
(Ik geloof dat ze wèl thuis was. Maar ik ben voor vandaag van de visite af). n

Ik schreef zoo even aan Merens & Chris dat ik den 16 van Deventer naar Hoorn
op reis ga, en hun wel van 'smiddags twaalf uur zal lastig vallen maar asjeblieft in
'n logement slapen en opstaan wil. Want, zeg ik, ik ben eerst wakker 3, 4 uur na 't
opstaan. Ik schryf hun natuurlyk heel vriendelyk. Ik sluit maar (½ 10) dan kan i nog in de bus. Nacht, lieve Mieske, slaap wel. Ik ga
ook vroeg te bed van avend.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zie bij 6 april 1878.
wat-i: oorspr. stond er al wat-i.
Loges: vrijmetselaars-afdelingen.
getel.: getelegrafeerd.
wees: oorspr. stond er blyf.
Deze zin doorgehaald.
Hier is een gedeelte weggeknipt.
V.Z.: Van Zuylen.
Keerzijde van het weggeknipte gedeelte.
mansarde: zolderkamer (fr.)

[7 april 1878
Ingezonden Brief van Multatuli in de Bredasche Crt.]
7 april 1878
Ingezonden brief van Multatuli in de Bredasche Courant, no. 28, gevolgd door
een reaktie van onbekende hand. (M.M.)
Zie voor een reaktie bij 11 april 1878.

Ingezonden stukken.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)
Aan de Redactie der Bredasche Courant.
Van welwillende zijde ontving ik een nummer van Uwe courant dd. heden, en ik
haast me den schrijver van 't stuk: ‘ Lezing van Multatuli’ dank te zeggen voor de
daarin voorkomende aanmerkingen. Ik zal ze in overweging en, zoo noodig, ter-harte
nemen. Waarschijnlijk, of misschien, heb ook ik aanmerkingen óp die aanmerkingen
te maken, doch 't is niet hierom dat ik eenigszins haastig de pen opvat, daar 't me
nu slechts te doen is om den heer J. Leopold Hz. 'n blijk te geven van sympathie.
Ik vrees namelijk dat deze of gene onbesuisde vriend - er zijn neefjes die spelfouten
maken! - juist door die, onbesuisdheid blijk zoude geven minder m'n vriend te zijn
dan de schrijver van dat stuk, en 't zou me leed doen indien 't achtenswaardig streven
van den heer L. naar waarheid minder hoffelijk werd bejegend dan de schrijver om
dat streven verdient. Hém voorloopig m'n vriendelijke groet!
Multatuli.
Rotterdam, 4 April '78.
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Mijnheer de Redacteur!
Ik neem de vrijheid, u een plaatsje in uw blad te verzoeken, ten einde de aandacht
der Multatuli-aanbidders hier ter stede te vestigen op een artikel, voorkomende in
De Levensbode, 10de deel, 1ste stuk, en tot titel dragende: ‘E. Douwes Dekker,
1.
gezegd Multatuli, uit zijne geschriften beoordeeld door P. R-d.’
Door kennis te nemen van deze merkwaardige beschouwingen, zullen zij een
weg bewandelen, die hen, mijns inziens, óók ten aanzien van hun afgod, waarheid
leiden kan.
Aanvaard, Mijnheer de Redacteur! mijne dankbetuiging voor het plaatsen deze
regelen, en tevens de verzekering mijner hoogachting.
Een vijand van fetichisme.
Breda, 5 April 1878.

Eindnoten:
1. 1. Zie V.W. XVIII, blz. 748 e.v.

[7 april 1878
Advertentie voordracht Kampen]
7 april 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Kampen op 9 april in de Kamper
Courant, no. 4247. (K.B. 's-Gravenhage)
CONCERTZAAL
KAMPEN.
VOORDRACHT

door
MULTATULI
Dinsdag 9 April 1878, 's Avonds 8 ure.
Toegangsprijs f 1,50.
Kaarten zijn te bekomen in den boekhandel van LAURENS VAN HULST, alwaar tevens
lijsten ter inteekening gedeponeerd zijn. Plaatsen zijn op die dag te bespreken à 10
cents extra van 11 tot 12 ure.
De inteekenaren worden verzocht hunne kaarten af te halen voor Dinsdag
voormidd. 10 uur.

[7 april 1878
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
7 april 1878
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (M.M.)
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Rotterdam 7 April 78
Geachte Juffr. V.D. Tuuk!
Van Schoonhoven terugkerende verneem ik dat ik ‘spreken’ zal:
9 April te Kampen
11 April te Zutfen
12 April te Zwol
13 April te Meppel
15 April te Deventer
Alzoo te Zutfen: 11 April, en niet 17, gelyk men U misschien van daar bericht had.
o

1.

Zoo wàs 't ook eerst bepaald, doch 't is op myn verzoek op den 11 vervroegd.
Vriendelyk en hoogachtend gegroet van tt DouwesDekker

Eindnoten:
1. Multatuli vergist zich. De voordracht te Zwolle was van 17 april naar 12 april verplaatst.

[8 april 1878
Bericht over uitstel voordracht Zwolle]
8 april 1878
Bericht betreffende het niet doorgaan van een voordracht van Multatuli te Zwolle
op 17 april in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, no. 83. (K.B.
's-Gravenhage)
De aangekondigde lezing van
MULTATULI
1.

zal niet Woensdag, maar Vrijdag e.k. plaats hebben.

Eindnoten:
1. Woensdag: bedoeld is volgende week woensdag.

[8 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
8 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 3 beschreven. (M.M.)
1. Deze zes woorden zijn doorgestreept.
Maandag 8 April een uur. lieve Mieske! V. Helden is aan 't inpakken. Ik bereken
niet voor den 20 of 21 weer hier terug te zyn
Beoordeel zelf je adressen
Ik spreek
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12 Vrydag te Zwolle
13 Saterdag te Meppel
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15 Maand te Deventer
1.

schryf dan op 't adres byv
Neen, ik zal overal zorgen dat men nazendt, Adresseer maar naar je beste weten.
Nà deventer ga ik over Amsterdam naar Hoorn, en nà Hoorn moet ik 'n paar dagen
te Amsterdam blyven. Je weet niet hoeveel ik te doen en te regelen heb. En nu ±
14 trekkende! 't Is 'n sjouw! Maar ik ben zeer wel. De voordrachten zyn byzaak. Het
is me niemendal.
Dag beste Mieske houd je goed. Ik heb er pret in by Chris te gaan, en zal Merens
met beleid laten seuren.
dag kind. Pool & Funke telegrafeeren me dat ze me van avend (Funke van middag aan
tafel) wachten.

Eindnoten:
1. Woensdag: bedoeld is volgende week woensdag.

[9 april 1878
Voordracht te Kampen]
9 april 1878
Multatuli spreekt te Kampen

[9 april 1878
Aantekeningen voordracht]
9 april 1878
Aantekeningen waarschijnlijk gebruikt bij de voordracht over ‘ware poëzie’ te
Kampen. Eén strook papier van 350 × 110 mm, aan voor- en achterzijde beschreven.
Het kursief gedrukte betreft toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten, nr. 82,
M.M.)
1.

eeuwig chemisten & werkt.
1.
psychologen 1.
Denkt ge dat de ontv. die
1.
me hier te beurt viel, &c eeuwig & Hektor Aetna
1.
alwetend. plantje in de wildernis en tout comprendre c'est
tout pardonner
en uit dat alles vloeit de Liefde voort want tout compr. c.t.p.
Vindt ge niet poëzie in die
opvatting der wysbegeerte
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zedelykh. breken verkrachten. Maar m'n lieve man wil
vier gratiën, - de kennis
de kennis zoekende Scientia.
de nasporende Meditatio
de overdenking
de achtenswaardige agatha
de deugd
de vriendelyk vrolyke Felicitas
zy allen gelyken op elkander,
Wel zeker, en de band
die hen verbindt is
de alles samenvattende
alles beheerschende
alles leven inblazende
alom verband scheppende poezië. En ge zoudt spreken over
wysbegeerte?
Dat heb ik gedaan?
Ik predikte U studie in
den aard der dingen, ik
wilde U aanwerven in den
dienst van Jehovah de
verpersoonlyking van al wat is.
De ware godsdienst
En als er 'n god was? Dat m'n rede zooveel op
poëzie geleek... ik zeide
U immers dat de vyf zusters
dichterlykheid, kennis, nadenken,
deugd en... geluk zooveel
op elk. geleken, en dat de
welriekende vanille
ieder z'n bescheiden deel
2.
gasthuismannetje N.B.
't infusiediertje in de maatsch. -
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niet bezwyken door de
hulp v. Jeh. (Jezus in de woestyn)

Eindnoten:
1.
1.
1.
1.
1.
2.

Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
N.B.: Nicolaas Beets.

[9 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
9 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Kampen dinsdag avend na de voordracht lieve beste Mieske! Alweer afgeloopen
en 't gewone succes. Het was voor Kampen zeer vol.
Nu nog
11 Zutfen
12 Zwol
13 Meppel
15 Deventer
dan is 't gedaan, goddank! Want al valt het voordragen zelf me niet zwaar, 't is toch
'n tour om de byzaken. 't reizen, sporen, telkens in ander hotel, nieuwe kennis
makingen enz enz &c. Gut, ik heb je 'n postkaart gezonden van den boot van ochtend 9 uur te
Amsterdam. Heb je die? 't Had van nacht erg gewaaid en ik dacht dat de boot zoo
1.
zou slingeren. Maar 't was niet erg. Maar twee dames zeeziek. Wel was 't vinnig
koud, en de wind tegen zoodat we wel 6 uur onderweg zyn geweest. Ik ben zoo vry
geweest 2 uur beneden op de bank te slapen. Overigens op dek. Ik begryp 't niet
dat we zoo weinig slingerden, maar de matrozen zeiden dat dit kwam omdat de
2.
wind zoo pàl tegen was, en niet van ter zyde. De verklaring gaat niet op, want de
koers was toch nu en dan wat schuins. Ik had op 'n vreeselyke reis gerekend. De voordracht hier schynt zeer goed geweest te zyn. Myn hospes komt me zeggen
dat ‘de menschen kolossaal voldaan zyn.’ En ieder roept over de volte van de zaal
(voor Kampen) en ook over de volte van m'n redevoering. In de pauze kwam reeds
iemand me zeggen dat z'n ‘papa’ den heelen nacht niet slapen zou. Gut, en 't is me
zoo makkelyk! 't Was by 11 toen ik ophield, (er gaat 15 min. pauze af.) -
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Er was hier voor 8 uur van avend nog geen brief van je. Morgen vroeg laat ik weer
hooren. Je laatste brief loopt tot Saterdag na de koffi. Als de volgende (van Saterdag
m

avend of Zondag) naar Rott gezonden is, kryg ik 'm morgen van V. Helden. Ik let
wel op dat er geen mankeert. Heeft Fredi je geschreven? Ik heb heel gezellig en prettig eenvoudig dagsmelk
by haar & Pool gedronken.

Eindnoten:
1. twee: oorspr. stond er één.
2. Zo pal tegen: oorspr. stond er tegen.

[10 april 1878
Brief van H.C. de Wolff aan mevr G.C. de Haas-Hanau]
10 april 1878
Brief van H.C. de Wolff aan mevr G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 (½) beschreven. (M.M.)
Rotterdam 10 april 78
Lieve Line!
Voorloopig wilde ik u alleen mededeelen, dat een gesprek met den Heer Sanson
geen resultaat heeft gehad. Hy kent Multatuli zeer byzonder en gelooft dat hem een
1.
protest of antwoord op 't Zondagsblad-artikel geen genoegen zou doen. Hy zal
trachten hem echter persoonlyk te spreken en zyn opinie er over te vernemen. Hy
zelf (Sanson) was er ook niet voor. 't Eenige wat hy goedkeuren zou zou een
doorwrochte wederlegging van de argumenten van den Heer M. zyn, en dat zou 't
best aan Mult. zelf toevertrouwd zyn.
Ook Frans is er niet voor, een protest publiek te maken
Ik heb dus maar besloten, de zaak voorloopig te laten rusten, daar gy en ik alleen
(al waren wy er nog zoo voor) toch geen protest kunnen teekenen.
Mondeling nader. Ik hoop u dezer dagen een paar artikeltjes uit de Middelburgsche
courant ter lezing te zenden, die van hooge ingenomenheid met Multatuli getuigen.
Als altyd
uw vriend
2.
Henri

Eindnoten:
1. Zie bij 6 april 1878.
2. Henri C. de Wolff, bewonderaar van Multatuli. Zie V.W. XVII, blz. 798.

[10 april 1878
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
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10 april 1878
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan alleen blz. 1 beschreven. (M.M.)
Als adressaat is G.C. de Haas niet geheel zeker.
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Zwol 10 April 1878
Mevrouw!
Uw beide brieven dd 21 Maart en 3 dezer, zyn me op reis geworden. Ik was van
voornemen geweest op den eersten te antwoorden, doch de inhoud van den tweeden
maakt me dit onmogelyk. Ik heb ernstige plichten te vervullen, en mag me dus niet
inlaten met praatjes die in stal en keuken te huis behooren. Heeft ‘men’ U gezegd
dat ik zoo byzonder zedeloos was? Nu, dan zal 't wel waar wezen!
Ik raad U, om Uwentwil, verandering van conversatie aan, en heb de eer te zyn
UWEDDWDienaar
Douwes Dekker
Multatuli
't Doet me leed U te bedroeven, maar ik mag niet anders! Waar zou 't heen, indien
1.
ik me leende tot commérages van zóó trivialen aard? ‘K heb wel wat anders te
doen! En ik neem 't U kwalyk dat ge dit niet inziet.

Eindnoten:
1. commérages: kletspraatjes (fr.)

[11 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
11 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(⅓) beschreven. (M.M.)
Met gedrukt briefhoofd G.N. Schupp, Hôtel de Hollandsche Tuin, Zutphen.
Zutfen, donderdag 11 April 3 uur
Zie zoo, al weer 'n andere vertooning! Ik ben 1 uur van Zwol gegaan en nu hier
in 'n logement. Van avend spreken, en morgen weer naar Zwol. Hier vond ik geen
brieven (ook niet van Rotterdam. V.H. zendt ze my alle dagen in 'n pakket. Misschien
komen ze vandaag, misschien vind ik ze morgen te Zwol waar nu deze 3, 4 dagen
m'n hoofdkwartier is.)
Van ochtend heb ik je nog uit Zwol getelegrafeerd dat ik je geld zond. Heb je 't
behoorlyk ontvangen? Er moest tezamen fl 1000 zyn. (700 voor hh. en 300 voor
jou. Die 30 gl. vielen meê, he? Och,
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ik heb er zoo'n schik in. Wat heb je wel in akeligheid gezeten, en altyd even dapper
uitgehouden. Als je voortaan altyd ruimte hebt, kan men niet zeggen dat het gestolen
is! Ik had zoo graag je gezien by 't openmaken van je couvertje met die 30 gl.
Hier is 't heerlyk lenteweer. Sedert drie dagen komen de blaadjes en knoppen
overal uit. Ik hoop zoo dat het by jou ook zoo is, en dat je 'r van geniet. Hé ('n heel ander praatje!) heb je 'n vleeschhakmachine gekocht! Als je ten minste
gelooft dat ze bruikbaar zyn. Ik houd zooveel van gehakt, en vraag je me dat by m'n
thuiskomst te geven. Met bruingebakken gehakt en aardappelen ben ik heel tevreden.
Hoe ik verlang na 't eind van de lezingen, toch zie ik er 'n beetje tegen op omdat
1.
ik zooveel afspraken dan moet nakomen. Ik heb zooveel tot nà die lezingen
uitgesteld. Enfin, die zorgen komen nà 15, 's avends 11 uur. Dan is de kermisreis
uit, goddank! Want al kosten my de lezingen geen inspanning wat de hoofdzaak
zelf aangaat, wèl hangt het me de keel uit. M'n mond begint te staan naar:
gewenschte hoorders!’ Ajakkes! De opbrengst is minder dan men oppervlakkig zeggen zou. Primo: niet overal is
o

de entree 1.50 geweest. 2 er zyn veel onkosten. Behalve namelyk zaalhuur &c
reisde er altyd voor recette en kontrole iemand met me mee. Nu, dat is byzaak.
Tandem moet méér beteekenen. Visite van Juffr. Van der Tuuk die zoo dapper in den Tolk V.V. voor haar atheisme
uitkwam. Ze schynt 'n oprecht meisje te zyn. De stumpert is erg mank. Brief van Merens over de gelegenheid naar Hoorn. Ook van Chris staat er 'n heel
vrindelyk woordje in. Je zegt dat je 'n ‘sterken man’ hebt. Nu, dat lykt wel waar. Want na al dat gereis
en getrek, dàn in zweet, dàn met sneeuw & storm, ben ik zoo wèl als ooit! t Is toch
komiek. Meermalen kon ik savends na 't spreken, m'n onderhemd wel uitwringen.
En eens had ik geen schoon by me! Toen heb ik me heelemaal uitgekleed en in 'n
laken gerold. Later (te Utrecht, geloof ik) had ik weer vergeten 'n onderhemd
meetenemen. Om toen niet weer in dat laken te vervallen heb ik daar 'n paar gekocht.
O, m'n ondergoed zal je komiek vinden! Allerlei broeken en hemden, meestal grof
(van de armeninrichting geloof ik) en niet te best pas. Nu dat kan
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thuis verbeterd worden. Ik moet 'n tweede koffer koopen. Een kleintje heb ik al. Ik
verlang er naar je te zien uitpakken! Ja, waarschynlyk kom ik savends, en Woutertje
mag niet gewekt worden. Wel wil ik hem als z'n slaap vast is, 'n zoen brengen tot
welkom thuis. Wees niet bang dat ik niet lief voor hem wezen zal. Je hebt hem zoo
aardig veroverd. Aardiger dan menige moeder die - zonder te weten dat ze bezig
was 'n kindje te krygen, machinaal op den rug lag. Je hebt er echt vrouwelyk voor
2.
gevochten en dáárom zal ik hem liefhebben. Wees heel gerust daarop, en laat in
niets je gelukkige stemming storen. Ik ben zoo bly voor jou om de zon. Chris kreeg jouw brief en de myne gelyk. Ze nemen er genoegen in dat ik in 'n
logement slaap. Ik schreef hun: ‘voor de rest zal ik jelui lastig genoeg vallen.’
antwoordt: ‘als die last niet erger is dan van Mimi, zal 't wel schikken.’ Neen, vertel me maar niets meer van 't geschenk. Dat ik zoo vischte was om te
weten of 't in verband stond met Willème. Dàt moet ik... afmaken, onderzoeken, er
op terug komen (hoe heet het?) na 15 of liever nà Hoorn, nà Amsterdam, nà Haarlem.
n

(Ik moet Jeanne spreken. O, zoo'n drukte nà dien 15 . Maar, goddank geen lezingen
meer! Dat is iets! Ik heb goed nota genomen van je berichtje over Kallenb. v.d. Bosch. Hy is 'n
allerbeminnelykst mensch. 3.
Met m'n zwarte pak is 'n stoornis eingetreten. Toen de vent verl. maandag komen
zou om aantepassen, was-i er nog niet aan begonnen! Ik heb 't toen afgezegd, en
te Amsterdam opnieuw maat laten nemen. Als 't nu maar goed wordt. 't Is nu by half acht. Het rytuig zal terstond komen om me te halen, en dan weer
aan 't preeken. Heere jezis 't verveelt me zoo. Moeielyk is 't niet, maar vervelend!
Dag beste Mieske

Eindnoten:
1. Zooveel: oorspr. stond er alles.
2. laat: oorspr. stond er laat je.
3. eingetreten: tussen beide gekomen. In duitse schrijfletters.

[11 april 1878
Ingezonden Stuk in de Bredasche Courant]
11 april 1878
Ingezonden Stuk in de Bredasche Courant, no. 29. (M.M.)
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Ingezonden stukken.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)
Aan de Redactie der Bredasche Courant.
1.
‘Een vijand van fetichisme’, wien het om waarheid te doen is, vestigt de aandacht
van 't Multatuli aanbiddende publiek op de beoordeeling van E.D.D., ‘gezegd
2.
Multatuli’, voorkomende in De Levensbode, 10de deel, 1ste stuk, en hoopt, dat
‘deze merkwaardige beschouwingen’ den lezer tot gids mogen strekken.
Merkwaardig inderdaad is die kritiek. Ze is nog meer. - Ze is nuttig, vermakelijk
en bedroevend tevens.
5.
Nuttig, niet alleen als goudmijn voor cacographische oefeningen, maar vooral,
wijl zij ons den maatstaf voor de ontwikkeling en belezenheid van vele be- en
veroordeelaars in handen geeft, die in weerwil van hunne voorname houding telkens
o

aan zekere lui met lange messen herinneren. - Vermakelijk, 1 . wegens hare holle
phraseologie, die van weinig onpartijdige studie, maar van verbazend veel pedanterie
o

getuigt, en 2 . wegens de geestigheden, die de schrijver - schijnbaar kampioen voor
zedelijkheid, recht en waarheid - ten koste van zijn arm slachtoffer (!) met
tragi-komische blufferigheid debiteert.
o

Bedroevend eindelijk, 1 . omdat zij 't merk van drieste kwaadwilligheid draagt, en
o
2 . dezen of genen onnadenkende of bevooroordeelde zou kunnen verleiden tot lof
en berisping, waar ze 't allerminst te pas komen.
't Is hier de plaats niet, meer tot bijzonderheden af te dalen. Bovendien moet men
Don Quichot zijn om tegen windmolens te gaan schermen. Ook heeft de heer H. de
3.
Raaf in 't Schoolblad van 1 Jan 1878 op afdoende en ridderlijke wijze zijne
geringschatting van 't Geschreibsel des heeren P.R.... d uitgesproken, dien hij niet
schroomt met een ‘echten mouchard’ te vergelijken, ‘die enkele woorden opvischt,
welke hem dienstig voorkomen, om eigen vonnis te rechtvaardigen en dat van
anderen uit te lokken.’
't Mag niemand na grondige kennisname van die would-be kritiek verwonderen,
dat de schrijver er van zich achter initialen
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4.

verschuilt (Ideeën 998); maar bevreemden moet het alleszins, dat dr. Van Vloten
niet geaarzeld heeft, dat onedele stuk in zijn Levensbode op te nemen, daar dit een
tijdschrift is, ‘waarmede men voor den dag kan komen’. (B. Huet, Nieuwe Litter.
Fant. I, p. 191).
De reden, M. de R., die mij de pen heeft doen opvatten, is eensdeels de vrees,
door sommigen voor een aanblaffer van Multatuli, voor een geestverwant of wel de Hemel beware ons! - voor een bewonderaar van den heer P.R.... d. en zijner
handen werk te worden aangezien, - anderdeels, dat de aanbeveling van de bewuste
kritiek door goedgeloovigen als ernstig gemeend mocht worden beschouwd. De
ontevredenheid, die des heeren P.R.... d product bij mij heeft opgewekt, ontspruit
o.a. uit de diepgevoelde overtuiging, dat eene ongemotiveerde vereering in elk
opzicht verre te verkiezen is boven eene ongemotiveerde verguizing, uit de volkomen
instemming met De Genestet's Leekedichtje over 't ‘Autoriteits-ongeloof.’
Breda, 8 April 1878.
J. Leopold Hz.

Aan deze regelen eene plaats gevende, merken wij tevens op, dat in het stuk,
o
onderteekend ‘Een vijand van fetichisme’, en opgenomen in het vorig n ., tot ons
leedwezen eene zeer hinderlijke drukfout is ingeslopen. Er staat namelijk: die enz.
waarheid leiden kan. Dit moet natuurlyk wezen: die enz. TOT waarheid leiden kan.
De Redactie.

Eindnoten:
1.
2.
5.
3.
4.

Zie bij 7 april 1878.
Zie V.W. XVIII, blz. 748 e.v.
cacografie: vuilschrijverij.
Zie bij 1 januari 1878.
Zie V.W. VI, blz. 257.

[11 april 1878
Verslag voordracht Kampen in Kamper Courant]
11 april 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Kampen van 9 april in de Kamper
Courant, no. 4248. (K.B. 's-Gravenhage)
Multatuli is gisterenavond voor een zeer talrijk publiek alhier opgetreden. Groot was
de spanning, waarin allen verkeerden om den man van naderbij te leeren kennen,
die reeds gedurende vele jaren de gedachten van bijna iederen Nederlander bezig
houdt, de man, die hier verguisd en daar misschien niet zonder overdrijving geëerd,
ontegenzeggelijk bij ieder eerbied en bewondering opwekt voor zijn onmiskenbaar
talent.
Was de verwachting hoog gespannen, toch durven wij verzeke-
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ren, dat hij haar heeft overtroffen; ruim 2½ uur hield hij eene causerie (wij weten
voor zijne improvisatie geen beter woord te vinden) over poëzie. Niet zoals hij het
uitdrukte over het ‘fabriceeren’ van verzen, maar over de ware poëzie, zooals die
in ieder mensch in meerdere of mindere mate moet gevonden worden of werkelijk
gevonden wordt. De poëzie saamgevat in Erato, de lieflijke figuur, die zich aan den
verliefden reiziger nu eens als Gnosis, dan weer als Meditatio, Agatha of Felicitas
vertoont, zooals hij dit in een parabel aan het begin zijner voordracht duidelijk maakte.
Een overzicht van het gesprokene te geven is onmogelijk; wie toch voelt zich in
staat dien rijkdom en die verscheidenheid van ideën terug te geven, waardoor de
geniale spreker zijn toehoorders als aan zijne lippen deed hangen? Terwijl hij
gelegenheid vond om over alles te spreken, verloor hij nimmer den draad van zijn
verhaal uit het oog; wat is poëzie?
Wilden wij bescheiden eenige opmerking maken, dan zou het zijn, dat hij soms
etymologische verklaringen geeft, die niet boven alle bedenking zijn, maar waar
zoveel schittert nemen wij geen aanstoot aan enkele kleine vlekjes.
Het drietal heeren, dat ons in de gelegenheid gesteld heeft met het talent van
Multatuli, als spreker, bekend te worden brengen wij onzen dank.

[11 april 1878
Voordracht te Zutphen]
11 april 1878
Multatuli spreekt te Zutphen

[11 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
11 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(onderste helft) beschreven. (M.M.)
De brief is voortgezet op 12 en 13 april.
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Zutfen, donderdag avend.
Ziezoo, die lezing is weer afgeloopen. Succes: goed! Nu nog Zwol, Meppel &
Deventer. Ik begin dus licht te zien, maar moet erkennen dat 't me erg verveelt.
Soms ben ik bang dat het in m'n wys van spreken zal gaan blyken, en dat moet niet.
Het publiek was weer zeer tevreden, ofschoon ik z'n God heb aangetast (ik noemde
ZED: 'n spook.) Wat vooral 'n goeden indruk maakt, is m'n improviseeren. Ik maak
'n schetsje waarop maar enkele woorden als leiddraad staan. Maar gewoonlyk heb
ik 't niet noodig, en meestal wyk ik tot m'n eigen surprise af. En ik ben er heel bedaard
by. Geen zweem van agitatie. Je zult ook in geen enkel verslag gelezen hebben
dat ik onbedaard was, wat toch de menschen zoo gauw zeggen. 't Wondert me dat
die opmerking (over niet-verwachte bedaardheid) nog niet gemaakt is.
Ik heb hier 'n goed kamertje, en ga eerst morgen 2 of 3 uur naar Zwol terug. Van avend voor de lezing deed ik 'n brief aan je op de post. Heb je die?
1.

Zwol savends 7¼
Hier vond ik je brief van Dinsdag. best! En zoo even kreeg ik je br. van Woensdag
en Donderdag, (direkt op Zwol) Dankjewel.
Ik moet me kleeden voor de lezing. Van avend nà de voordracht meer. ½ 12 savends laat
Zie zoo, Zwol is afgeloopen & weer heel goed! Nu nog tweemaal: morgen Meppel
en over-overmorgen Deventer. (Na Meppel 'n rustdag. Ik had liever dat 't maar achter
alkander afliep, want, die rustdagen met veel bezoeken is 't ware niet.
Maar verbeelje, er moet 'n brief of brieven weg zyn. Van Helden nummert de van
m

Rott verzonden pakketten en op 1 volgt nu: 3. Ik kan niet gelooven dat er een van
jou in zit. De datums en uren van je laatste brieven zyn als volgt:
Saterdag avend } één brief. Hier was 't lystje van de geldzaken by
Zondag, zeven uur. } één brief. Hier was 't lystje van de geldzaken by
Maandag morgen } één brief. Hier was 't lystje van de geldzaken by
Dinsdag morgen 11 uur } één brief
Dinsdag na 't eten} één brief
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Woensdag 1 uur } één brief. Dien ontving ik van avend.
Woensdag ½ elf... tot 12 uur savends} één brief. Dien ontving ik van avend.
Donderdag 1 uur} één brief. Dien ontving ik van avend.
smiddags} één brief. Dien ontving ik van avend.
Je begrypt hoe 't me hindert dat er 'n pakket brieven van V. Helden niet bezorgd is.
Je weet hoe weinig 't geeft zoo iets te onderzoeken. Al is er nu geen brief van jou
in, 't is toch onaangenaam brieven kwyt te raken. Gut, maak je toch geen schwarzen Gedanken over je geldzaken! En dat je 'r niet
genoeg meê zou gedaan hebben! Ben je nou heelemaal 'n beetje... gek? Jy doet
altyd met het geld méér dan ik er zou weten uittehalen. En - och, 't is àl te gek.
Dáármee hoef ik me goddank nooit te bemoeien. Wat jy doet is goed, en daarmee
uit. 2.
En nu (½ een) ga ik naar bed. Ik heb slaap. Ik heb zoo 't land over 't pakket van
V. Helden. Saterdag morgen
Straks ga ik naar Meppel en daarom sluit ik nu maar. Morgen kom ik hier (Zwol)
terug, en ik ga of morgen avend of maandag ochtend naar Deventer. Adresseer éénmaal te Deventer, Hôtel de Keizer. Dag beste Mies. Gister avend nà de lezing bezoek in m'n wachtkamer van Mevr. Bredius de vrouw
3.
van 't kamerlid. Ze was zeer hartelyk.
dat is 'n couvertje van juffr. Van der Tuuk een goede eenvoudige meid. Maar och,
zoo mank! 't Is om meely mee te hebben. By al haar eenvoud is ze dapper en
4.
oprecht. Ze was te Zutfen gekomen om my.
Vervalt. Ik dacht dat ik geen couvertje meer had en gebruikte een van haar, dat niet
verscheurd was.

Eindnoten:
1. 7¼ oorspr. stond er ½8.
2. 't pakket: oorspr. stond er den br.
3. Jan Pieter Bredius (1811-1878), industrieel te Dordrecht, vertegenwoordigde die stad in de
Tweede Kamer van 1871 tot 1878.
4. Deze gehele passage is doorgestreept.

[12 april 1878
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
12 april 1878
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 (⅔) beschreven. (M.M.)
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Zeer geachte Juffrouw V.D. Tuuk!
Mag ik U vragen of ge lust hebt, heden ochtend, zoo tegen 11 a 12 ure by my te
komen koffidrinken? Maar doe 't vooral niet, als ge voorziet dat het U schaden kon
in Uw betrekking. Dat wenschte ik niet gaarne op m'n verantwoording te nemen.
Wees vriendelyk en hoogachtend gegroet van
Uw DWDienaar DouwesDekker
Hotel Holl. Tuin
Vrydag ochtend

[12 april 1878
Advertentie voordracht Deventer]
12 april 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Deventer op 15 april in de
Deventer Courant, no. 16. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Foyer-Schouwburg.
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
Maandag 15 April a.s., 's avonds te 8 uur.
Entreé aan het Bureau f 1.50.
LIJSTEN liggen ter inteekening in beide
Societeiten.

[12 april 1878
Artikel in Oost en West]
12 april 1878
Artikel in het weekblad Oost en West. (Knipsel M.M.)

Eene slechte gewoonte.
Multatuli kan tevreden zijn. Een Utrechtsch student - middelbare leeftijd 21 jaren heeft de genadige goedheid van ‘niet te ontken-
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nen, dat er in Multatuli's voordracht wel het een en ander voorkwam, waardig om
door ons behartigd te worden.’ Och kom, jong mensch, zou dat heusch waar zijn,
of hebt ge u tot vleitaal laten verleiden om toch iets goeds te zeggen van den
spreker? Wel het een en ander, maar toch bijzonder weinig, niet waar? Op den
keper beschouwd eigenlijk niemendal?
Jammer dat in uw artikel wel het een en ander voorkomt dat minder
behartigenswaardig is. Zoo b.v. uwe bewering, dat de heer D.D. de overtuiging wilde
vestigen, dat de zedelijkheid der opgevoerde personen het gevolg was van hunne
wetenschap. 't Is zoowat precies 't omgekeerde, n.l: hunne onzedelijkheid tengevolge
van hunne onkunde of niettegenstaande een zekeren trap van wetenschap.
Zóó werd de hoofdzaak van zijn betoog begrepen, en hier geldt dan ook: ab uno
1.
disce omnes.
Ik zou te veel eischen van het geduld mijner lezers, wanneer ik 't verwaand 2.
aanmatigend artikel in de Vox Studiosorum, met 'n antikritiek vereerde. Hetgeen
trouwens niet veel helpen zou, want het geschrift ademt van voor tot achter den
3.
geest van partipris, en dan houdt alle redeneering op. Om dit laatste te bewijzen
zal ik 'n staaltje geven van 's mans logica. Aan 't eind van z'n stuk beweert de
schrijver, dat het eene rede is geweest, een man van het talent en de genialiteit van
D. Dekker onwaardig, en een half dozijn regels verder zegt hij, den veelbesproken
Multatuli in zijne ware grootheid te hebben gehoord en aanschouwd! Hoe vindt ge
dit pronkjuweel van redeneerkunst?
Met dat al is alweer een bewijs geleverd dat men niet alleen niet kan lezen, maar
evenmin toehooren, luisteren, 't Verkeerd begrijpen is ook hier weêr schering en
inslag van een heftige kritiek. Er zou een koddig boekje te schrijven zijn alléén
daarover. Aan stof zou het 't minst ontbreken, integendeel er is materie in overvloed.
Verbeeldt u, dat twee weken geleden de heer H. Waller op een Haagsche Nutslezing
gemeend heeft iets tegen Multatuli te verdedigen. Dat iets was... de poezie! Zoudt
ge het ooit hebben kunnen raden?
4.
De heer Brooshooft zou vreemd opgekeken hebben wanneer hij op die
Nutsvergadering geweest ware, hij die M. in zijne Academische Dissolving-views:
onzen grooten Nederlandschen dich-
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ter, noemt, en in een noot er bij voegt: ‘ik zeg dichter, want M. heeft weinig proza
geschreven.’ Maar hoe komt nu de heer Waller aan zijne onnoodige verdediging,
zal men vragen. Wel heel eenvoudig; 't vele dat M. tegen sommige dichters
geschreven heeft, wordt eenvoudig beschouwd als gezegd tegen de dichtkunst, en
klaar is 't kunstje.
Ik citeerde bij voorkeur de heer Brooshooft, omdat die anders geen vereerder van
M. is, zooals o.a. blijkt uit een der eerste nummers van ‘de Liberaal,’ zaliger
gedachtenisse, à propos van M.'s antwoord op den veelbesproken brief Jut-Esser.
‘De liederlijkste kerel zou iemand een klap in 't gezicht geven, wanneer hij hem in
't publiek tot onderwerp maakte van het platte woordenspel, als waarin M. den naam
mengt van een man, die om zijn bewonderendswaardigen, krachtigen strijd tegen
bekrompenheid juist door iederen vrijdenker in eere moet worden gehouden, en die
het door M., volgens vele plaatsen zijner werken, dan ook schijnbaar werd gedaan.’
Dit alles wordt gezegd in vollen ernst, alsof eene persiflage der taal van Jut en
Esser mocht worden beschouwd als eene bespotting van Jezus. Alsof Jezus niet
te hoog stond - vooral ook in de oogen van M. - dan dat eene losse, zij 't zelf laffe
of platte, aardigheid hem deren kon. En alsof 't M.'s bedoeling geweest was Jezus
te beleedigen!
't Slot van Brooshooft's artikel is dan ook even logisch als dat van ons studentje.
Hoor slechts: ‘De man van Lebak blijft voor ons bestaan; den strijder van eene
verdrukte bevolking blijven wij in den Havelaar, de Minnebrieven en Vrijen Arbeid
eeren; den denker van de Ideën, den scherpzinnigen cijferaar van de Millioenen
Studiën, den dichter en wijsgeer van de Vorstenschool blijven wij bewonderen.’
En op die tirade volgt onmiddellijk: Maar de man van rechtschapenheid, van
schoonheidsgevoel, van tintelenden geest, van meesterschap over de taal, is, met
dit antwoord op den brief Jut-Esser, uit onze gedachten voor goed verdwenen.’ Wat
dunkt u van die tegenspraak tusschen die twee alinea's? En is 't niet belachelijk,
alle integriteit, aesthetischen zin, geest en taalkennis te zien verdwijnen om een
paar regels ‘valsch vernuft en zoutelooze straattaal?’ Heeft de heer Brooshooft zich
nooit aan een van die
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beiden bezondigd? En zoo ja, staat hij dan daarom laag genoteerd? Koddiger is het
misverstand van den heer A. Kerdijk, die in het Febr.-nummer van 1877 der Vragen
des Tijds schreef: ‘Multatuli's hard woord:
Neem zulk een man.
5.

Eens zijn kommiezen af en zijn rapporten - is een onbillijk, en onzinnig woord
tevens.’
De heer Kerdijk schijnt zich in ernst te verbeelden dat M. ministers wil hebben
zonder personeel en zonder paperassen.
Had de heer K. ook 't vervolg gelezen:
‘En zie eens wat hij zelf begrijpt of weet,
En wacht eens op een nieuw idee dat in
Zijn eigen ziel gegroeid is...’
dan zou hem gebleken zijn dat M. evenals hij zelf er tegen waarschuwt, om een
minister te beoordeelen naar wat uit zijn kabinet voorkomt. Dat vertoont soms heel
wat, maar men gelieve te denken aan de talrijke collaborateurs; ziedaar de
éénig-mogelijke zin der gewraakte woorden. Onverklaarbaar is 't dan ook, hoe men
er iets anders uit kan lezen.
Het beruchte: onkruid onder de tarwe, wemelt wel 't meest van zulke
misverstanden. Ik zal mij intusschen wel wachten dien Augias-stal op te redderen:
't stinkt te erg. Van Vloten heeft reeds een oude stamboom. Hij stamt in rechte lijn
af van de Hollanders, die de Jacatranen bevochten met drek.
Hoog schat hij zich zelven ook niet; blijkens z'n rijmloos vers aan Vosmaer rekent
hij zich tot ‘'t Filistijnenheer en 't ezeltal.’
Toch blijft die man 'n zonderlinge verschijning.
Men heeft van Heinrich Heine, terecht of ten onrechte gezegd: hij was een geniale
kwâjongen. Men zou van van Vloten 't zelfde kunnen zeggen... op de genialiteit na.
Zal ook dit verkeerd begrepen worden?
Joost Paraphrast.

Eindnoten:
ab uno disce omnes: uit dit ene kunt gij alle andere leren kennen (lat.)
Zie bij 28 maart.
parti-pris: vooroordeel (fr.)
Mr. P. Brooshooft (1845-1921), journalist en redacteur van o.a. Onze Tolk (1874-1875), De
Liberaal (1876) en de Semarangse Courant, De locomotief (1887-1892 en van 1898-1917).
5. Citaat uit Vorstenschool, zie V.W. VI, blz. 23.
1.
2.
3.
4.

[12 april 1878
Advertentie voordracht Zwolle]
12 april 1878
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op deze dag te Zwolle in de
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, no. 87. (K.B. 's-Gravenhage)
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Odeon Zwolle
VOORDRACHT

door
MULTATULI
Vrijdag 12 April 1878, 's avonds 8 ure
Onderwerp: Wijsbegeerte.
N.B. Een inteekenlijst zal circuleeren en ook ter teekening liggen aan 't lokaal.
Plaatsen bespreken 's morgens van 10-12 uur.

[12 april 1878
Voordracht te Zwolle]
12 april 1878
Multatuli spreekt te Zwolle.

[12 april 1878
Aantekeningen voordracht]
12 april 1878
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Wijsbegeerte’ te Zwolle. Strook
papier van 138 × 108 mm, aan de onderzijde afgescheurd, aan één zijde beschreven.
(Map Voordrachten, nr. 81. M.M.)
Ik acht geen wysbegeerte vruchtbaar. &c dan moet ze leiden tot kennis
baar. &c dan moet ze leiden tot deugd
baar. &c dan moet ze leiden tot geluk dus kort
Abeilard
cogito ergo sum Descartes
natura nat.
Spinoza
Kntik d.r.V.
Kant
Wolff
Hegel
Leibnitz
Schelling
Fichte
Schopenh.
Feuerbach
Hartman
en zelfs Albertus Magnus
en Theoph. Rombartus Paracelsus
Zy allen gaven ons hongerenden
naar wysheid kreeften -
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akademies
wat is dan wysbegeerte
als
akademie
litteratum
volgens de school. Da
d

gelyks worden de gepromov
Geschiedenis der keuken
Van Vloten.
wysbegeerte?
Robinson Crusoë
Niets nieuws. Als
Pauls 'n ouden, in onb
raakten god
Daar ik me

[13 april 1878
Verslag voordracht Zutphen in de Zutphensche Crt.]
13 april 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zutphen van 11 april in de Zutphensche
Courant, no. 88 (G.A. Zutphen; fotokopie M.M.)

Zutphen, 12 April.
- De ‘zeer gewenschte hoorders en hoorderessen’ van Multatuli waren gister avond
in vrij grooten getale in de Casinozaal opgekomen, om hem te hooren spreken over
‘het bijgeloof.’ Na allereerst te hebben geconstateerd dat het onmogelijk is een
goede definitie van bijgeloof te geven, omdat ieder naar willekeur de grenzen
verplaatst, zou hij trachten aan te geven wat iemand met gezond verstand voor
bijgeloof houden moet. Een voorbeeld, aan de avondmaalsviering ontleend, moest
dienen om het willekeurige dier grensbepaling tusschen geloof en bijgeloof duidelijk
te maken. Terwijl de een in die plechtigheid een zinnebeeld ziet, spreekt de ander
van een bovennatuurlijke tegenwoordigheid van Jezus bij het avondmaal, denkt
een derde aan een verandering van brood en wijn in het vleesch en bloed des
Heeren. Maar al is dan de grens niet te bepalen waar het geloof eindigt en het
bijgeloof begint, toch zijn de oorzaken van het ontstaan van het bijgeloof niet moeilijk
op te sporen. Zij zijn vierderlei: 1. de
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traagheid des menschen, 2. zijn zucht tot het bovennatuurlijke, 3. dat deel der poëzie
dat wijsgeerige waarheden in beelden weergeeft en 4. de priesterschap, die er
belang bij heeft het bijgeloof te voeden omdat ze er van leeft. Hoe al die vier factoren
hebben saamgewerkt om het bijgeloof te doen bloeien... bloeien, ja als de distels,
zou Spr. aan de hand der historie aanwijzen, om daarna over te gaan tot onzen tijd.
De Indische Fakir op zijn paal zittende, nat geregend en geblakerd door de zon,
3.
passeerde met den Egyptenaar en zijn bijgeloof zijn uien en Sacrabelen de revue,
om gevolgd te worden door het Grieksche plebs en het Romeinsche hoog en laag
gemeen. Vooral bij de Grieken stond spreker geruimen tijd stil. Traagheid deed
niemand den Olympus bestijgen om na te gaan of het verhaal der maaltijdende
goden en godinnen er plaats greep; gebrek aan wetenschap maakte het geloof aan
den zuchtenden reus onder de dreunende aarde en den vuurspuwenden berg tot
straf voor zijn vermetel hemelstormen, mogelijk; priesterheerschappij wekte tot
aanbidding van een Ceres op, in plaats van het volk te leeren den grond te
bearbeiden. De invloed van sprookjes, met dichterlijken gloed en dichterlijk talent
beschreven, op het bijgeloof des volks, komt vooral uit in den Ilias en de Odyssee.
Een huwelijk van Achilles' ouders wordt door de Goden gevierd. Eris, de godin van
den nijd, wordt geweerd, maar zij weet toch haar invloed te doen gelden; zij weet
de jalousie op te wekken onder de godinnen - de Trojaansche oorlog is er een gevolg
van. Voor het Grieksche volk waren die verhalen werkelijkheid. Toch zijn er schoone
onder. En daarbij denkt hij allereerst aan de mythe van Prometheus, die wilde weten
en denken en vuur uit den hemel stal om er zijne eigene ziel mee te verlichten, en
daarvoor gestrafd werd met helsche straffen - een mythe, door Göthe in zijn Faust
naverteld, een eeuwige waarheid, geldig voor alle denkers van alle tijden en eeuwen.
Het Romeinsche volk was niet minder bijgeloovig dan het Grieksche. De vlucht der
vogels werd waargenomen, de ingewanden der dieren werden onderzocht - en
daaruit werd geluk of ongeluk, vrede of oorlog voorspeld. Cicero, de wijze, spot er
meê wanneer hij ergens verhaalt dat hij zich niet begrijpen kan, dat, wanneer twee
augurs elkander tegenkomen, zij niet uitbarsten in lachen. Maar is hij zelf
verstandiger, waar hij een dik boek schrijft: over de natuur der goden?
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Caesar bestreed het bijgeloof zijns volks eens op aardige wijze. Bij het aan wal
stappen in Africa verhaalt men dat hij zou gestruikeld zijn, en toen hebben
uitgeroepen: ‘teneo te, Africam!’ Ik houd u, Africa! De middeneeuwen overstappende,
niet omdat ze minder bijgeloovig waren, maar om tijd te winnen, kwam hij tot onze
dagen. De spokendans op de Oude Schans, waar een kleine 40 jaar geleden velen
in Amsterdam naar zagen en aan geloofden, de wonderen op het kerkhof St. Médard
te Parijs, het zitten met 13 aan tafel, het bijgeloof dat iemand met rood haar een
slecht mensch moet zijn, omdat Judas rood haar had, het geloof aan voorteekenen
bij jagers, als ze een oude vrouw tegen komen, wat hun een slechte jacht voorspelt,
bij schippers en spelers, vervulden daarbij een grooten rol. Met betrekking tot den
laatsten vorm van bijgeloof verhaalde spreker ons van een dame die er een spin
op nahield, uit wier wisselende poten-figuren zij de kansen van vooren nadeel
berekende, waaraan hij een wijsgeerige uitweiding over de kansrekening toevoegde.
In dergelijke tusschenzinnen - al was deze niet de gelukkigste en meest begrijpelijke
- ligt de kracht en eigenaardigheid van Multatuli's welsprekendheid. Toch hield hij
den draad van zijn betoog ditmaal goed vast. Al verder en verder doorgaande, kwam
hij aan de Schrift met hare openbaring, die een nieuwe openbaring behoefde, en
een Evangelie, dat z.i. ongeluk en ramp over de aarde verbreid had. De hofnar in
‘Scott's Ivanhoe’, Roewna, aan wie het Joodsche meisje haar minnaar ontroofd had,
wanneer zij deze vergiffenis als Christin schenkt, haar ‘dan opgepast’ toevoegende,
moesten daarbij dienst doen. Van de spoken kwam hij op het geloof aan God en
verklaarde ronduit atheist te zijn. Men moest de dingen leeren kennen uit den aard
der dingen, de wetten van het rijk opsporen en langs den weg der deugd genot
zoeken en vinden; dat was het doel der ware wijsbegeerte.
Arbeiden tot heil der menschheid, was na de pauze de eisch des sprekers tot
allen gericht. Het bijgeloof had een moet nagelaten, evenals de vrijgemaakte slaaf
een teeken aan hals en beenen droeg van den vroegeren keten; want het had ons
het denken afgeleerd. En daartoe moesten we ons zetten; evenals Robinson, nadat
hij op een eiland geworpen was, alles moest onderzoeken, moesten ook wij de
wetten van het zijn naspeuren. Reeds in het O.T. was die
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eisch gesteld. Naast de Goden, waarvan er gesproken wordt, eerden de Joden
Jehova, die was, die is, die wezen zal, heden, verleden en toekomst in één woord
omvattende. Weest volmaakt gelijk uw vader in de hemelen volmaakt is, stond er
in het N.T.; daarvoor wilde hij lezen: ‘gelijk uw moeder, de natuur’, dat is niet de
groene weide, maar al wat is. Traagheid en onverstand werkten nu als in den ouden
tijd het bijgeloof in de hand.
Het recht des ongeloofs handhaafde hij daarentegen. Maar moet dan geen eerbied
voor anderer overtuigingen ons bezielen? Hoe ver die eerbied gaan moet, is niet
uit te maken. De Alfoeren op Celébes hadden vroeger de gewoonte bij zeker
goden-feest menschen, die hun niets gedaan hadden, het hoofd af te slaan, en
spreker zelf had eens in Indie een varken zien mishandelen ter eere eener godheid,
op zóó gruwzame wijze, dat hij er nog van walgde. Voor elke overtuiging eerbied
te hebben gaat niet aan. Maar waarvoor hij eerbied had en vroeg, was voor het
streven naar waarheid. Een verzoenend woord ten slotte zou hij spreken. ‘Indien ik
dwaal, zoo luidde zijn woord, indien er wel een persoonlijk God is, dan zou hij de
eerste zijn om mij, die hem gezocht heb met inspanning van alle krachten, maar
niet vond en toch bleef streven naar waarheid, vergeven dat ik niet in hem geloofde.’
Zoo onpartijdig mogelijk hebben we den hoofdinhoud van Multatuli's rede
weêrgegeven. De piquante zetten, als de rectificatie van Maria's positie door het
leerstuk der onbevlekte ontvangenis, als de opvatting van het onfeilbaarheidsleerstuk
ter bewaring van de eenheid onder de geloovigen, vergeleken bij de eenheid die
de billardjongen tusschen de spelers bewaren moet, van klein duimpje en den reus
en het sleutelgat, de karikatuurteekeningen der christelijke liefde, hebben we
weggelaten, omdat dergelijke aardigheden, hoe ook toegejuicht, verbitteren meer
dan ze verbeteren, omdat ze den wijsgeer onwaardig, te goedkoop zijn om herhaald
teworden. ‘Meer wetenschap, minder bijgeloof’, wij geven het den spreker volmondig
toe, mits hij erkenne dat ook de wetenschap hare grenzen heeft... in het zichtbare,
waarneembare, in wat voor contrôle vatbaar is. Streven naar waarheid, hij wil het,
maar willen het ook zijne tegenstanders niet? Is het eerlijk eene carricatuur te
teekennen van hunne geloofsovertuigingen
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zonder de waarde van het beeld te erkennen, waaraan de carricatuur ontleend is?
Is het eerlijk de schaduwzijden van anderer meeningen op te merken en te vergeten
dat er geen schaduw is zonder licht? Is het eerlijk, een idealistischen tempel te
1.
bouwen op den grondslag der morale indépendante en voorbij te zien, dat anderen
hetzelfde beoogen op hun godsdienstig fundament?
Wij trekken hier voor geen richting partij, maar eischen in den wijsgeer allereerst
billijkheid, waardeering bij scherpe critiek. Of is het zelfs hem zoo moeilijk, om bij
verschil van vormen één streven waar te nemen, één dorsten en hongeren naar
gerechtigheid en waarheid? Een voorbeeld: Heeft de Indische wijsheid geen andere
uitingen gehad dan droomende Fakir's te aanschouwen geven? Heeft Griekenland's
bijgeloof, als wij het noemen van ons standpunt, de Grieksche kunst niet in 't leven
geroepen? Valt er enkel te spotten met Cicero's wijsbegeerte? ‘Op de grenzen van
twee werelden’ zij eene ziekelijke uiting eener kranke verbeeldingskracht. Mevr.
2.
van Calcar heeft toch meer en beter verdiend dan eenvoudig uitgelachen te worden.
Is het een waardige bestrijding van het Godsgeloof, à propos van een sprookje over
Abraham, ‘dat God geen gebroken porseleinen kopje heel kan maken’? Mag deze
apostel van het atheïsme zich beroepen op de deugd en de liefde als vrucht van
zijn stelsel alleen? Dan, wanneer dat stelsel algemeen wordt, zullen de menschen
gelukkig en vrij zijn - alsof zij niet altijd menschen blijven, eenzijdige onvolmaakte
wezens, nooit onder één hoed te vangen, nu evenmin als in den ouden tijd!
Hulde brengende aan de gematigdheid, aan de voordracht, aan den vorm zijner
rede, hebben we toch gemeend onze bedenkingen niet te moeten achterhouden,
in de overtuiging dat critiek, schiftende en scheidende, het verkeerde opmerkt, maar
ook het goede waardeert. Arbeiden tot heil der menschheid, door kennis van den
aard der dingen er toe geleid, zij aller leus - mits onder dast alles begrepen worde
het menschelijk gemoed met zijn behoeften en nooden en wenschen. Dit zij de
vrucht van sprekers rede ook voor hen die in hoofdzaak niet met hem
sympathiseeren.

Eindnoten:
3. Sacrabelen: bedoeld: scarabeeën (heilige mestkevers)?
1. morale indépendante: zelfstandige zedenleer (fr.)
2. Eliza C.F. van Calcar-Schiotling (1822-1904), nederlands opvoedkundige, schrijfster en spiritiste.

[13 april 1878
Voordracht te Meppel]
13 april 1878
Multatuli spreekt te Meppel.
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[13 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
13 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.) De brief is op 14 april voltooid.
Aan de onderkant van blz. 3-4 is een strookje weggeknipt.
Zwol
Saterdag ochtend ½ 12 lieve beste Mieske! Ik had naar Meppel moeten gaan
(zoo sloot ook m'n zoo even op de post bezorgde brief) maar op 't laatste oogenblik
vond ik 't sleuteltje van m'n reistaschje niet. Er moest 'n smid komen. En bovendien
ik wacht antwoord op m'n dépeches naar Kampen & Zutfen of daar ook 't pakketje
van V. Helden is. Zoodat ik ga eerst ʎ 4 uur naar Meppel. Ook goed! Ik weet nog
niet wat ik daar bespreken zal, maar dàt is me byzaak. 't Reizen, in- & uitpakken,
telkens 'n vreemde kellner, altyd op vreemde bedden slapen, gedurig 'n andere plé,
dat alles is vermoeiend. Nu, morgen 'n rustdag, en Maandag Deventer dan is 't uit!
Ik kreeg zoo even je brief uit den Palmengarten. (thuis, donderdag avend
begonnen) Dat is aardig! Hy is maar ʎ 22 uur onderweg geweest, d.i. van jou handen
in de mynen. Toch moest zoo iets nòg vlugger gaan, daar de eigenlyke reis niet de
helft van dien tyd bedraagt. Ik vind het prettig dat je 'r 'n uitgangetje op gewaagd
hebt. En jy met al je kinderen! Nu komt primula veertje er ook by (zoon of dochter
1.
van Max & Barbara). Primula veris omdat dat kereltje de lente meebrengt. Hier is
't verrukkelyk weêr. Gelukkig ook dáárom nu, dat m'n lezingen maandag afgeloopen
zyn! De lente is te schoon voor zoo'n geseur. -
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Nog kan ik je niet zeggen wanneer ik naar Hoorn ga. Dinsdag ben ik vry en ga van
2.
Deventer over Zwol alweer naar Amsterdam. Daar heb ik een en ander te doen,
ja nogal veel, en weet niet of ik dat na of vóór Hoorn afdoe. Zoodra mogelyk zal ik
n

je dat doen weten, voor 't adres van de brieven. Ik hoop den 20 of 21 te Rotterdam
terug te zyn, om weer dáár (en vandaar uit e.e.a. aftedoen. Ik verneem te weinig
van Tandem naar m'n zin, en ook andere geldzaken zyn er die ik doorgronden moet.
Daarby zyn dingen (ook van Tandem) die niet aftedoen zyn met 'n eenvoudige
vraag, of met 'n bezoek. Enfin, eerst Amsterdam, Hoorn en Haarlem. Ik ben moê
van 't overleggen & uitrekenen. Dat kost me meer dan de voordrachten! 3.
Die Mevr. Bredius schynt me van B.o.Z., naar Kampen, van K naar Zwol te
hebben nagereisd. En ik hoor dat ze ook naar Meppel gaat. De opbrengst der
lezingen klopt niet met zóó'n geestdrift. Er waren er gister avend velen die de lezing
te Kampen hadden bygewoond, en dât in aanmerking genomen, was 't niet erg vol.
Ik weet niet of de entree 1.50 of f 1. was. De pianospeler Rubinstein krygt 3 gulden!
Maar denk nu daarom niet dat m'n portemonnaie heelemaal leeg wezen zal als
ik thuis kom. Gut zoo prettig als ik je weerzie. Dan zou ik je wel heelmaal willen
opzuigen. Waar of je staan zal, en of je zomergoed aanhebt? Och neen, 't zal avend
wezen. Voor eten hoef je niets te maken dan bruingebakken gehakt en aardappelen.
Nu ja, wat kropsla als ze er is. En... de onvermydelyke thee natuurlyk. Over Coen heb ik reeds herhaaldelyk met H. gesproken. Hy ziet alles zeer goed
in. De groete aan Coen en grooten dank voor 't bericht dat-i om 12 & 7½ al smakelyk
gegeten heeft.
Nou dan zal-i tegen den avend wel weer wat kunnen gebruiken! Zeg, als-i wys
is, moet-i 't toch 'n prettig leventje vinden! Je schynt niet tevreden over Kätchen, daar je me nooit iets over haar schryft.
Schik toch nooit zuurkyken in. Dàt komt nooit te pas. Ik kan 't nog minder verdragen
dan jy. Nog geen antwoord van Kampen. Wel van Zutfen. Daar was niets. Zóó, ‘exercitie voor de deur.’ Dat 's gezellig. Ik zal van avend maar spreken over ‘Wetenschap & Zedelykheid.’ dat is makkelyk.
-
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Ja, 't opvoeden van Woutertje is 'n ernstige zaak. Maar als-i lief is, zoo als je zegt,
dan is 't - neen, juist niet! Dan is 't makkelyk, wou ik zeggen. Maar dat is niet waar.
Dan moeten we oppassen hem niet te bederven. Stiptheid is noodig. Aan Maxje
was minder verbeurd moet je denken. Zeg gerust aan Coen dat ik hèm slaan zou, als ik hoorde dat-i 'n ander sloeg.
Meid of kind om 't even! Ik vind dit 'n rare gewoonte van hem. Zoo iets wordt toch
nergens geduld. Als-i by ons blyft, zal-i naar school moeten, gedeeltelyk om 't leeren,
maar ook om de tucht en de wryving met jongens. By jou zoudi te week worden. Ja, dat de herinneringen te F. fort je treffen, kan ik begrypen. Zeg, zozeer verbeterd
4.
is onze positie, (....)
5.
(....) maar morgen kom ik (en niet laat) weer hier. Ik weet nog niet of ik morgen
avend of overmorgen naar Deventer ga. Morgen avend. Dus: adresseer éénmaal
Deventer vanwaar ik Dinsdags voormiddags naar Amsterdam vertrek. Ik zal bly wezen als dat uitrekenen ophoudt. Neen. Adresseer Zwol. Daar houd ik (naar Deventer gaande m'n logement aan.
En Dinsdag ochtend van Deventer terug keerende, zal ik dáár 'n trein overblyven
en je brief vinden. Dáárna ga ik (dinsdag middag) naar Amsterdam. Dan schryf ik
je: hoe verder. t Is hier drukkend warm. Ik zal weer zweeten van avend. Goed dat ik verschooning
by me heb. Ik zal 'n onderhemd meenemen naar Meppel. Ik zal puur pleizier hebben in de reis naar Hoorn omdat ik daar niet hoef
‘optetreden.’ Als m'n pak maar gereed is te Amsterdam. M'n tegenwoordig jasje
heeft denk ik uitgediend. En m'n zomer-broek ook. Die heeft al de lezingen
6.
meegemaakt, tot groote grief van Funke die me heel piteus vroeg of ik niet ‘in 't
7.
zwart’ was? (....)
acces vroeg met 'n kaartje! De Van Diggelen die offic. van Justitie was te
Winschoten! Ik liet zeggen dat ik dáár niemand ontv. kon. Maar toen, nà de lezing
Mevr. Bredius zich aanmeldde heb ik haar toegelaten. Ze was zeer hartelyk, en ik
merkte dat ze me goed gelezen had. De talisman flacon is nu gedegradeerd. Ik heb 'n krom vestzakflaconnetje. Zeg 't
niet aan Mevr. V. Salis. -
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Hé, je hebt toch den brief waarin ik schreef over Heineken die ik te Utrecht in de
station ontmoette? 8.
Ik zend je 2 bredasche couranten.
Zwolle
Zondag 1 uur
Reeds van Meppel terug. Ik vond hier geen brief. Noch van jou noch van V. Helden,
niets! Dit is my 'n raadsel. Onverschillig hoe je geadresseerd had, ik had hier 'n brief
moeten vinden, want overal heb ik m'n adres opgegeven te Zwol. Juist om dáárin
'n zeker vast punt te hebben kwam ik hier telkens terug. Och, dat is zoo verdrietig!
Over dat niet ontv. pakket van V. Helden nog niets vernomen. - Straks is er een
bestelling. Misschien komt je brief dáármee. Ik zal wachten met de verzending van
dezen.
by 2. Zondag Zwol.
Hoerah, ik heb je brief van Vrydag avend (na frankfort) en Sat. morgen. En je
bent in je schik met je geldje.
En - er is géén brief zoek. De verwarring was veroorzaakt door 't begrip van V.
Helden dat één over Rotterdam gekomen brief waarvan 't adres veranderd was naar
Zwol, met nieuwe postzegel, een nummer representeerde. Ik rekende pakket 1 en
o

pakket 3. Dus pakket 2 ontbreekt. Nu N 2 was die brief. Dus in orde. Ik besluit om van middag naar Deventer te gaan en telegrafeer je nu, me dáár
eens te schryven.
9.
Vandaar dinsdag ochtend naar Amsterdam,
daar kleeren aanpassen, speelgoed koopen &c, en ik denk: woensdag naar Hoorn,
maar misschien 'n dag later, vooral als ik Woensdag avend m'n kleeren krygen kan.
Dag beste Mieske. t Is hier mooi weer. Mocht er morgen nog 'n brief van je hier
komen, dan laat ik 'm naar Deventer zenden. Ik zal bly wezen als ik weer één
onveranderlyk adres heb. Maar 't liefst in Wb. zelf! Toch moet ik m'n verblyfje te
Rott. pryzen.
Maak 'n lyst van de dingen die je wou dat ik meebracht. Dan kan ik 't op m'n gemak
by tyds bestellen of inkoopen. Toe, geneer je niet. Als 't meenemen te lastig is voor
de rechten dan pak ik alles in
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'n kist en laat het aan de grenzen bezorgen door V. Gent & Loos. - Dus: Ga je gang,
en stoor je ook niet aan geld. Ik heb genoeg, o ruim! Schoon ik by al dat gereis veel
uitgeef (meestal nog in armoed. Gistr avend na de lezing te Meppel, kon ik geen
kop koffi krygen. ‘Er was geen kokend water meer’ zei de vent. Nu, dàt 's 'n nest!
Maar in de zaal was t nogal bezet. Ieder zei dat het voor Meppel ongehoord was.
Ik was niet tevreden, maar Publiek wel. Die kwasi verloren brieven hinderden my.
En ik was moe ook, dat is waar.
Ik vind het prettig dat je zoo in je schik bent met je geldje. 't Komt je eerlyk toe, en
veel meer! En doe asjeblieft nooit verantwoording. Nu, van 't hhoudgeld hoeft dat
ook niet! Wat jy uitgeeft, is eens vooral goed. Doordring je toch daarvan. Ik vind het
zoo aardig als je daarin heelemaal je eigen zin doet.

Eindnoten:
1. Primula veertje: een jong van het kanariepaar Max en Barbara. primula veris: eerstelinge der
lente (lat.)
2. over Zwol alweer: later toegevoegd.
3. B.o.Z.: Bergen op Zoom.
4. Hier is een deel van het papier weggeknipt.
5. Van hier af zijn twee gehele alinea's (tot en met ‘hoe verder’) doorgestreept.
6. piteux: vol deernis (fr.)
7. Hier ontbreekt de keerzijde van de afgeknipte strook.
8. 2: oorspr. stond er 'n.
9. Amsterdam: oorspr. gevolgd door adres Amstel Hotel en 's middags met 'n boot naar Hoorn.

[15 april 1878
Verslag voordracht Zwolle in de Prov. Over. en Zwolsche Crt.]
15 april 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zwolle van 12 april in de Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant, no. 89 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Fragmenten.

Multatuli
(....)
In 't eerste gedeelte van zijn rede - men vergeve mij dit woord, ik weet geen
ander-werd ons in een korte uiteenzetting van de krachten die samen moesten
werken om tot werkelijke wijsbegeerte te komen - poëzie, kennis, wijsbegeerte,
zedelijkheid (deugd) en geluk - geleerd wat wijsbegeerte niet is. De opvatting van
1.
den Franschman ‘prendre quelque chose en philosophe’ werd geridiculiseerd, maar
niet beter ging het met alles, wat als overgebleven wijsheid van de zeven Grieksche
‘wijzen’ en latere ‘denkers’ aan ons nog tegenwoordig wordt verkondigd. De
Grieksche ‘wijzen’ werden vrij kras à faire genomen, vooral Solon, die zich, naar
eigen verklaring, bij zijn wetgeving op een standpunt had geplaatst, boven het
gewone zijn der Atheners.
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Alleen Socrates en Aristoteles vonden genade. Niet aldus echter Spinoza - als
mensch koestert de spreker voor hem den meesten eerbied - en Cartesius of
2.
Descartes, met zijn spreuk cogito, ergo sum , en evenmin de latere denkers Kant,
Fichte, Hegel, Schleiermacher, Moleschott, om van anderen te zwijgen. Ik zal het
niet wagen als verdediger dezer geleerden op te treden, want ik weet te weinig van
hun philsophie, maar eerlijk wil ik bekennen, dat de philippica tegen hen mij meer
als literarisch, dan als critisch product heeft getroffen. 't Was geestig gezegd en 't
kan misschien wel waar zijn, maar of 't waar is, dat weet ik na die eenvoudige
veroordeeling niet.
(....)
De muurschilderingen in onze kerken leverden den spreker het beeld om te
schetsen, wat er geschieden moet om ons vatbaar te maken voor het komen tot
wijsbegeerte. Eerst als de vuile laag, die er door onverstandige lui opgesmeerd is,
er met voorzichtigheid wordt afgeschrapt, kan men tot het wezen der dingen
doordringen. Nadat in het eerste deel een proeve dezer bewerking op ons was
toegepast, werd in het tweede gedeelte toegelicht en uiteengezet wat onder
wijsbegeerte verstaan moet worden.
Alles was in deze gelegen in het nagaan van den ‘aard der dingen’, daarin alleen
was heil te vinden. Doet men dit, gaat men de natuur na in hare onveranderlijke
wetten en hare eeuwigdurende werking, dan staat men op vasten bodem, en komt
men tot ‘weten’. Bij 't uiteenzetten van deze waarheid kwam het godsbegrip en de
kerkelijke overtuiging, die nog bij velen bestaat, ter sprake. Ieder, die de natuur
nagegaan heeft en weet dat zij altijd dezelfde is die zij was, kan, naar de spreker
beweert, niet aan 't bestaan van een persoonlijk God gelooven. Hij weet door 't
onderzoek naar den aard der dingen dat zij zoo zijn, dat zij zoo geweest zijn en niet
anders zijn kunnen. De wetten der logica beheerschen alles en voor persoonlijk
ingrijpen is geen plaats. De ‘Schrift’ trouwens erkent dit, waar zij spreekt van Jehovah,
de conjugatie van het werkwoord zijn: wat is en was en wezen zal. (....)
't Schijnt dat de ongesteldheid, waarover voor eenige weken bij 't spreken te
Rotterdam en elders geklaagd werd, gelukkig zoo goed als geweken is. De redenaar
heeft van 't begin tot het einde - circa 2½ uur, met een kleine pauze-gemakkelijk en
volkomen verstaanbaar gesproken. v. P.

Eindnoten:
1. prendre quelque chose en philosophe: iets filosofisch opvatten, (fr.)
2. cogito, ergo sum: ik denk, dus ik besta (lat.)
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[15 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
15 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
beschreven. (M.M.)
Deventer, Maandag ochtend 12-1-2 uur lieve Mieske! Heb je m'n brief dien ik
gister te Zwol op de post liet doen? En m'n briefkaart waarin ik zei dat ik toch morgen
middag naar Hoorn ga? De trein van hier komt vroeger te Amsterdam aan dan ik
eerst meende en er is vóór 't vertrek van de Hoornsche boot tyd genoeg voor 'n
paar commissies (o.a. kleeren passen.) Dus morgen avend ben ik by Merens &
Chris.
Gister te Zwol zag ik 'n winkel waar allerlei dingen verkocht werden voor 30 ct 't
1.
stuk. Daarvan heb ik 'n 10, 12 stuks genomen die by Dirk & Tis, hoop ik, 't noodige
effect maken zullen. Maar te Amsterdam zal ik er nog 'n paar prenten by doen. En
ik zal zeggen dat het heele boeltje van Tante Mimi komt. Wat 'n heerlyke kamer heb ik hier te Deventer, vooral nu by 't mooie weer. Of je
vandaag wandelt. Zeker verheug je je 'r over dat ik vandaag voor 't laatst lees. Van
avend 11 uur ben ik er af. - Ik zit hier heel rustig, en geniet van 't idee dat het vandaag
voor 't laatst is. Bezoeken gehad tot nu
5½ uur
Ik ga nu thee drinken en me straks klaarmaken voor de laatste lezing. Ik kryg daar
'n telegram van Haspels die er me geluk mee wenscht dat het uit is. Nu schei ik uit
met schryven, en dan na ½ 11, 11 uur, één woordje maar. Ik zie tegen de lezing
van v. avend op als tegen 'n berg. Ik kryg daar je brief van Saterdag avend - Zondag
4.
morgen. Best. Zóó Albert in Mei ! Wel, dat is aardig.
Maandag avend by 11.
Zie zoo, 't is afgeloopen. En ik hoor: goed! Ik ben maar redelyk tevreden, maar 't
publiek was hartelyk. Goddank, gedaan!
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Morgen vroeg naar Amsterdam en morgen middag 4½ naar Hoorn. Ik denk dan
2.
heelen woensdag te Hoorn te blyven, en met eerste gelegenheid van Donderdag
3.
naar Amsterdam terug.
Ik weet niet waar ik te Amsterdam logeeren zal. Schryf jy maar:
DouwesDekker
Multatuli
Amsterdam.
Dan zal ik aan de post m'n adres doen weten.
Nacht, beste Mieske.

Eindnoten:
1.
4.
2.
3.

Dirk en Tis: zie bij 7 april 1878.
Een broer van Mimi zal op bezoek komen.
en: oorspr. stond er en daarna.
terug: oorspr. gevolgd door ik zal je telegraf (....).

[15 april 1878
Voordracht te Deventer]
15 april 1878
Multatuli spreekt te Deventer.

[17 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
17 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Hoorn Woensdag ochtend lieve beste Mieske! Gister heb ik je den heelen dag
niet geschreven. En er was reden voor want ik ben vroeg van Deventer gereisd, en
te Amsterdam had ik m'n schryfgerei niet, en eigenlyk ook geen plaats om rustig te
zitten. Ik had m'n koffer terstond naar de Hoornsche boot laten brengen, en dwaalde
toen maar wat rond. (M'n kleeren zyn aangepast. Het spyt me dat ik ze niet had
voor m'n reis naar Hoorn, maar dat kon nu eenmaal niet). Merens was aan de boot. Hoe we elkaêr herkenden weet ik niet eens, maar we
raadden er maar naar. Ik had eerst het oog op 'n heer met 'n klein jongetje, en riep
‘Dirk’ ‘Tis’ maar dat was mis. Nu, ik ben terstond met M. naar Chris gegaan die ik
heel lief vond. Ze waren eenvoudig en hartelyk. Natuurlyk bleef ik er den avend. Ik
dronk er thee en later vroeg ik 'n paar beschuitjes met kaas. Ze wou absoluut biefstuk
& sla geven, maar ik had geen honger daar ik op de boot 'n paar flinke karbonades
had gegeten. Dirk, Tis, en de kleine sliepen. Toch heb ik ze in hun bedjes en wiegje
gezien. Ze zagen er frisch uit. Maar Tis had op 't wangetje wat uitslag (iets als
dauwwurm?) Er was geen kwaad bij, en 't is zelfs (zeggen de dokters) 'n blyk van
gezondheid. Straks (12 a 12½) ga ik er kofhdrinken, en natuurlyk zal ik er van middag
eten. -
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Ik telegrafeerde je zoo even my hier te adresseeren tot nader order. 't Komt me voor
dat ik hier in 't Logement 'n paar ochtenden op m'n gemak wat achterstallige
schryvery regelen kan. Ook is 't me nu makkelyk op 5, 6 plaatsen m'n adres eens
optegeven. Alles Hoorn. Ik vrees zoo dat er op de vele plaatsen waar ik de laatste
10 dagen geweest ben brieven liggen. En ik ben hier rustiger dan byv. te Amsterdam,
waar ik ook (visites moetende maken) last heb van m'n wel wat verwaarloosde
kleeren. Aan M & Ch. kan ik 't vertellen, maar niet aan elk ander. Dat verveelt zoo.
Dus: schryf naar Hoorn tot nader order. De brieven die na m'n vertrek komen zal ik
laten nazenden, en ik weet nu nog niet waarheen.
Na de vreeselyke vermoeienis van de laatste dagen wil ik eens me recueilleeren,
daar ik goed zorgen moet dat Tandem marcheert. Dit is hoofdzaak. Je brief Zondag avend - Maandag morgen, kwam gistravend aan. Ik denk even
1.
na over 't al of niet verzenden van den br. aan Betsy. Straks meer daarvan.

Eindnoten:
1. Volgens een aantekening van Mimi breekt de brief hier af.

[17 april 1878
Verslag voordracht Meppel in Meppeler Courant]
17 april 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Meppel van 13 april in de Meppeler
Courant, no. 31. (G.A. Meppel; fotokopie M.M.)
- Dat ook hier het verlangen groot was om kennis te maken met den genialen
Multatuli, bewees de opkomst van een talrijk publiek, zoowel van hier als van elders,
op Zaturdag avond jongstleden, toen de heer E. Douwes Dekker, de man wiens
naam reeds zoo lang op aller lippen zweeft, door velen verguisd, door velen geëerd,
door bijna allen bewonderd, voor ons optrad. Hoewel vermoeid en afgemat, hoewel
kennelijk lijdende, wist hij, met eene kleine pauze, 2½ uur het publiek te boeijen
door zijne zeldzame welsprekendheid. Misschien was onze verwachting te hoog
gespannen, en vonden wij daarom niet dien diepen zin in zijne rede als wij wel
verwachtten, toch kon dit geen reden zijn om zijn overbekend, doch in ons oog niet
altijd misplaatst gevoel van eigenwaarde, zoovelen aanstoot kan gegeven hebben,
als wij redenen hebben om te gelooven. ‘Wetenschap en zedelijkheid’ was het
onderwerp zijner rede of causerie, zooals hij het zelf noemde, en gelijk het dan ook
inderdaad was. Beide onderwerpen in ver-
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band gebragt, besprak hij met een rijkdom van ideën, die den hoorders als het ware
aan zijne lippen deed hangen; doch die verscheidenheid was zoo groot, dat het
onmogelijk is een overzigt daarvan te geven. En, zij het verre van ons zijne
denkbeelden, wat God en Godsdienst betreft, te deelen, hij sprak zijne overtuiging
uit op zoodanige wijze, dat niemand, zelfs niet zijn grootste tegenstander, zich
daarover behoefde te ergeren, en men gaarne wil getuigen. ‘Multatuli, uwe
geestesgaven zijn eenig!’

[18 april 1878
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf]
18 april 1878
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Het begin en het slot van de brief, die niet over Multatuli handelen, zijn weggelaten.
Meeden, 18 April 78.
Beste Vriend!
(....)
Uw brief over de ontmoeting met Dekker en diens redevoering heeft me zeer
geïnteresseerd. Ik kan me voorstellen, dat ge geheel en al beteuterd waart, na de
onheusche bejegening en ontstemd ook, doch ik kan die handelwijze van D. volstrekt
niet goedkeuren, hoeveel ik anders van hem houd, zoo als ge weet.
Hij kan dat alles wel aan zijne zenuwachtigheid en aan zijne waarheidsliefde
wijten, maar zoolang men met beleefdheid even ver komt en geen te kort doet aan
de waarheid, zie ik niet in waartoe zoo'n onheusche bejegening moet dienen.
Het verwondert mij nu zeer, dat ik ook geen veeg heb gekregen, toen ik hem ook vóór de redevoering - sprak bij Versluis; hij was toen wel zeer zenuwachtig,
maar tevens zeer beleefd, hartelijk zelfs. Na de redevoering was hij recht op zijn
gemak en praatte over velerlei zaken. Ik herinner mij nog twee punten, in mijn vorigen
brief niet genoemd, waarover hij zelf met zich niet eens
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was en Versluis en mij verzocht, daarover eens na te denken. Het eerste was over
de tegenwoordige methode van onderwijzen aan kleine kinderen (op de school n.l.)
en betwijfelde hij of die wel goed was, n.l. de redeneermethode (ik weet er geen
beter woord voor). Immers, zeide hij, bij het kind is het geheugen oneindig sterker
ontwikkeld dan het verstand of het redeneervermogen, en zou dit een wenk van de
natuur kunnen zijn, om niet te vroeg met redeneeren te beginnen, maar met feiten
in het geheugen te prenten. Begon men te vroeg te redeneeren met dat kind, dan
liep men gevaar, zoo ongeveer drukte hij zich uit - om door vroegtijdige slijting het
verstand voor latere ontwikkeling onbruikbaar te maken. Hij helderde zijne meening
met enkele voorbeelden op; b.v. de tegenwoordige methode in het rekenen was,
om bij de vraag, hoeveel 8 × 8 is niet dadelijk te zeggen 64, maar de getallen te
ontleden en door andere samenvoeging tot het resultaat te komen. Dit achtte hij,
zoo niet verkeerd, dan toch een punt dat de aandacht der onderwijzers ten volle
waard was. Ik geloof het met hem.
Het andere punt was... verduiveld, hoe ik ook op mijn pen kaauw, het wil mij niet
weer te binnen vallen, en ik moet het maar aan 't toeval overlaten, of het mij nog
onder het schrijven van dezen brief wil gelukken.
Volgens de Veendammer Cour. heeft D. voor eenige dagen ook te Meppel
gesproken en - volgens een berichtgever - met zeer veel succes. Reeds bij zijn
binnentreden was hij met daverend applaus begroet, en werd zijne rede met
klimmende geestdrift aangehoord. De berichtgever zei er ook nog iets bij, dat ik tot
dusver nog niet had gehoord, n.l. dat hij (D.) voor eenigen tijd les had gegeven in
het latijn - om verder door de wereld te komen.
In Groningen moeten de Droogstoppels en Slijmeringen, die er nog al frequent
zijn, zeer den neus hebben opgetrokken voor D. en diens redevoering, en aanleiding
hebben gevonden tot allerlei kritiek, en vreemdsoortige, dat kunt ge begrijpen! Dat
2.
acht dagen later de studeerende jongelingschap den Stot-Tai van de piano
(Rubinstein) met eerewachten en soortgelijke uitvindingen van verknoeide hersens
van het station heeft gehaald en hem door diezelfde jongelingschap nà afloop van
het concert een vóóraf klaargemaakten lauwerkrans present gaf, god betert, is een
teeken
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des tijds, dat veel te denken geeft. De bewondering van Rubinstein was meer dan
algemeen (vergelijk eens de beide berichten in de Provinciale over 't concert en de
redevoering van D.) en loopt de ophemelarij zóódanig in 't zotte, dat men met het
allerdeftigste gelaat van Rubinst. vertelt, als of dit zoo'n vreeselijk groote verdienste
was, dat hij elke zes weken een splinternieuwe vleugel afhamert! Daar is waarachtig
geen zotternij zoo gek, of sommige beschaafde menschen weten er nog 'n climax
op uit te vinden! Maar blijkt hieruit niet duidelijk, dat onze tegenwoordige beschaving
op den verkeerden weg is en door het zotte vooropstellen van nietigheden, de
hoofdzaken worden over 't hoofd gezien en terzijde geschoven? Kunst? Welzeker
kunst, maar geen kunstenmakerij, zooals die vertoond wordt door Rubinstein,
3.
Stot-Tai, Winiawski en anderen!
De redevoering te 's Bosch had ik ook graag willen hooren, mij dunkt, er viel veel
uit te leeren, in elk geval veel om er over na te denken. 'k Moet den man telkens
bewonderen, wanneer ik er aan denk, hoe het mogelijk is zulk een rijkdom van
gedachten te improviseeren!
Wat moet er niet zijn omgegaan in zulk een hoofd! Zonder twijfel zal met een
1.
eeuw of wat een andere prof. Hecker Multatuli uit de vergetelheid te voorschijn
halen en hem boven Spinoza stellen, die thans ook als een aartsgenie wordt
uitgekreten en bij zijn eigen leven moest brillen slijpen en honger lijden. Ik heb hier vijf van de bewijzen van lidmaatschap van het Genootschap Tandem
aan den man gebracht (de beide Veemans en de overigen bij de familie op 't
Hoogeland) die allen, met uitzondering van één, voor f 2.50 per 1/4 jaar geteekend
hebben. (....)
Uw vriend D.R.M.

Eindnoten:
2. Stot-tai: de (gefingeerd aziatische) naam van een destijds beroemde krachtpatser en
cirkus-akrobaat.
3. Henri Wieniawski: pools vioolvirtuoos.
1. Willem A. Hecker (1817-1909), nederlands letterkundige en historicus, hoogleraar geschiedenis
te Groningen van 1855 tot 1887.

[19 april 1878
Verslag voordracht Deventer in de Deventer Courant]
19 april 1878
Verslag van de voordracht van Multatuli te Deventer van 15 april in de Deventer
Courant, no. 17. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Velen onzer stadgenooten hebben Maandag den 14den dezer een zeer belangrijken
en aangenamen avond gehad. Immers, zij hadden het voordeel den door sommigen
hoog gevierden, door anderen verguisden, doch door allen gekenden Multatuli, voor
zich te zien optreden. Zeer talrijk - en 't is niet te verwonderen - was dan ook de
opkomst. Welke ook de drijfveren geweest mogen zijn, die zoo velen derwaarts
voerden, belangstelling of nieuwsgierigheid om den beroemden man te zien en te
hooren - zeker is het dat de spreker zich niet over zijn publiek had te beklagen. Met
de meeste aandacht werd hij gevolgd en telkens luide toegejuicht. Hoogst moeilijk
is het voorzeker den korte inhoud van sprekers rede of laat ons liever zeggen
1.
causerie weêr te geven. Zij handelde schier ‘de omni re scibili.’ Na ééne korte
inleiding zeide Multatuli, dat hij spreken wilde over wetenschap en zedelijkheid. Niet
den invloed van de eerste op de laatste of omgekeerd wilde hij aantoonen, maar
alleen eenige opmerkingen omtrent beide ten beste geven, een zaadkorrel
uitstrooien, die mogelijk veelvoudige vrucht zou opleveren. De spreker gaf tal van
voorbeelden, waarbij wetenschap en zedelijkheid volstrekt niet samen gingen. Hij
maakte een scherp onderscheid tusschen wetenschap en de wetenschap; de laatste
is even wispelturig als de Parijsche mode. Wat heden voor stellig en zeker wordt
uitgemaakt door den eenen geleerde, wordt morgen door een anderen voor onwaar
2.
verklaard. Hij herinnerde daarbij aan het woord van Victor Hugo ‘Ceci tuera cela.’
Wil men echter staan op vasten bodem, dan moet men de natuur nagaan in hare
onveranderlijke wetten en hare eeuwigdurende werking. Dan komt men tot ‘het
weten.’ Onder ‘natuur’ verstaat Multatuli niet, wat zeer velen vooral dichters
3.
daaronder verstaan, maar uit den aard van het woord: ‘Omne quod natum.’ Welnu,
door 't onderzoek naar den aard der dingen, zal men tot het resultaat komen, dat
de dingen zoo zijn, zoo geweest zijn en niet anders kunnen zijn. Alles wordt
beheerscht door de wetten der logica; voor een persoonlijk ingrijpen is geen plaats;
aan de bestaande orde der natuur kan niemand iets veranderen. De ‘schrift’ zelve
spreekt immers van Jaweh, waarvan de stam beteekent zijn, nog overig in Dieu,
Latijn Jupiter, genit Jovis: Wat is en was en wezen zal.
Bewonderenswaardig is de gave des sprekers, om telkens van 't
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eigenlijke onderwerp af te wijken en tevens hoogst belangrijke opmerkingen daaraan
vast te knoopen. Deze gave heeft hij gemeen, met den talentvollen, te weinig
gewaardeerden Engelschen romancier Waker Scott, den grooten meester, die ze
aanwendt om den indruk van 't geheel te verhoogen en den lezer zijns ondanks tot
bewondering noopt. Zoo ook maakte Multatuli eenige belangrijke opmerkingen
4.
omtrent welsprekendheid. Quintilianus werd scherp gehekeld; Cicero en
Demosthenes konden niet zóó hebben gesproken, als hunne redevoeringen tot ons
gekomen zijn. Ze zouden dan niet dien indruk hebben gemaakt, dien ze hebben te
5.
weeggebracht. Zelfs Cornelius Nepos - onzaliger gedachtenis - werd nog even ter
sprake gebracht. Doch het is ondoenlijk op al het belangrijke en eigenaardige van
Multatuli's voordracht te wijzen. Genoeg zij het te zeggen, dat zij tintelde van geest
en rijke stof tot nadenken aanbood. De indruk, dien zij te weeg bracht, was machtig.
Hoe men ook over de ontwikkelde ideeën denke, zeker is het, dat niemand
onbevredigd behoefde heen te gaan, omdat hij zijn avond had verloren. De
zaadkorrel, door Multatuli gestrooid, kan veelvuldige vrucht voortbrengen. Mocht
het zoo zijn!
K.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

de omni re scibili: over alles wat er te weten valt (lat.)
ceci tuera cela: dit zal dat doden (fr.)
omne quod natum: alles wat geboren is (lat.)
Quintilianus: romeins rhetor en wijsgeer, eerste eeuw n. Chr.
e

Nepos: Cornelius Nepos (1 eeuw v. Chr.), romeins geschiedschrijver.

[20 april 1878
Ingezonden Stuk in de Meppeler Courant]
20 april 1878
Ingezonden Stuk in de Meppeler Courant, no. 32. (G.A. Meppel; fotokopie M.M.)
1.
‘Mijnheer de Redacteur! - Uw verslaggever van Multatuli's causerie gelooft, dat
de redenaar aan velen ergernis heeft gegeven, doch schijnt niet recht te begrijpen,
waarom. Nu behoor ik tot diegenen, die zich bijzonder diep hebben geërgerd; waarlijk
niet alleen om enkele uitlatingen van den spreker over godsdienst en theologie daarop rekende ik, toen ik naar de zaal ging - neen, om zeer vele redenen. Dank
voor uw vergunning, hiervan in uwe courant rekenschap te mogen geven.
Geërgerd heb ik mij vooreerst over de colossale domheden op
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wetenschappelijk gebied. M. heeft den slag, zich voor oningewijden te omhangen
met een mantel van geleerdheid, die hem in de verste verte niet toekomt. Hij moge
zijnen onvoorwaardelijken bewonderaars met de uitstalling zijner quasi-geleerdheid
zand in de oogen strooien, ieder, die hem in de kaart ziet, lacht hem eenvoudig uit.
Dit klinkt boud, maar ik geloof, dat ik ook niet-gestudeerden van de waarheid dezer
bewering kan overtuigen.
Enkele proefjes slechts! M. vertelde ons, dat hij voor eenige tijd les moest geven
in het latijn en bij die gelegenheid de kennis hernieuwd had met Nepos. Daarin had
2.
hij de levensbeschrijving gelezen van Atticus, en o.a. een brief, waarin deze
beroemde Romein uiteenzette, dat in Athene sommige bijzonder leelijke zonden
heerschten, daar volkomen geduld, elders verfoeid. De spreker zeide, dat hij voor
het publiek die zaak niet kon uitleggen (waarom koos hij dan dat voorbeeld?), doch
de gestudeerden onder ons verwees hij naar dien brief. Ik raad de gestudeerden
aan, geen dupe te worden van dat gebabbel. In het leven van Atticus is zoo'n brief
heusch niet te vinden. Arme jongen, die Latijn leert bij een man, die in een boek
leest, wat er niet in staat!
Van den Hebreeuwschen godennaam Jawhe of Jehova gaf hij eene verklaring,
die kant noch wal raakte. Bij dat onderwerp werd hij uitermate diepzinnig. Hij bracht
dien naam in verband met de Egyptische goden Isis en Osiris, vertelde, dat de letters
‘Os’ het mannelijk geslacht aanduidden, evenals in het Grieksch, verklaarde die
namen door vergelijking met het Latijnsche esse (zijn), praatte over de verwisseling
van s en r, zooals in was en waren, en eindigde die tirade met den triumfanten
uitroep: ‘Zoo brengt de dichter-wijsgeer (dat is hij zelf!) het verst verwijderde bij
elkander en zoekt harmonie en natuur tot zelfs in de grammatica!’ Ieder, die iets
van godenleer en taalkunde afweet, verklaart dit kort en goed voor borrelpraat; en
ook wie er zijn studie niet van gemaakt heeft, kan dit op zijne vingers narekenen,
als hij weet, dat die Egyptische namen niet Isis en Osiris maar As en Asar of Asiri
luiden, en dat zij wel degelijk twee verschillende goden: aarde en hemel, aanduiden.
Ook toen hij zich op natuurkundig gebied waagde, sloeg hij een mal figuur. Het
is mijn vak niet; ik weet er dus niet meer van dan
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ieder dilettant, die zoo nu en dan eens een populair geschrift er over leest; maar dit
weet ik wel, dat hij van den term Atavismus precies de tegenovergestelde verklaring
gaf, als het woord beteekent. Volgens hem wil het zeggen: die toestand van mensch
of dier, welke door een samenloop van omstandigheden in het leven is geroepen.
B.v. een paardenras, dat lang geleefd heeft op lage, drassige weiden, krijgt weeke
hoeven; paarden daarentegen, die altijd op rotsen klouteren, harde. Dit is Atavisme!
Pardon, juist het tegendeel! De aanhangers der descendentieleer noemen Atavismus
die afwijkende verschijnselen, welke alleen te verklaren zijn uit zeldzame terugkeer
van de kenmerken der voorgeslachten. Dat zijn bijzaken, zegt ge. Volkomen waar!
Doch een man, die over WETENSCHAP en zedelijkheid komt spreken, toone ten
minste, dat hij niet volslagen vreemdeling is in die dingen, waarover hij zich verstout,
het woord te voeren. Nog een voorbeeld van zijn driestheid! Hij vertelde, dat zijn
vriend Feringa hem geschreven had, dat hij noodzakelijk kennis moest maken met
de filosofie ‘des Unbewüssten’, waarop hij geantwoord had, daarvan liever ‘onbewust’
te blijven. Het publiek lachte. Zeer vergeefelijk! Maar als men nu weet, dat bedoeld
werd de wijsbegeerte van het hedendaagsche pessimisme, door Schopenhauer en
von Hartmann voortgestaan, en dat, hoe men er ook over denken moge, een
merkwaardig teeken des tijds is, dan lacht men over die laffe woordspeling niet.
Weinig achting verdient de man, die zich dichter-wijsgeer noemt, en van de, na
sombere, maar tot op zekere hoogte dichterlijke wijsbegeerte onzer dagen niet eens
notitie wil nemen.
En zoo iemand houdt een causerie over wetenschap!
Veel korter wil ik zijn over mijne andere ergernissen. Ben ik over het eerste punt
wat uitvoeriger geweest, het was alleen, omdat het hier quaesties gold, die het
meerendeel van het publiek niet kon beoordeelen; doch juist daarom is het goed,
dat dit publiek wete, dat het, om het kort en goed te zeggen, gefopt wordt door eene
dwaze uitkramerij van schijngeleerdheid.
Ik spreek niet over zijne grenzenlooze ijdelheid en galachtige bitterheid. Ieder
kreeg er van langs. Natuurlijk de theologanten; maar wij waren in goed gezelschap.
Doctoren, belletristen, staatslieden, vakgeleerden, wijsgeeren, professoren,
studenten, journa-
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listen, Franschen, Engelschen, Duitschers, allen kregen hun portie. Niet te vergeten
de dichters. Goethe werd op zijn plaats gezet. Een groot man, die Goethe? Ba! Een
bekwaam man, hoogstens. Geërgerd heb ik mij, omdat hij van het begin tot het
einde zondigde tegen zijn eigen regel: de zedelijkheid vordert, dat men bedenke
wat liefelijk is en welluidt. Was het eene aardigheid van hem? Wilde hij ons doen
weten, dat het hem de moeite niet waard is, den bijbel even open te slaan, dat hij
bij herhaling die woorden aan Jacobus in plaats van aan Paulus toeschreef? Dit zij
hoe het wil; maar wat te denken van een man, die ieder vergrijp tegen den goeden
smaak voor immoreel verklaart, en toch, tot opheldering zijner denkbeelden, niet
dan vieze voorbeelden kiest? Hij zinspeelde op de walgelijkste zonden der Grieken,
zoodat hij zelf bekende, ze voor het publiek niet te kunnen bespreken. Hij vertelde,
dat hij een Franschen hertog, die een beekje om zijn stoel had gespuwd, vroeg, of
hij daarin een bad wilde nemen; dat andere Franschen eens in een waggon de
dames lastig vielen, omdat zij bij ieder station hun natuurlijke behoeften moesten
voldoen; en een ander voerde hij ten tooneele, patrouilleerende voor een bestekamer,
die door een vischvrouw in beslag was genomen. Is dat misschien bedenken van
wat liefelijk is en welluidt?
Eindelijk heb ik mij zeer diep geërgerd over de lichtvaardige manier, waarop hij
zich over eene der teederste quaesties van zedelijkheid heeft uitgelaten. Ongehoord
is het, dat hij zich niet ontzag, een boekje over het geslachtsleven te
recommandeeren, dat zeer zeker de zedelijkheid niet bevorderen zal. En ik daag
alle onvoorwaardelijke lofredenaars van M's denkbeelden uit tot een zeer eenvoudige
proef: koopt dat boek, en geeft het, indien gij durft, uw volwassen kinderen in handen!
Het was mijn doel niet, de geheele causerie van M. te bespreken - er was anders
nog stof genoeg, om hem op tal van onbegrijpelijke inconsequenties en
begripsverwarringen te betrappen - maar alleen, om rekenschap te geven van de
ergenis, die mij bij het hooren daarvan bevangen heeft.
Laat Multatuli ons rondleiden in Insulinde en ons het leven schilderen der bruine
bevolking aldaar; laat hij, gloeiend van geestdrift, ons medelijden voor de verdrukten
opwekken; wij zullen
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naar hem luisteren met open ooren en bewogen harten. Maar hij legge in vredesnaam
zijn lappendeken van geleerheid af, en vooral... Multatuli zwijge over zedelijkheid.’
3.
A.J. Oort.

Eindnoten:
1. Zie bij 17 april 1878.
2. Titus Pomponius Atticus (109-32 v. Chr.), romeins edelman, vriend van Cicero die hem tal van
brieven schreef.
3. Dr. A.J. Oort (1838-1917), modern predikant in Meppel van 1872 tot 1879; daarna in Zutphen.

[20 april 1878
Ingezonden Stuk in het Rotterdamsch Zondagsblad]
20 april 1878
Ingezonden Stuk in het Rotterdamsche Zondagsblad, no. 17. (G.A. Rotterdam;
fotokopie M.M.)

Ingezonden.
nog eens: multatuli en zijne voorlezingen.
Wanneer ik de pen opvat ter bestrijding van het ingezonden stuk: ‘Multatuli en zijne
voorlezingen,’ voorkomende in het ‘Zondagsblad’ van 6 April 11., dan kan het niet
in mijne bedoeling liggen met den heer M. een twistgeschrijf aan te vangen over
alle zaken, waarin hij zich een tegenstander toont van de ideën, door Multatuli in
zijne 2e voordracht ontwikkeld - of niet ontwikkeld. Voor zulk een strijd kunnen de
kolommen van dit blad niet beschikbaar gesteld worden. Mijn eenig doel is protest
aan te teekenen tegen de phantastische voorstelling, die de heer M. van de
voordracht heeft gegeven, en voor zijne rijke phantasie een beetje werkelijkheid in
de plaats te stellen.
In de eerste plaats: Multatuli's houding tegenover zijne toehoorders.
Daarvan zegt de heer M. ‘bij de tweede voorlezing werd de houding des sprekers
hooghartig, beleedigend voor zijne toehoorders.’ - Tot deze laatsten had ik het
genoegen te behooren. Ik heb mij, na de lezing der aangehaalde bewering, beijverd,
een spoor van beleedigde eigenwaarde in mijn gemoed te ontdekken; ik heb ook
andere toehoorders gevraagd, of ze iets van dien aard bij zich zei ven ontdekt
hadden, - alles vergeefsche moeite! Wij hebben ons de feiten voor den geest
geroepen, maar het resultaat van ons onderzoek was en bleef: dat we ons met den
besten wil van de wereld maar niet beleedigd konden achten. Dit zal misschien aan
onze mindere fijngevoeligheid liggen en dan is het
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betreurenswaardig. Ik wil daarom nagaan, waardoor de heer M. wel mag beleedigd
zijn.
Multatuli begon zijne 2e voordracht, evenals de eerste, met de toegevendheid
van zijne toehoorders in te roepen, op grond zijner geschokte gezondheid, het reizen
in een rammelenden spoortrein en den ontstemmenden invloed van een
boerengezelschap met vee in een trekschuit. - Deze redenen zullen wel geldig zijn
en ik veronderstel dat niemand, ook de heer M. niet, daarin eene beleediging kon
zien. Zij zal veeleer gevonden kunnen worden in Multatuli's verklaring, dat hij (Mult.)
evenmin als in 1860, een vriend is van voorlezingen, omdat zij naar vorm en inhoud
gebrekkig moeten zijn, omdat zij, meer nog dan het geschreven woord, aanleiding
geven tot misverstand, enz. En als men hem vroeg: ‘waarom houdt gij dan
voorlezingen?’ - dan moest het antwoord luiden: ‘omdat de harde noodzakelijkheid
mij dwingt.’ - Uit deze en andere zinspelingen werd het iedereen duidelijk, dat Mult.
doelde op geldverlegenheid. Ook de heer M. heeft dit ingezien. En nu vraag ik ieder
onbevooroordeelde, of dit een reden was ter verontschuldiging eener inconsequentie
of niet, en of het recht is Mult. hard te vallen, omdat hij van zijn eigen beginsel
afweek. Moet men niet veeleer zijne rondborstigheid, die alles behalve met trots
gepaard ging, waardeeren? Of ware het den heer M. aangenamer geweest, als
Mult. met gehuichelde geestdrift had uitgeroepen: ‘dat hij geen weêrstand kon bieden
aan den inwendigen drang om zijne denkbeelden niet slechts met de pen maar ook
met het woord voort te planten?’ (Zie het stuk van den heer M.)
Wie met den 3en Bundel ‘Ideën’ bekend is en daarin het schoone gedeelte ‘Over
Publieke Voordrachten’ heeft gelezen en herlezen, kon ook alleen in geldelijke
verlegenheid eene afdoende verklaring vinden voor de inconsequentie van Multatuli's
optreden als redenaar. Zelfs de streng oordeelende Dr. Feringa schreef met het
oog daarop in ‘De Vrije Gedachte:’ ‘en als slechts de zorg voor de zijnen Mult. heeft
genoopt, zijns ondanks, te redevoeren, dan trek ik onmiddellijk en volgaarne mijne
beschulding van inconsequentie en overhelling tot letterkunderigheid in.’
Misschien behoort de heer M. tot die gelukkigen, die nimmer om den broode een
arbeid behoeven te verrichten, die hun hartgron-
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dig tegenstaat, maar geeft hem dit het recht den minder bevoorrechte daarom hard
aan te vallen?
Over het geheel lijdt de heer M. aan kwalijknemerigheid. Zoo zou Mult. zich met
zijne tweede voordracht op ‘het verachte Publiek’ hebben willen wreken, omdat het
met de eerste lezing blijkbaar niet ingenomen was. De eenvoudige waarheid is, dat
Mult. het minder gunstige oordeel zijner vrienden over de eerste lezinge meêdeelde
en beloofde, zich aan hun raad te zullen houden, om ditmaal iets van zich zelven
te geven.
Is dit loyaal gehandeld of niet? Weêrklinkt daarin iets van het tot vervelens
geciteerde ‘Publiek, ik veracht u,’ dat sommige lieden in alles weten te hooren, wat
Mult. schrijft of zegt? Erkende Mult. daardoor niet, dat hij in de keus van het
onderwerp der 1e lezing gefaald had? Neen, Mult. was niet hooghartig of
beleedigend, of men moest eene beleediging vinden in de volgende door hem
gebezigde woorden: ‘Wanneer ik ditmaal niet welsprekend ben, wijt het daaraan,
dat ik mijne toehoorders beschouw als te ontwikkeld, om het niet in hoofdzaak met
mij eens te zijn. Om welsprekend te zijn, heb ik noodig een publiek dat nog overtuigd
moet worden, waar tegenover ik met al het vuur, dat in mij is, moet optreden - des
noods kan donderen. Uit ervaring weet ik, dat dit publiek doorgaans niet naar mij
komt hooren, en ik geloof daarom mijne toehoorders te mogen houden voor
geestverwanten, die gekomen zijn uit sympathie voor den spreker.’
Deze bewering echter was te stout. De heer M. althans behoort, blijkens zijn
schrijven, niet tot de personen, die Mult. veronderstelde, en als de heer M. zich over
deze onbehoorlijke annexatie beleedigd en toornig had gevoeld, zou dit alleszins
verklaarbaar zijn. Hij deelt het ons echter niet mee. Ik kom nu tot de hoofdgrieve van Multatuli's beoordeelaar. Hij zegt: ‘Mult. had het
publiek opgeroepen om eene voorlezing bij te wonen over bijgeloof, en wel verre
van zich bij dat onderwerp te bepalen, heeft hij alles in het godsdienstig, staatkundig
en maatschappelijk leven omvergerukt. Niets bleef ten slotte overeind dan Multatuli!’
Maar heeft de heer M. de verklaring van Mult. niet vernomen, dat hij, spreker, de
grens, die geloof van ongeloof en bijgeloof scheidt, niet wist te bepalen; en dat voor
hem slechts bestond:
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gelooven of niet-gelooven? Deze verklaring werd toch gegeven, vóór dat de spreker
tot de behandeling van het geloof overging. Heeft de heer M. verder geen notitie
genomen van Multatuli's vraag: ‘wie mijner hoorders weet mij die grens aan te
geven?’ Die vraag was meer dan eene oratorische wending, want de korte pauze,
die er op volgde en de vragende blik van den spreker bewezen, dat zij gemeend
was, dat Mult. zelf een inbreuk maakte op het recht van den Publiek-spreker, om
het woord alleen te hebben. Waarom stond de heer M. niet op en waarom verhief
hij niet zijne stem, zeggende:
‘Gij, Mult.! zegt geen grens te kennen tussen geloof en bijgeloof. Bij gevolg zult
ge, het bijgeloof aanvallende, het geloof niet ongerept kunnen laten. Ik, echter, wil
U wel permitteeren het bijgeloof te bespotten van die duisterlingen, die zich nog
vastklemmen aan het bestaan van hel en duivel, maar ik betaal mijn geld niet, om
mijn goed geloof te doen ringelooren. Hier hebt ge de grens, die ik tusschen geloof
en bijgeloof trek.’ De heer M. antwoordt mij: ‘De nuances van het geloof zijn legio
en kunnen onmogelijk tot een bepaalde kleur worden saamgevoegd.’ - Juist! En
omdat ge dus niet op Multatuli's vraag kondet antwoorden en ook anderen daartoe
niet gezind of niet in de mogelijkheid waren, had de spreker, nadat het publiek
voldoende was gewaarschuwd, het recht zich op zijn eigen ongeloovig standpunt
te handhaven, en gij? de bestrijding van uw geloof niet aan te hooren en - de zaal
te verlaten.
Het laatste deel der voordracht heeft den heer M. het meest geërgerd. En wien
zou dat verwonderen? Ziehier eene korte bloemlezing van Multatuli's stellingen,
volgens de getrouwe (?) wedergave van den heer M. 1. De staat - dollemansbegrip.
2. Het parlement - bespottelijk. 3. Eerbied voor de wet - belachelijk. 4. Letterkunde,
romans - prullerij. 5. Couranten - naar ‘zekere plaats.’ 6. Liefde - natuurdrift. 7.
Kinderen - van allen eerbied, van elken band, die hen aan de ouders hecht,
ontslagen. Punctum! Het is meer dan genoeg. Ja, beken het maar, waarde
Zondagsblad-lezers, hebt ge niet gesidderd bij dit tableau? Hebt ge de vuist niet
gebald en uitgeroepen: ‘dat de Goden dien Mult. verpletteren!’ Hebt ge er niet, als
de heer M. ernstig aan gedacht, dat het recht van den Publiek-spreker, die zulke
dingen durft zeggen, wel

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

494
mocht beperkt worden, al hebt ge het, als de heer M., niet vrijelijk durven uitspreken?
Ge zoudt er reden toe hebben - als de voorstelling van den heer M. maar juist ware.
- Ja, ook ik heb gesidderd, ook ik heb een wensch uitgesproken, maar mijne siddering
kwam voort uit verontwaardiging over zooveel scheeve voorstellingen, en mijn
wensch gold den heer M. Ik wenschte hem namelijk een beter paar ooren en - wat
meer billijkheid.
In het laatste deel zijner rede heeft Mult. voorzeker over de meeste dingen
gesproken, die de heer M. aanstipt - enkele - waarover straks -, uitgezonderd. Wat
wilde Multatuli? Hij wilde, wat altijd zijn streven is geweest, hij wilde opwekken tot
zelfstandig, vrij onderzoek in alle zaken, niet enkel in theologische vraagstukken.
Hij wilde, dat men zich los zou maken - zooverre wij daartoe bij machte zijn - van
het zweren bij overgeleverde meeningen en begrippen; van het gebruik van
spreekwoorden en zegswijzen, die iedereen in den mond liggen en het daarnaar
bepalen van onze gedragslijn; van het nababbelen van de meening door anderen
uitgesproken; van ingewortelde vooroordelen, die zelfs den meest vrijen denker nog
aankleven. Daartegen zal zeker niemand iets in te brengen hebben, maar te vergeefs
zoekt men bij den heer M. een bewijs, dat Mult. deze dingen heeft gezegd.
Om zijne bedoeling op te helderen, gebruikte Mult. voorbeelden uit het dagelijksche
leven, en het is daarbij dat de zaken aangeroerd werden, die de heer M. bespreekt.
Men veroorloove mij eenige toelichting te geven. Zij zal hier en daar nog al afwijken
van de opvatting des heeren M.
1. De Staat. Ter loops kreeg de Tweede Kamer een veeg, dien ik mij niet woordelijk
herinner en dus niet kan weêrgeven. Het bestaan van den Staat kwam niet ter
sprake, en dus kan Mult. niet beweerd hebben, dat de Staat een dollemansbegrip
is. Dat is trouwens te onzinnig.
2. Eerbied voor de wet. Dit noemde Mult. voorzeker eene phrase, en wel op grond
der ervaring, die bewijst, dat er wel onderwerping aan de wet bestaat en geëischt
kan worden, maar geen eerbied. Indien die eerbied bestond, zou het Gerechtshof
geen op de wet gegrond vonnis van de Arr. Rechtbank moeten vernietigen; dat zou
oneerbiedig zijn, en men mag in de eerste plaats van de rechterlijke macht eerbied
vorderen voor de wet. Alzoo Multatu-
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li. Een ieder beoordeele of dit juist is of niet, maar men roepe geen ach en wee,
over eene zoo eenvoudige redeneering. Zij bevat toch volstrekt niet de kiemen van
opstand tegen de wet in zich. Wanneer ik eene aanmerking moest maken, dan zou
het deze zijn, dat het voorbeeld slecht gekozen is. Immers, bij de uitspraak van
rechters kan alleen gedacht worden aan toepassing der bestaande wetten.
De redeneering blijft echter dezelfde als men voor dit voorbeeld in plaats stelt de
hevige, alles behalve eerbiedige oppositie tegen wetten. En als deze daarenboven
onrechtvaardig zijn, waar moet ik dan mijn eerbied plaatsen? In dat geval kan alleen
van onderwerping sprake zijn.
3. Letterkunde - romans. Mult. viel de strekking aan van Richardson's zede-romans
en de talrijke navolgingen daarvan, en trok te velde tegen de onzedelijkheid die
verscholen ligt onder conventioneele deugdzaamheid der handelende personen.
Mult. had hier zonder onkiesch te worden, duidelijker kunnen spreken. Nu was zijn
gezegde: ‘nog liever zou ik mijne kinderen Paul de Koek en Lebrun geven, dan
Richardson,’ onduidelijk. Wie echter op de hoogte wil komen van zijne zienswijze,
leze den 7en Bundel ‘Ideën’. Verder moesten het de naschrijvers ontgelden, die op
de loer liggen, wanneer het een of ander waarlijk oorspronkelijk en degelijk geschrift
verschijnt.
Wat blijft er van de stelling: Letterkunde prullerij?
4. De Couranten. M.i. was Mult. hier onbillijk en te heftig, maar kan het kwaad, te
waarschuwen tegen het zweren bij de dagelijks afwisselende meeningen van vele
dagbladschrijvers? Staat dit het vrije onderzoek niet in den weg?
5. Liefde - Natuurdrift. Hier kan ik kort zijn, want daarover is met geen woord
gerept en Mult. zou er, gelet op hetgeen hij over dit onderwerp heeft geschreven,
niet zóó over hebben kunnen spreken. (Men zie den 1en Bundel en daarin de
voorgestelde verbeterde lezing van Mattheüs 19).
6. De verhouding van de ouders tot hunne kinderen. Ook hier wenschte Mult. dat
afgeweken werd van de gewoonte, om de kinderen te doen gelooven aan de
onfeilbaarheid en onuitputtelijke wijsheid der ouders. Niet, dat de ouders van allen
invloed op hun kroost zouden afzien, was de bedoeling, maar dat zij dien invloed
en
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hunne meerdere ervaring zouden gebruiken, om reeds het kind op te leiden tot
zelfstandig denken en oordeelen, om het te gewennen zich niet bij des vaders
woorden als bij orakelspreuken neêr te leggen. Want niet eerder zal de strijd tegen
het bijgeloof vruchtbaar worden dan wanneer wij het kind reeds opleiden tot
zelfstandigheid. ‘Breekt toch’, zeide Mult., de gewone wijze van doen persifleerend:
‘breekt toch met de van Alphensche voorstelling van de verhouding tusschen vader
en kind, volgens welke het kind alleen maar de wijsheid te slikken heeft, die in
stroomen van 's vaders lippen vloeit, terwijl hij met zijn zoon wandelende is en deze
hem huppelend aan zijn rokspand vasthoudt.’
Ziedaar, zoo getrouw mogelijk Mult. als redenaar weêr gegeven. Weest het met
hem eens of niet - maar misken niet de zedelijke strekking, die Mult. op het oog
had, toen hij alsdus sprak over de verhouding van den vader tot zijn kind. Gelooft
men in ernst, dat de taak der ouders gemakkelijker wordt, als zij zich naar Multatuli's
raad gedragen en is het mogelijk, dat men in dien raad een aansporing ziet voor
kinderen om ‘alle banden, die hen aan de ouders binden te verbreken?’
Hiermede wil ik eindigen. Als toehoorder, die met het, volgens den Heer M.,
‘verbijsterde’ publiek den spreker heb toegejuicht en gesticht was door zijne schoone
rede, achtte ik mij verplicht tegen de voorstelling van dan Heer M. op te komen,
zooals ik gedaan heb bij dezen.
1.
J.J. Janssen Schollmann.
[Getrouw aan onze gewoonte, ruimen wij voor dit verweerschrift plaats in. Het
antwoord van den heer M. zal wel niet op zich laten wachten. We behouden ons
anders voor zelf een woord over deze zaak in het midden te brengen. Ook wij
woonden de tweede voorlezing van Multatuli bij, en verschillen met de opvatting
van den heer Janssen Schollmann in meest alle opzichten. Het komt ons onmogelijk
voor deze redevoering van den heer Douwes Dekker op goede gronden te
verdedigen. De heer Schollmann schijnt dit zelf te gevoelen; hij zou anders niet zoo
luchtig heenspringen over het ruwe atheïsme dat de heer Douwes Dekker predikte
en zich niet uitsluitend bepalen tot de verdediging van de enkele punten op
maatschappelijk gebied, door den spreker aangeroerd, welke punten slechts een
uiterst klein gedeelte van de redevoering uitmaakten.]
Red.

Eindnoten:
1. Jan Jacob Janssen Schollmann (1851-1917), hoofdonderwijzer aan de strafgevangenis te
Rotterdam.
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[22 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
22 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Rotterdam Maandag
4 uur lieve beste Mieske! M'n plan is Woensdag avend van hier naar Haarlem
(Jeanne) te gaan, vandaar naar Amsterdam. Daar zoo gauw mogelyk afdoen en
1.
dan over Breda & Arnhem...
deugt niet! Ik kan je niet zeggen wat 'n overleg ik noodig heb! Ik moet nog zooveel
menschen spreken! Hoofdzaak is dat ik gauw thuis kon, maar ook dat ik niets
verzuim. Ik wil niet in verlegenheid zitten, den heelen zomer, dat begryp je.Ik ontving daar je brief van Saterdag en gister. Haspels was juist by me. Over
Coen zyn wy allebei 't met je eens. Hy moet naar school, zonder genade. En er
moet strengheid worden toegepast. Die Nonni zit me dwars in de maag. Ze doet
2.
niets dan melken en bloedzuigen voor Edu ‘que j'aime tant!’ Als ik niet om myn
eigen belang liet, schreef ik haar af, of althans ik zou haar niet vriendelyk schryven.
Met eenige moeite heb ik haar dikwyls heel hartelyk geschreven. Haar antwoord is
stereotiep: hartelyke woordjes en... geld vragen. Maar iets doen dat ik gaarne had
daar komt niets van! Ik heb berouw van de vriendelyke woordjes die ik haar schreef.
Het schynt alles in 'n put te vallen. En myn bluf dat m'n positie verbeterd is, heeft
geen anderen invloed dan dat ze nòg onbeschaamder méér vraagt (altyd voor E)
zonder ooit op 't idee te komen dat ze dan ook van haar kant &c. En ik voel dat ik,
by de minste weigering zou worden uitgemaakt voor 'n vader die z'n kinderen verlaat!
't Is afschuwelyk. En ze vraagt telkens: wanneer ik nu te Munchen kom? Alsof ik
dat beloofd had! En 't antwoord: wèl, kom jy by my, schikt me niet, daar ik haar nu
niet meer by ons hebben wìl. En als ik haar dàt schryf, ben ik weer de
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3.

vader die voor z'n kind de deur sluit! Ik beef van kwaadheid over dat alles. Daarom
stel ik 't antwoorden uit.In de brief van V. Helden naar Hoorn, die weg is, was een br. van Haarlem, dus
van Jeanne. Zy kan gister gedacht hebben dat ik 'm had, en sprak er niet over.
Misschien dacht ze dat myn komst 'n gevolg was van dien brief. Ik kan haar nu niet
4.
vragen pr telegr. of ZY me geschreven heeft (‘van Haarlem’ zei V. Helden) daar Cl.
om de paasch zeker te Haarlem is, en hy 't zeker niet weet dat ze my schreef. O,
al die zaken met brieven is om gek te worden.
En van anderen. In 10 dagen slechts 3 of 4 br. ontvangen! Zóóveel kreeg ik
minstens elken dag! Voelje hoe pynlyk dat is? En nu hier, zoo gehaast, bezoeken maken! Ik heb erg 't land.Begryp dat ik velen spreken moet. Ik had die zaak van Willlème &c uitgesteld tot
nà de lezingen, rekenende 8, 10 dagen rust te hebben. De bezoeken te Amsterdam,
Breda, &c had ik dan van hier uit, en telkens terug, en Arnhem op de route naar
5.
W.b. afgedaan. Ik had dan die excursies kunnen doen afloopen tegelyk met m'n
zaken hier. Nu ik hier op de schop zit, is alles in de war. Men zou aan 'n duivel gaan
gelooven. 't Is treiterachtig!Dat ik spoedig thuis kom, is zeker, maar ik kan den dag nog niet opgeven.'t Ergste is de ongerustheid over m'n brieven. Is 't niet bitter dat ik die m'n heele
tournée er zoo goed van heb afgebracht nu op 't laatste oogenblik zooveel ergernis
moet hebben? En dat gemeene opzeggen van de kamer! Ik had er alles op
aangelegd, hier 10 of 8 dagen rust te hebben! Ik had tot den laatsten gehuurd. Maar
heb er geen bewys van. En bovendien, als ik hier blyvende pleiten moest, had ik er
toch niets aan.
Maandag avend.
Ik ben van avend naar Truida gegaan en heb er thee gedronken. Dit is één ding
achter den rug! Ik heb haar gezegd dat ik in eens onverwachts kon weggaan, en
ben ook van plan dit te doen, d.i. zonder nog eens afscheid te nemen. Van haar
historietjes & verhoudingen ben ik misselyk. Ook van de overdaad in haar huis. En
6.
ze schynt nog altijd verzot op V.Z. die ook van zyn kant 'n luxe ten toonspreidt van
belang.lieve, ik heb nog meer brieven te schryven en moet ze dan nog op de post brengen,
omdat het zeker na elven zal worden. Daarom
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sluit ik nu. M'n streven is, gauw thuis te komen. Ik ben verdrietig over die brieven
(????) en over de positie en 't gedrag van Edu. Ook over de onbeschaamdheid van
Nonni. Ik weet waarachtig niet hoe ik daarmee handelen zal! Ze verdiende dat ik
haar aan 'r lot verliet! En dat zou ik doen als 't niet was om de schadelyke gevolgen.
Schryf nog Rotterdam.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De hele aanhef is naderhand doorgestreept.
que j'aime tant: van wie ik zoveel houd (fr.)
voor: later ingevoegd.
Cl: Clant van der Myll, de man van Jeanne.
W.b.: oorspr. stond er huis.
V.Z.: Van Zuylen, een der drie directeuren van het Rotterdams toneelgezelschap.

[22 april 1878
Brief van Mimi aan C. Vosmaer]
22 april 1878
Brief van Mimi aan C. Vosmaer. Enkel velletje, geheel beschreven.
(Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage; M.M.)
De onderzijde van deze brief is verminkt.
Wiesbaden
tweede paaschdag 1878
Beste Vos. Ik schaam me en ik schaam me! Tot m'n troost dacht ik nà April dat
je opreis waart in Italie, maar neen uit de Spectator blykt je nog in 't Haagse bent.
Ga je nog opreis dezen maand en ga je over Mainz? Kom je dan even aan om
onze nieuwe woning te zien en... en... ja en m'n kind? Want ik heb 'n kind
tegenwoordig, 'n heerlyke levensvolle jongen. Hy heeft bruine kykers. dus je begrypt
vreemd bloed - en is twee jaar oud. Kom met Holda als Gij kunt? Je neemt toch
zeker zoo'n rundreise billet, dat is ééns parys en eens de ryn. O, o ik had ook zoo
gehoopt edelweiss te plukken op de alpen maar nu heb ik Woutertje want zoo heb
ik mn kind gedoopt, dat dek zeer gedisponeerd is te houden.
Vos, groet s v p de heer Loffelt van me die mee de briefkaart onderteekende die
je me zond na D's voordracht. 't was leeg in den Haag. Ja I know! 't Haagje is arm,
1.
ik kom er ook vandaan. (....) 't nog erger.

Eindnoten:
1. Het eerste deel van deze zin (mogelijkerwijs: ‘En sedert is) is nauwelijks leesbaar, doordat aan
ommezijde de zin met ‘Holda’ goeddeels is weggeknipt.

[22 april 1878
Brief van Multatuli aan A. en C. Merens]
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Brief van Multatuli aan A. en C. Merens. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (N.L.M.D. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Rotterdam 22 April 78
Waarde Merens & lieve Chris!
Een enkel woordje om jelui te groeten, en te bedanken voor je prettig onthaal. Ik
ben gister te Haarlem 'n paar treinen overgebleven om daar 'n visite te maken en
kwam dus laat te Rotterdam aan. Aan den trein werd ik afgehaald door m'n factotum
die me verhaalde hoe 't stond met m'n kamers. Uit zyn telegram had ik ten onrechte
begrepen dat die verkoop by executie zou plaats vinden. O neen, de zaak was
doodeenvoudig dat de man van m'n hospita 'n betrekking te Parys had gekregen
(kommissionnair in 'n logement, denk ik) en dat ze nu onverwachts wilden opbreken.
o

Dat ik de kamer gehuurd had tot Ult April kwam er niet op aan, dachten zy, en ik
heb 't niet zwart op wit. Maar al had ik dit, wat zou 't baten? 't Was mejuist om die
laatste 8, 10 dagen rust te doen geweest, en rust zou ik toch niet hebben als ik
moest pleiten en kibbelen. t Is net de historie van jelui liefelyke Jaan (ik weet niet
hoe 'n hoornsche meid de naam Jeanne spelt). Als ik nu m'n zin had zette ik Jaan,
Aal en m'n hospita op water zonder brood of zoo-iets.
Nu moet ik overmorgen opbreken, en daar ik hier nog veel te doen heb, misschien
in 'n logement. Wilt ge my misschien verheugen met 'n groetje adresseer dan Douwes
Dekker, Multatuli Rotterdam. Aan de post weet men myn adres, en by mogelyk
vertrek zal ik zorgen voor nazenden.
Vandaag 'n brief van Mieske die al rechtstreeks naar hier geadresseerd was. Ze
dringt natuurlyk weer aan op jelui komst en weet nog niet hoe miserabel myn
pogingen (en die van Chris ook) zyn afgeloopen. Maar gistravend heb ik 't haar
geschreven, helaas!
Ik heb 't land over 17000 dingen. Maar wat helpt het? Dat gemeen onverwacht
opzeggen van m'n kamer hindert me erg! Ik had zoo véél dingen uitgesteld om hier
gedurende de laatste dagen in rust aftedoen! Als ik nu voortschryf ga ik dáárover
en over andere dingen seuren. Dus maar liever 'n kort hartelyk groetje aan jelui
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allemaal, de kleine Ally of Alli of Alikruik niet te vergeten - Wat 'n lieve jongen!
Dek
1.

Een brief van Betsy! Ze zegt dat ze niet geweten had ‘dat ik er op gesteld was, dat
alles klaar stond.’ Wat 'n verdraaien van de zaak! Ik ben er op gesteld, hartelyk
ontvangen te worden, en 't niet klaar staan was me 'n blyk van het tegendeel,
waarschynlyk op kommando van de dierbare Juffr. Bosch. Dáármee kon ik geen
genoegen nemen. Zeg Chris, ik heb je pantoffels aan. Heerejezis, waarom kom jelui
niet te Wiesbaden? 't Is 'n schande voor god en menschen.Ik hoor dat de beroemde Van Kempen (de zilverman) wel hier 'n depôt winkel
heeft maar dat men hier de gravures niet bestellen kan. En nu zal ik zeker geen tyd
hebben naar Voorschoten (?) te gaan waar de ateliers zyn. Ik weet nu niet of ik nu
2.
de bekertjes bestellen kan. En als ik nu door 't opzeggen van m'n kamers eer van
hier ga dan m'n plan was, kan ik ook niet wachten op 't graveeren. Dat schopt alles
in de war.
Verbeelje, toen ik meende dat de verkooping by executie geschieden zou, dacht
ik er over te vragen hoe groot de pretentie was, om als 't onder m'n bereik viel de
menschen te helpen! Men zou 'n menschenhater worden.

Eindnoten:
1. geweten had: oorspr. stond er wist.
2. Albrecht Merens (geb. 1 juli 1877) herinnert zich, dat zijn vader te Hoorn een kostbare parapluie
kreeg, zijn broer Dirk bij zijn geboorte een zilveren beker met inscriptie ‘Dirk de Eerste’ en hijzelf,
toen hij geboren werd, een zilveren kroes met het opschrift ‘Alikruuk’. (Brief 11 december 1950,
M.M.)

[24 april 1878
Drie ingezonden stukken in de Meppeler Courant]
24 april 1878
Drie ingezonden stukken in de Meppeler Courant. Zie: H.J. Prakke, ‘Multatuli in
Drenthe’. In: de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1955. (M.M.) Fragmenten.
‘Mijnheer de Redacteur! - WIL ook mij eenige plaatsruimte afstaan, naar aanleiding
1.
van het door Multatuli gesprokene en van het ingezondene door den heer A.J. Oort.
Ten volle ben ik mij bewust dat men het vrij algemeen vermetel zal noemen, dat
men het mij alligt als eene ongepastheid zal aanrekenen iemand als Dr. Oort te
durven tegenspreken; (....)
Ook ik wist waaraan mij te houden, toen ik den spreker ging
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hooren. Het was mij bekend dat hij gaarne zich zelven op den voorgrond stelt, dat
hij veel veroordeelt, dat hij excentriek is in denkbeelden en uitdrukkingen; wie nu
dat wist, als ik, behoefde zich aan die hebbelijkheid of ONhebbelijkheid, als men
dat juister vindt, niet te ergeren, en wie desniettegenstaande vooraf vreesde of
vermoedde zich wèl te zullen ergeren, had welligt beter gedaan te huis te blijven.
Wat de grieven van den heer Oort betreft tegen het wetenschappelijk of
quasie-wetenschappelijk gedeelte der voordragt, ik moet die in het midden laten,
als onbevoegd ze te beoordeelen. Alleen dit: Het verband tusschen Isis en Osiris
en ‘Er is’ en ‘Er waren’ kwam mij aanstonds zeer verdacht voor: immers, reeds zoo
dikwijls heeft men taalverwantschap meenen te vinden, waar niets anders bestond
dan eene toevallige overeenstemming in vorm of klank.
Ook het al of niet bestaan van den brief van Atticus ligt buiten den kring mijner
beoordeeling. Ik mag des heeren Oort's stellige verklaring dienaangaande natuurlijk
niet in twijfel trekken, maar de opmerking zij mij vergund, dat het mij ten eenenmale
onverklaarbaar is hoe iemand als Multatuli van een gefingeerden brief als feit durft
gewagen, niet slechts hier maar waarschijnlijk ook elders, met de vaste overtuiging
voor zich onmiddellijk te zullen worden gelogenstraft. Onwillekeurig rijst de vraag
bij mij op: Kunnen er ook verschillende uitgaven bestaan van Nepos? of wel: Kan
M. zich ook vergist hebben in het aangeven van het werk, waarin die brief zou te
2.
vinden zijn?
Waar M. eene definitie gaf van zedelijkheid, had hij zeer zeker niet behoeven te
zinspelen op de walgelijkste zonden van Grieken of anderen; niemand toch zal
ontkennen dat dergelijke handelingen hoogst onzedelijk zijn. Minder gegrond evenwel
is m.i. het verwijt, dat hij zelf zondigde tegen zijn stelregel: ‘Zedelijkheid is alles wat
liefelijk is en wèl luidt’, door het opsommen van ‘viezigheden’. Als M. ons zegt dat
ook dat onzedelijk is, wat strijdt tegen fijne beschaving en goeden smaak; als hij,
op grond dier bewering, verklaart, dat de om zijne wellevendheid zoo hoog geroemde
Franschman niet als type van die soort zedelijkheid kan gelden, en als hij, ter
verduidelijking van die bewering, voorbeelden aanhaalt, dan kan het niet anders of
die voorbeelden moeten het een
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of ander inhouden wat met het liefelijke en welluidende in tegenspraak is. Dan komt
het op de wijze van uitdrukking aan, en in zijne wijze van uitdrukking was M. niet
onkiesch. Zullen wij het den schilder ten verwijt maken dat hij bruin aanbragt, om
de lichteffecten daardoor te beter te doen uitkomen?
Toch ben ik het met den heer Oort volmaakt eens dat de uitdrukking: ‘Comment
3.
donc, M. le duc, auriez-vous en vie de prendre le bain ?’ evenzeer een vergrijp
tegen den fijnen smaak was, als het spuwen van den Franschman, een vergrijp,
alleen hierdoor eenigszins te verontschuldigen, dat drift en verontwaardiging
gewoonlijk hare woorden niet meester zijn; maar eerlijk moet ik verklaren, mij in het
minst niet geërgerd te hebben aan het verhaal van dien Franschman, die, onder
welk voorwendsel dan ook, telkens het spoorwegrijtuig verliet, met het kennelijk
doel om langs de knieën der dames te schuifelen, waarbij hij niet verzuimde met
een innemend lachje zijn: ‘Pardon Mesdames!’ uit te spreken; de teregtwijzing dien
beleefden (?) Franschman toegediend, vond ik zeer gepast en alleszins onberispelijk.
(....)
Heb ik tot dusverre getracht grieven te wederleggen, nu moet ik tot mijn leedwezen
zelf er een opwerpen. Die grief betreft de slotwoorden van het artikel: ‘en vooral...
Multatuli zwijge over zedelijkheid!’ Menigeen zal met mij in gedachten aan die
woorden hebben toegevoegd: hij, de gepersonifieerde onzedelijkheid, of: hij de man
met zulk een verleden.
Ik wenschte wel, dat de heer Oort die woorden niet geschreven had, want.. zij
sluiten een zeer liefdeloos oordeel in zich. Onwillekeurig en gedachteloos moeten
ze zijner pen ontvloeid zijn; aan opzettelijke liefdeloosheid mag bij den
hoogstbeschaafden man, die teregt aller hoogachting geniet, zelfs niet gedacht
worden.
Multatuli zwijge over zedelijkheid! Waarom? Ligt zijn verleden niet achter hem?
Wie heeft hem in de ziel gelezen, toen hij daar voor ons stond? Wie zal het zeggen,
hoe de man van 58-jarigen leeftijd, nu de hartstogten hebben uitgewoed, dat verleden
betreurt? Wie zal het zeggen, hoe vurig hij wenschen zou, hij, die de banier van het
atheisme hoog houdt, dat zijn verleden smetteloos ware, ware het alleen om de
bewijzen, dat de niet-geloover edel mensch kan zijn, in de volste beteekenis des
woords?
Ik heb gezegd. Maar aan dien traditioneelen vorm heb ik een
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enkel woord toe te voegen. Er zijn velen, ook onder de meer ontwikkelden, bij wie
de laatste spreker of schrijver altijd gelijk heeft; Dr Oort zal het appreciëren
tegenspraak te ontmoeten, gegrond op zelfstandig oordeel.’
P.C.J. Meys.

Mijnheer de Redacteur! - Vergun me een kleine aanmerking op de critiek van den
heer A.J. Oort, over de ‘causerie’ door Multatuli gegeven. De heer Oort zegt, dat de
plaats uit Nepos door Multatuli geciteerd, een hoogst ongelukkige aanhaling was,
om de eenvoudige reden, dat er geen zinsnede van dien aard in Nepos ‘Leven van
Atticus’ te vinden is. Dit laatste is waar. Maar Multatuli heeft die biographie niet
genoemd. Hij sprak van den brief van Nepos aan Atticus. Indien de heer Oort even
Nepos wil opslaan, dan zal hij dadelijk zien uit de ‘Praefatio’ § 4, waarin die brief
als opdracht aan Atticus, is geschreven; - niet alleen dat Multatuli's citaat volkomen
juist was, maar dat hij in diezelfde paragraaf meer stof voor zijn rede heeft gevonden.
Ik heb de eer te zijn, Mijnh. de Redacteur Ued. Dw Dienaar
Jb. de Jonge Hzn.
‘Mijnheer de Redacteur! - Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer
Dr. Oort alhier, opgenomen in uw vorig nommer, waarin ZEd over Multatuli
sprekende, zegt, dat hij zich met een lappendeken van schijngeleerdheid heeft
omhangen, wenschte ik den heer Dr. Oort te vragen: ‘Hoe is het te verklaren, dat
eminente Nederlandsche mannen, in ons land en daarbuiten geëerd en beroemd
om hunnen degelijke geleerdheid, o.a. onze helaas te vroeg verscheiden Potgieter,
van Vloten, Busken Huet, Vosmaer, de beroemde dichter der Londinias, Loffelt en
anderen wier namen zulk een goeden klank in Nederland hebben, Multatuli lof
kunnen toezwaaijen, voor zijne degelijke kunde en grondige geleerdheid, terwijl de
heer Dr. Oort alhier zegt dat het slechts schijngeleerdheid is, en niet meer?’
Bc.

Eindnoten:
1. Zie bij 20 april 1878.
2. Zie de hieronder volgende brief van Jb. de Jonge Hzn.
3. Comment etc.: Wel, mijnheer de hertog, wilt U soms een bad nemen? (fr.)

[25 april 1878
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
25 april 1878
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel gevouwen velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
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Hotel Weimer
Donderdag lieve Mevrouw, Gist'ravend thuiskomende‘thuis’, godbetert! In 'n logement waar hooren en zien me vergaat van 't leven op
den trap, en waar ik niet eens 'n kast heb waarin ik schryvery kan bergen, zoodat
ik telkens alles dooréén moet gooien. En de onzekerheid over het terechtkomen
van m'n brieven! Beter: de zekerheid dat ze niet terechtkomen!
Enfin! Ik bemerkte dan dat ik te veel gezegd had toen ik U beloofde een Ex.
‘Chandosse’ en een ‘Hoogheid’ te zenden (van de Chateleux en Holda). Om op reis
naar huis m'n koffer niet noodeloos te bezwaren had V. Helden (m'n factotum) al
wat boek was in 'n kist gepakt en uit de Westerstraat naar Wiesbaden geëxpedieerd.
Uitgaan om die dingen te koopen kan ik niet, daar ik altyd aan 't dwalen raak. Meent
ge dat ik gister de beloofde visite heb kunnen maken? O neen! Na 'n uur zoekens
ben ik doodvermoeid naar 't logement gegaan, wat ook weer veel bezwaar in had!
Men kan zich niet voorstellen hoe pynlyk en lastig die kwaal is!
Sedert ik met afmattende inspanning die voordrachten hield (en nog wel voor 'n
opbrengst die de knecht van Dickens versmaden zou!) ondervond ik niets dan
tegenspoed. Ik voel me dan ook zoo uitgeput dat ik telkens er aan denk op eens
naar huis terug te keeren. Maar dit kan ik niet daar ik in Holland zaken heb te regelen
die geen uitstel kunnen lyden. En de brieven die ik daaromtrent wacht, ontvang ik
niet! Het is om krankzinnig te worden van ergernis.
Na vriendelyke groete ook aan den heer De H. met hoogachting
Uw liefh. vriend
DouwesDekker
Ik ben zwaar verkouden ook. Dit vind ik over 't geheel, zeer nuttig. Maar 't schikt me
niet op 't oogenblik.

[25 april 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
25 april 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven
(M.M.)
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Hotel Weimer, donderdag
avend
Beste Haspels! Zoo zit ik weer in Weimer, en ik kan weer telkens als ik even de
kamer verlaat m'n heele boeltje in 'n koffer of trommel smyten. Een behoorlyke kast
wordt niet verstrekt, maar op de rekening doen ze toch net of men 'n behoorlyk
gemeubileerde kamer gehad heeft. Bovendien ben ik schandelyk verkouden en heb
allerlei verdriet. Ik kryg byna geen brieven, ik die er vroeger by elke bestelling ontving.
Dat is raadselachtig. En er is niets aan te doen. Want navragen baat niet. Je begrypt
hoe agitant dit is.
Ik weet niet waar de troep heden speelt en alzoo ook niet wanneer deze U in
handen komt. Ik wilde U vragen of er iets zekers was aftespreken over 'n tournée
in 't najaar ten einde daarop (zoo mogelyk!) een leening aantegaan, daar ik niet
gaarne Holland verlaat zonder me te kwyten van 'n paar drukkende zaken. Van de
lezinggelden kan ik 't niet doen. Ik had op de behandeling van dat andere gerekend
op 'n kalm verblyf in m'n kamer Westerstraat, daar ik zeer afhang van locale
omgeving. M'n gedwongen verhuizen, en nu weer dat koffertjesleven in 'n logement
heeft me veel kwaad gedaan. Enfin, als je me nu maar kon antwoorden op
bovenstaande vraag. Ook wilde ik gaarne wat inlichting hebben omtrent twee brieven
uit Brussel die me in den aanvang van m'n verblyf alhier uit de handen genomen
zyn en waaromtrent ik later niets vernomen heb. Een dier brieven is toen (godbetert!)
in handen van E. geraakt!
Schriftelyk antwoorden zal U lastig zyn, daar sommige dingen niet zoo met 'n
enkel geschreven woord kunnen gezegd worden. Maar doe me S.V.P. weten
wanneer ik U te spreken kan krygen, en tracht reeds vooraf te weten te komen wat
er met die brieven gebeurd is? Niets, natuurlyk, en dit is dan ook in zooverre goed.
Ikzelf had verzocht niets buiten my om te doen. Maar dan had ik toch gaarne die
br. terug, om dan zelf te zien wat ik daarin te doen heb, dáárin en in 'n andere zaak
die me meer hindert dan al de rest.
Wees hartelyk gegroet van
t.a.v.
Dek.
Onze Koen is erg aan 't slenteren geweest. M'n vrouw is er zeer verdrietig over.
Buiten haar weten en tegen het uitdrukkelyk verbod,
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is hy met de gezellen van den timmerman in 'n bierhuis geweest. Z'n straf is dat hy
nu tot m'n thuiskomst nooit meer alleen uit mag. Het beroerdste is dat-i thuiskomende
gelogen heeft, en 'n verre wandeling heeft voorgewend waarop hy volgens zyn
zeggen verdwaald was. Maar toevallig kwam de leugen uit. Dat liegen spyt me erg.
Na al de vorige rapporten had ik dit niet gedacht.

[26 april 1878
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan C. Vosmaer]
26 april 1878
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes
postpapier, waarvan blz. 1-7 en 8 (½) beschreven. (M.M.)
Rotterdam 26 April 78
WelEd. Gestr. Heer,
Hoewel ik niet de eer heb U persoonlijk te kennen, zoo meen ik toch door den
geest van uw geschriften en door uw naam als letterkundige daartoe gerechtigd, in
U den aangewezen persoon te zien, tot wien ik als zoodanig met vrijmoedigheid
mag spreken over een zaak waarin uw oordeel, uw invloed en uw hulp van groot
belang kunnen zijn.
Die zaak, waarover ik veel heb nagedacht, zal, daarvan ben ik zeker, in U een
belangstellend deelnemend en ijverig voorstander vinden.
Misschien zal het U verwonderen door eene onbekende aldus te worden
aangesproken doch de waarde van den persoon wiens belangen mijn schrijven
geldt, zal tot verschooning dienen voor de vrijheid die ik mij tegenover U veroorloof.
Ik bedoel Mukatuli Men weet hoe hoog Gij hem schat; men weet hoezeer Gij hem als Genie
waardeert; als man van kennis hecht men bijzondere waarde aan uw oordeel over
zijn werken, - het is daarom dat ik mij ten zijnen bate gedrongen gevoel, mij bij
voorkeur tot U te wenden. Dat ik onder de vereerders van Multatuli behoor, zult Ge
zonder verder betoog zeker reeds hebben begrepen. Gij kunt mij zelfs onder de
enthousiasten voor hem rangschikken. - Zijn werken toch hebben een
onbeschrijfelijken indruk op mij gemaakt, - ik vind geen woorden om U met juistheid
te zeggen hoe ik hem als dichter, als Genie vereer. Daarover zal ik dan ook maar
zwijgen. Dezer dagen had ik het voorrecht persoonlijk met hem kennis te
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maken. Ik heb vertrouwelijk met hem gesproken, en het bleek mij duidelijk dat hij
onder anderen wordt gedrukt door de zorg om in zijn levensbehoeften te voorzien,
- Hij, Multatuli!...
Toen ik dit laatste begreep, was het alsof mij ploseling een wonde werd
toegebracht: Zijn woorden klonken mij als een verwijt in de ooren, - een verwijt naar
mijn oordeel met recht verdiend door zijn vrienden en vereerders, waartoe ik zelf
behoor.
Multatuli heeft in langen tijd niets voor de pers kunnen schrijven, ontstemd en ter
neêrgedrukt als hij sedert maanden is, door voor hem groote en smartelijke
gebeurtenissen. Toch moest hij leven en had als ieder ander mensch behoefte aan
geld. Wat zou hij doen? Lezingen houden? Voordrachten? Zooals hij dat zelf
eigenaardig noemt. - Hij heeft ‘gevoordracht’ tegen zijn wil, tegen zijn principe,
‘gevoordracht’ wáár hij dit met hoop op succès slechts kòn doen, ‘gevoordracht’
met taaijen moed en bewonderenswaardige volharding; niet omdat hij lust of behoefte
gevoelde om tot het publiek te spreken, maar enkel omdat het moest!...
Mochten wij, zijn vrienden en vereerders, zoo iets gedoogen? Was het niet onze
plicht als één man ons te verzetten tegen de afmatting naar lichaam en geest
waaraan hij zich prijsgaf?
Wat geschied is, kan niet worden herroepen, doch laat ons in de toekomst den
genialen man de kans besparen van zich andermaal op die of soortgelijke wijze te
moeten opofferen.
Hoe dit mogelijk is?
Als in geheel Nederland alle vrienden en vereerders van Multatuli naar vermogen
een jaarlijksche bijdrage afzonderen, dan zal daardoor gemakkelijk kunnen worden
voorzien in zijn levensbehoeften die eenvoudig en weinig kostbaar zijn. - Op delicate
wijze ter zijner beschikking gesteld, moet hij door die bijdragen niet in zijn eergevoel
kunnen worden gekwetst. Een fijne behandeling der zaak zal dan ook van den
aanvang af onontbeerlijk zijn. Hem, Multatuli is het geoorloofd hoogmoedig te wezen.
Wanneer nu in elke stad van ons vaderland, door bevoegde en invloedrijke
mannen, een beroep wordt gedaan op de zedelijke verplichting, die er rust op de
vrienden en vereerders van Multatuli tegen over hem dan vertrouw ik, dat een poging
om het gewenschte doel te bereiken, alle kans van slagen heeft.
r

Is M Vosmaer niet de aangewezen persoon om aan deze zaak den
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eersten stoot te geven? Hij, die door zijne geschriften zoo menigmaal een gunstige
beoordeeling over Multatuli heeft geleverd.
Zonder vrees van onbescheiden te zijn, durf ik hem dan ook mijn gedachten, mijn
wenschen hierover mededeelen. Het zou een bewijs van geringschatting voor zijn
waardeering van Multatuli wezen, als ik hierbij nog een aanbeveling zou voegen.
r

M Vosmaer beseft ten volle hoe wenschelijk en nuttig het is Multatuli in staat te
stellen zich zelf te zijn. De zorg om in de behoeften van zijn bestaan te voorzien,
mag Multatuli's gedachten niet bezighouden, zijn geest niet drukken. - Het is onze
plicht hem van die zorg te ontslaan.
Verdient het bedoelde plan uw goedkeuring, dan weet ik zeker dat Gij tot het
welslagen er van, uw invloed zult gebruiken en vrees ik niet een vergeefsch beroep
op uw hulp te doen. De zaak in questie toch geldt den roem van onze natie, onzen
eenigen Multatuli?
In afwachting heb ik de eer mij met verschuldigde achting te noemen
adres
WED. Gestr. Heer,
doctor de Haas
Uw dienaresse
Schied singel 29
G.C. de Haas
Rotterdam
Hanau

[27 april 1878
Ingezonden Stuk in de Meppeler Courant]
27 april 1878
Ingezonden Stuk in de Meppeler Courant. Zie: H.J. Prakke, ‘Multatuli in Drenthe’.
In: de Nieuwe Volksalmanak 1955. (M.M.)
‘Mijnheer de redacteur!’ - Gun mij nog een klein plaatsje over Multatuli! Wanneer
1.
men door drie personen tegelijk wordt aangesproken, gaat het niet aan te zwijgen.
Vooral niet, wanneer men schuld moet bekennen. Hiertoe ben ik, wat ééne
bijzonderheid betreft, door den heer de Jonge genoodzaakt. Ik dank hem voor de
kiesche, eenvoudige wijze, waarop hij mij terecht heeft gewezen. Het is zoo: ik heb
me in dit geval vergist, en gemeend den spreker op een fout te betrappen, die hij
niet begaan heeft. Nu, er blijven er nog genoeg over, en de geheele strekking van
mijn schrijven gaat door dien éénen flater niet verloren.
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Wat Bc betreft - waartoe toch die anonymiteit? - hij doet me een vreemde vraag.
Namelijk, waarom zooveel knappe lui M's grondige geleerdheid prijzen, terwijl ik
van schijngeleerdheid gewaag. Laat hij dat aan hen zelven vragen! Intusschen
waarschuw ik hem, dat één der door hem genoemden hem in dat geval niet zeer
pleizierig ontvangen zal. Want als Bc aan Dr. J. van Vloten vraagt: ‘Waarom vindt
ge M. zoo geleerd?’ zal die Dr. uitroepen: ‘Geleerd!? Hebt gij dan mijn “Onkruid
onder de tarwe” niet gelezen? Ik dacht, dat ik in dat boekje van M. niets had
overgelaten.’ Tot zijn voorlichting leze Bc dus dat geschriftje.
De Heer Meys dank ik vriendelijk voor de humane, voor mijn gevoel al te vleiende
wijze, waarop hij mij tegengesproken heeft. Wij zijn het trouwens in enkele punten
tamelijk wel eens. Overigens roert hij zaken aan, die - hij zal het zelf erkennen zeer bezwaarlijk in een courant kunnen besproken worden. Die quaestie van de
overbevolking - waarover vooral vaders van bijzonder talrijke huisgezinnen zich
sterk ongerust schijnen te maken - wordt beter in een besloten kring, dan in het
openbaar behandeld.
U, Mijnheer de Redacteur! dank ik voor de opneming dezer regelen. Ik beloof u,
dat ik verder over dit onderwerp zwijgen zal.
Uw Dw.Dr.
A.J. Oort

Eindnoten:
1. Zie bij 24 april 1878.

[27 april 1878
Ingezonden Stuk in het Rotterdamsch Zondagsblad]
27 april 1878
Ingezonden Stuk in het Rotterdamsch Zondagsblad, no. 18. (G.A. Rotterdam;
fotokopie M.M.)

Nog eens multatuli.
Mijnheer de Redacteur.
Mijn antwoord op het artikel van den heer Janssen Schollmann, in uw nommer
van 20 dezer, kan betrekkelijk kort zijn. Mijn bestrijder erkent toch de gegrondheid
van de hoofdaanklacht tegen Multatuli. De juistheid van enkele détails wordt betwist;
ik acht het overbodig daarover strijd te voeren, nu de verdediger van den heer
Douwes Dekker de juistheid van de door mij medegedeelde hoofdfeiten erkent. Ik
heb voor het overige geen stenographisch
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verslag van de tweede voorlezing van Multatuli gegeven; ik heb op het geheugen
af mijne indrukken aan het papier toevertrouwd; het is licht mogelijk dat enkele
bijzonderheden van betrekkelijk ondergeschikt belang mij na een tijdsverloop van
drie weken minder helder voor den geest stonden; aan de kracht van mijn betoog
zal daardoor wel geen afbreuk worden gedaan. De heer Schollmann, die mijn opstel
in druk voor zich had, vergist zich met sommige détails; zoo laat hij mij zeggen dat
ik Multatuli over de ‘liefde’ heb laten spreken, eene uitdrukking die ik voor zoover
ik weet, niet heb gebezigd. Ik sprak slechts van den man, de vrouw en de kinderen.
Indien mijn tegenstander nu vermeent te kunnen aannemen dat ik over de ‘liefde’
heb geschreven, zou het dan van mijn kant niet een zinledige chicane zijn, indien
ik hem betere ooren toewenschte om te hooren en een scherper vernuft om te
kunnen onderscheiden tusschen ‘liefde’ en de samenvoeging van beide geslachten?
Ik zal mij van zulke onbetamelijkheid onthouden en vertrouw dat mijn tegenstander
voortaan dat voorbeeld volgen zal.
En nu een enkel woord over de hoofdzaak.
Ik blijf met toenemende klem beweren, dat de houding van Multatuli in alle
opzichten strenge afkeuring verdient. Indien hij eene inconsequentie beging door
als spreker op te treden, dewijl hij het publiek veracht en het waarnemen van
spreekbeurten als de hoogste dwaasheid beschouwt, dan had hij de gevolgen van
die inconsequentie te dragen -, dan had hij zich eerst te verdedigen wanneer men
hem die inconsequentie tot een verwijt maakt. Nu echter was zijne houding
beleedigend voor zijne toehoorders, en indien de heer Schollmann dit niet heeft
gevoeld, dan zal dat wel moeten geweten worden aan de ‘liefde’ die voor alle fouten
blind is. Wanneer iemand die tegen f 1.50 entrée eene spreekbeurt vervult, aldus
aanvangt: ‘Ik ben ziek, doodelijk vermoeid, geheel ontstemd; ik verlang ook niet te
spreken; ik vind dat het waarnemen van spreekbeurten eene verwerpelijke zaak is;
ik heb dus geen opgewektheid en geen lust om te spreken; 't verveelt mij en in
beginsel ben ik tegen voorlezingen. Indien ik dus het woord ga voeren, dan doe ik
1.
het in strijd met mijne idéën, à contre coeur, met een vermoeid en ziek lichaam,
met een ontstemd gemoed en alléén om van ieder uwer f 1,50 in ontvangst te nemen,
daar ik in
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groote geldelijke verlegenheid verkeer’ - wanneer men aldus aanvangt (en Multatuli
heeft het gedaan), dan zou men overal elders dan in het zoetsappige Rotterdam
gevaar loopen uitgefloten te worden. Ik geloof niet dat ergens ter wereld zulk eene
cynieke onbehouwenheid ongestraft zou blijven. Men moet tevens bedenken dat
een spreker, die op de voren omschreven wijze zijn geldnood blootlegt, aan het
publiek het recht schenkt na te gaan, waaraan die geldnood te wijten is. Ik wensch
van dat recht geen gebruik te maken, en ik vertrouw dat de heer Schollmann mij
daarvoor erkentelijk zal zijn.
De voorlezing zou volgens advertentie loopen over het Bijgeloof, en in stede
daarvan cijferde Multatuli het Geloof weg, dreef op ruwe wijze den spot met God
en zijn Gebod, vernietigde het Godsbegrip met schendende hand, en verklaarde
dat de mensch, na alles ontkend en geloochend te hebben, volstaan moet en
volstaan kan met ‘begeerte’ naar ‘wijsheid’. Deze feiten worden niet door den heer
Schollmann ontkend. Hij tracht aan de zaak een glimp te geven door mede te deelen
dat Multatuli heeft gezegd: ‘Wie mijner hoorders weet mij de grens aan te geven die
het bijgeloof van het geloof scheidt?’ Ik zelf heb van die vraag melding gemaakt en
er het ongerijmde van aangetoond. Omdat men de grens tusschen twee begrippen
of zaken niet met wiskundige zekerheid kan aantoonen, zouden begrippen en zaken
moeten vervallen! De bewering is te dom om er lang bij stil te staan.
Alhoewel de juiste grens niet af te bakenen is, weet iedereen wat onder Geloof
tegenover Bijgeloof in den algemeenen zin van beide woorden verstaan wordt. Het
Geloof is een tamelijk concreet begrip, dat, tot de geringste formule herleid, den
naam Deïsme draagt. Het Bijgeloof staat naast het Geloof als een parasiet.
Wonderwateren, tooverdranken, booze geesten, stygmaten, heksen, mirakelen,
onfeilbaarheid, absolutie, enz., enz., zijn punten van Bijgeloof. Wie ze verwerpt,
behoeft het bestaan van de Hoogere Macht, die men God noemt, niet te ontkennen.
In ieder geval wensch ik door een om geld verlegen spreker niet misleid te worden.
Wanneer hij mij oproept om te komen luisteren naar een redevoering van het
Bijgeloof, dan wensch ik mijne vrouw en mijne kinderen die ik medebracht, niet te
zien onthalen op eene stuitende daad van heiligschennis.
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De heer Schollmann zegt dat wie de taal van den spreker hinderde, de zaal had
kunnen verlaten. Is zulk een antwoord betamelijk? Ik geloof het niet en ik geloof het
te minder, omdat er niet was verklaard dat wie voor de godslastering de vlucht nam,
aan de kas zijn geld kon terug bekomen. Het is hier ook niet de vraag of men al dan
niet de zaal had kunnen verlaten; de vraag is of Multatuli, adverteerende dat hij over
Bijgeloof zou spreken, het recht had het meest onbeschofte Ongeloof te prediken;
de vraag is of Multatuli tot zelfs het zuiverste en meest gelouterde Deïsme mocht
trachten te dooden in de harten van een argloos publiek, dat opgekomen was
uitsluitend om over Bijgeloof te hooren spreken; de vraag is of zulk een streven niet
schandelijk is en of het niet de verontwaardiging moet wekken van ieder die het
goed meent met het menschdom? Ik geef op die vragen een antwoord dat over
Multatuli vonnis velt. Zijn er atheïsten, die het in beginsel met hem eens zijn, dan
dienen zij althans toe te stemmen dat zij met open vizier hebben te strijden, en
hunne zienswijze niet behooren binnen te smokkelen op de wijze zooals het nu is
geschied. Zóó ook waren de maatschappelijke theorieën, die Multatuli verkondigde,
meerendeels dwaas en verachtelijk. Reeds geeft zijn vriend, de heer Schollmann,
toe: dat hetgeen werd gezegd ten opzicht van eerbied voor de wet, ten deele
ongerijmd was, omdat de wet met hare toepassing werd verward, en verder: dat
Multatuli ten aanzien van de pers onbillijk en te heftig was. Ziedaar nu de man, die
zich het recht aanmatigt God te beoordeelen en af te schaffen! Aan een
Godloochenaar van de Multatuli-soort werd, ik meen door Pater Locardaire, eens
plotseling de vraag gesteld: ‘Hoe komt het dat boter, eene weeke maar vaste stof,
op het vuur vloeistof wordt, terwijl een ei, vloeistof zijnde, op het vuur hard wordt?’
De zwetsende atheïst bleef het antwoord schuldig. ‘Zie!’ zoo vervolgde de geestelijke:
‘gij doorgrondt niet eens de wording van een omelet en gij vermeet u God en de
Schepping “te beoordeelen”?’ De astheïst droop bedremmeld af. Men voelt de
toepassing. Multatuli, die, naar het oordeel van zijn vereerder en verdediger, de
landswetten met hare toepassing verwart en over de couranten een onbillijk en te
heftig oordeel velt -, Multatuli, velt vonnis over de Aarde en de Hemelen! Het zou
belachelijk wezen, indien 't niet afschuwelijk ware.
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Hoe de heer Schollmann het ook moge trachten in te wikkelen, hij moet erkennen
dat Multatuli in het slot zijner rede de kinderen heeft willen onttrekken aan den
invloed van de ouders. De toelichting, hier door mijn tegenstander gegeven, is eene
geheel onjuiste. Ik moet hem het recht ontzeggen, aan de woorden van Multatuli
eene bijzondere interpretatie te geven. Hij heeft rond en open den spot gedreven
met de wijsheid der ouders en de leer gepredikt dat de kinderen aan den invloed
der ouders moeten worden onttrokken, omdat knapen en meisjes, de lessen van
zoogenaamde wijsheid der ouders in zich opnemende, in de ouderlijke vooroordeelen
opgroeien.
Ik ben het niet eens met den vermetelen spreker en in strijd met het verlangen
des heeren Schollmann, veroordeel ik uit volle overtuiging de strekking van
soortgelijke voorlezingen. Zij vertegenwoordigen de hoogste onzedelijkheid en
hebben ten doel om het geestelijk en maatschappelijk leven ten gronde te richten.
Daarom heb ik mij verplicht geacht, aan deze treurige zaak openbaarheid te geven.
Mocht Multatuli ooit weder om geld verlegen zijn en dan voorlezingen houden, dan
weet althans wie er heengaat, waaraan hij zich waagt,
Met achting, mijnheer de Redacteur,
Uw
Dw.
Dienaar
M.

Eindnoten:
1. à contre-coeur: met tegenzin (fr.)

[27 april 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi]
27 april 1878
Briefkaart van Multatuli aan Mimi. Met poststempel Rotterdam 27 APR 78 en
geadresseerd aan Mad Douwes Dekker Dotzheimer str. 48 Wiesbaden. (M.M.)
Saterdag by 2 uur
Ik ontv. daar je br. van Donderdag en gister. Vandaag had ik 'n paar onaangename
ontmoetingen. Ik voel me heel onprettig. Dat opzeggen van die kamer kost me wat!
Ik ga straks naar Delft & Amsterdam, en kom morgen hier terug. By Jeanne kan ik
niet gaan omdat 't Zondag is. Ik heb haar nog niet eenmaal alleen gesproken. Over
't gaan naar Arnhem heb ik ook al gedacht. Hoe 't zy ik verlang dol naar huis, en
naar rust. Na afloop van de lezingen heb ik niets dan ergernis en tegenspoed. En
ik wil niet onverrichter zaken thuiskomen! Dag beste Mies. We zullen de
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zaak van 't liegen maar zacht behandelen, nl. voor eens! Later niet meer. Zeg hem
dat ernstig.

[29 april 1878
Brief van Multatuli aan H. Schaepman]
29 april 1878
Brief van Multatuli aan Hillegonda Schaepman. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
Rotterdam 29 April
Wel, beste meid, ik wensch je harteyk geluk met je examen. Ja, 't verwonderde
me al dat ik niets van je hoorde. Als je me weer schryft, noem me dan ‘Dek’ & ‘je’
zooals de kinderen.
Ik voel me zeer onwel, en na afloop van die voordrachten heeft de overspanning
die noodig was tot het verrichten van dien tour de force, plaats gemaakt voor
afmatting. Ik heb behoefte aan rust & verpleging. Dit laatste nu kan ik thuis vinden,
maar rust zou ik er niet hebben daar ik overkropt ben van bezigheden, en bovendien
verteerd word door verdriet. Ik had hier in Holland een & ander te doen, dat ik altyd
tot nà die voordrachten uitstelde, en alles loopt anders dan ik wenschte, en dan ik
recht had te verwachten. Ik zend U hierby een herbarium. Daarin is een aardige
aanleiding tot beoefening der botanie. Dient het jezelf niet, dan kunt ge 't misschien
gebruiken voor Uw leerlingen. 't Spreekt vanzelf dat zoo'n verzameling planten, op
zichzelf en zonder wetenschappelyke toelichting, niets beteekent, maar 't kan dienen
als aanschouwelyke bydrage tot de ware studie.
Vergeet niet dat ge my beloofd hebt me te zullen waarschuwen als ge te Wb.
denkt te kunnen komen. Nu, voor uw komen hoef ik niet gewaarschuwd, maar ik
meen betreffende zeker byzaakje.
Wees intusschen hartelyk gegroet van
Uw vriend
DouwesDekker
Ik ben onwel, en verlang vreeselyk naar huis.

[29 april 1878
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
29 april 1878
Brief van Multatuli aan dr. J.H. de Haas. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven. (M.M.)
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Waarde Heer De Haas!
Gistr'avend kwam de heer Haspels me verrassen met 'n bril dien ge de goedheid
hadt voor my te laten zetten. Nu, dat zetten is de hoofdzaak niet, maar 't onderzoeken
van m'n oogen, en Uw in dat alles betoonde hartelykheid. Ik hoop U nog te komen
spreken over 't recht gebruik. M'n oogen zullen er aan moeten wennen, vooral 't
rechter dat zoo lang op wachtgeld geweest is, en vergeten heeft dienst te doen zoo
als nu weer z'n plicht wordt. Intusschen hartelyk dank! Nu iets anders! De heer Haspels deelde my mede dat hy U gesproken had over
't Genootschap ter pensioneering van Havelaar. Ik verzeker U dat ik hem dit niet
heb opgedragen. Ik had noch Uw naam noch dien Uwer Echtgenoot anders genoemd
dan in de mededeeling dat ge de goedheid hadt m'n oogen eens onder handen te
neemen. Wel was ikzelf van plan, U te vragen of ge U aan ‘Tandem’ wildet aansluiten,
maar 't was er niet toe gekomen. Nu H. 't gedaan heeft, vind ik 't best. Hy is een
hartelyk, trouw, flink mensch, die o.a. den zeldzame eigenschap heeft, te doen wat-i
zegt te zullen doen. Men kan op hem rekenen.
Ik zal dus zoo vry zyn, U straks de vereischte kwalifikatie te doen geworden. Dit
is 'n vereischte daar er valsche broeders zyn geweest die zich geheel onbevoegd
hebben opgeworpen als beschermers van den ‘edelen Havelaar.’ Die ‘edele
Havelaar’, zelf zwervende als 'n vagebond, heeft velen aan den kost geholpen! - Ik
ben zeer onwel en heb behoefte aan rust en verpleging. Dit laatste vind ik thuis, en
daarom zou ik met spoed naar W.B. moeten gaan. Maar ik kan nog niet! Ware ik in
dienst van 'n ander, dan meldde ik me ziek (en met volle recht!) maar m'n eigen
heer zynde, heb ik 'n onverbiddelyken meester, die geen verlof geeft tot herstel van
gezondheid. Wees met Uw lieve vrouw heel hartelyk gegroet van
Uw liefhebbenden
DouwesDekker
Hôtel Weimer

[april 1878
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
Vermoedelijk 29 april 1878
Brief van Multatuli aan dr. J.H. de Haas. Enkel gevouwen velletje postpapier,
waarvan blz. 1 (¾) beschreven. (M.M.)
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Waarde Heer De Haas!
Hier zyn ze. Wilt ge wel voorzichtig wezen met het uitgeven van ledenkaarten?
Men moet het niet of graag doen. Teeken S.V.P. geen kaart zonder daarvan de
overtuiging te hebben.
Na vriendelyke groete
tt DD

[29 april 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
29 april 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.) Onvolledig bewaard.
Hotel Weimer maandag beste Haspels, ik zou U vandaag doen weten wanneer ik
vertrek. Ik weet het nog niet! (O.a. wacht ik op m'n jas die den kleermaker te Amstm
te vermaken is gegeven. Maar dat 's het eenige niet!) Ik heb den ganschen nacht
wakker gelegen en voel me dus zeer afgemat. Ik ga wat slapen en zal Tiele 'n briefje doen afgeven waarin ik hem m'n excuses
maak. Een br. uit W.b. Koen is zeer lief over die zaak, en hy verdient volkomen vergiffenis,
zegt m'n vrouw. Zy pleit erg voor hem, maar 't hoeft niet meer. ‘Er is meer vreugd
over één zondaar d.z.b. &c’ Hy moet allerliefst schuld bekend hebben, en beloofd
dat het nooit weer gebeuren zou.

[29 april 1878
Brief van Multatuli aan P. Bais]
29 april 1878
Brief van Multatuli aan P. Bais. Dubbele velletje postpapier, waarvan blz. 1, 2 en
3(½) beschreven. (M.M.)
In een brief van 19 september 1934 schrijft W.J. Bais: De bekendheid van mijn
ouders met M. dateert van April 1878 toen zij per dilligence naar Amsterdam reisden
om daar den kinderarts de Ranitz te raadplegen over een kleine afwijking, opgemerkt
bij mijn toen 2 jaar oude oudste zuster. Multatuli stapte te Hoorn, waar hij een lezing
gehouden had in hetzelfde rijtuig en men maakte, blijkbaar tot wederzijdsch
genoegen, kennis. Men schreef M., zooals naar het schijnt afgesproken was, over
het resultaat van het onderzoek, waarop hij 29 April '78 in zijn eerste brief
antwoordde. Het geschenk, waarvan in deze brief sprake is, was een poppetje voor
de kleine en (naar ik meen) een bloemlezing uit M's
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werk door Heloize, welk boek (zonder opdracht) tot voor enkele jaren nog in mijn
bezit was, doch nu door onverklaarbare reden onvindbaar is. Mijn ouders zonden
daarop hun portretten en een portret van het kind. (M.M.)
Rotterdam 29 April 78
Geachte Heer Bais!
n

Vriendelyk dank voor Uwe missive van den 25 . Het deed me byzonder groot
genoegen daaruit te ontwaren dat de geneesheer dien ge over Uw lieveling
geraadpleegd hebt, geen gevaar ziet in dat zaakje, doch naar de beschryving die
ge my daarvan gegeven hebt, verwachtte ik niet anders. Ik wensch U en Uw
echtgenoot van harte met dien uitslag geluk. Maar de heer Ranitz zal niet gezegd
hebben: ‘onvoldoende’ fistel, maar zeker: ‘onvolkomen’ fistel, namelyk een zoodanige
die niet tot rypheid gekomen is. 't Schynt alzoo een klein foutje geweest te zyn dat
door de lieve natuur zelf is tegengegaan in zyn ontwikkeling. Zulk een
herstellingsproces voert zy dikwyls, en zou 't meestal tot een goed einde brengen
indien wy niet te vaak door onze geneesmiddelen haar stoorden in hare weldadige
pogingen. Zoo zyn er velen die als ze zich koortsig voelen, hun toevlucht nemen
tot de verderfelyke quinine, in plaats van die gezondheidherstellende koorts zyn
loop te laten. En meer van die dingen!
Hiernevens een klein geschenk ter herinnering aan ons reisje, en als een blyk
van erkentelykheid voor uw eerbiedwaardig woord houden. Dit wordt hoe langer
hoe zeldzamer, en ik let daarop met groote aandacht. Eerbied voor z'n eigen woord
wordt hoe langer hoe zeldzamer.
Na beleefde groete, ook aan uw echtenoot, blyf ik met hoogachting
UWEDDWDienaar DouwesDekker Multatuli

[30 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi]
30 april 1878
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Onvolledig bewaard gebleven.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

519
Rotterdam Dinsdag avend lieve beste beste lieve Mies. Dat is m'n laatste brief! Ik
heb al getelegrafeerd dat ik Donderdag avend thuis kom en dit blyft zoo. Ik was den
heelen dag in allerlei onzekerheid òf ik al dan niet 'n eind maken zou aan m'n wachten
op een en ander. Welnu, ik kom!
Weest over geldzaken niet ongerust. Volkomen tevreden ben ik niet, o neen! Ik
had 'n 3000 gl willen meebrengen Dat wil zeggen, ik had er eerst die 800 gl van
1.
Van Zuylen, Zuur van willen betalen. Dit nu doe ik niet, maar ik kryg ze wel, en
Willème zal afgedaan worden op of vóór 1 Juni (door jou zelf natuurlyk.) Ook zal er
geen geldnood komen. Dit alles is zeer goed, zal je zeggen, en 't is waar, maar ik
had liever nu in eens die 3000 gl. gehad om op eenmaal een en ander aftedoen. In
godsnaam ik wacht niet langer. Ik ben nog (of weer) erg verkouden en voel me
daardoor onwel. Dr De Haas is sectiechef van Tandem, en zeker is-i een goede.
Hy heeft m'n oogen onderzocht en me 'n bril gegeven om mee te lezen en te
schryven. Ik heb hem op dit oogenblik op, hoe vind je? Wat je van Coen schryft
(Felsenteller) is snoepig. Ik zal geen woord over die zaak spreken, dus stel hem
gerust.
Haspels is één yver en hartelykheid. Hy is de flinkste man dien ik ken. Sakkerloot,
zoo doorzettend en stevig.
by negen uur, dinsdag avend.
Je brief over de doos. Nou, die riem komt er niet op aan. En bericht van de kist.
Ja, daar zit allerlei in. Ik hoop maar dat je 'm hebt laten openslaan. Maar zoo niet,
dan is 't ook goed. Er komt nog 'n kist (uit Hoorn) maar die staat, denk ik, te Arnhem.
Nu er is geen haast by. Daar zyn maar boeken in.
Komiek, dat je 'n doos voor 'n kist kreeg! En nu tòch 'n kist ook. - Gister 'n
aandoenlyke brief van Chris. Ze leeft op dat ze eens eindelyk - hoe zal ik zeg (....)

Eindnoten:
1. Deze zin, van ‘Dat wil zeggen’ af, als noot onderaan de bladzijde bijgeschreven.

[mei 1878
Artikel van H.L.F. Pisuisse in Het Leeskabinet]
Begin mei 1878
Artikel van H.L.F. Pisuisse over Multatuli in Het Leeskabinet, blz. 141-160. (M.M.)
Fragmenten.
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P. schets met enkele grove lijnen enige ontwikkelingen die zich tussen maart 1820
en mei 1860 hebben voorgedaan. Ten aanzien van de Havelaar-zaak meent hij,
dat de tijd langzamerhand rijp is een poging te ondernemen om uit te maken in
hoeverre wij Nederlanders - ieder voor zich - reden hebben om ons door de
Havelaar-zaak bezwaard te voelen. Hij gaat in op het verhaal van Lebak en vraagt
zich af hoe de gebeurtenissen aldaar getaxeerd dienen te worden.
(....)
Is hier, aan de eene zijde, sprake van een heldendaad? Is er, aan de andere
zijde, eene misdaad gepleegd, die op de Nederlandsch-Indische regeering het
brandmerk der schande drukt, dat door het Nederlandsche volk, zoo lang aan
Douwes Dekker geen genoegdoening is verschaft, wordt mede-gedragen?
Naar onze overtuiging is op deze vragen de versregel van toepassing:
1.

Ni eet excès d'honneur, ni cette indignité.

Douwes Dekker's handeling was eene mannelijke, edelmoedige daad, uitvloeisel
van een vurig, naar recht en waarheid dorstend gemoed. Maar zij mist de kenmerken
van juiste redeneering, van zelfbewust streven naar een te voren overwogen en
vastgesteld doel. En geen mindere eischen mogen wij stellen aan hem, die zich als
een door zijn volk miskende held, als een vrijwillig slachtoffer voor de zonden zijner
natie voordoet.
Als Indisch ambtenaar van rijpe ervaring moest hij weten, dat wanneer hij,
onbekend en ondergeschikt, gunstig doch als ‘excentriek’ aangeteekend staande,
op grond eener ervaring van enkele weken eenen aanklacht indiende over
misbruiken, die zijne supérieuren raakten en van jaren her dagteekenden, hij bijna
zeker op ongeloof en wantrouwen stuiten zou. Hij moest weten dat zijne vertoogen
slechts door het kanaal die supérieuren overgebracht en dus op dien langen weg
met al den ballast bezwaard zouden worden, dien de Indische regeeringstraditiën,
het belang der tusschenpersonen, zijn eigen onbekendheid en ondergeschiktheid
er aan konden hangen. Hij kon zich dus geen illusiën maken omtrent het welslagen
zijner poging.
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Ook de eenheid en zuiverheid der redeneering, welke aan de daad ten grondslag
lag, laten te wenschen over. Douwes Dekker trad op als wreker van onderdrukten,
als bestrijder van misbruiken. Zonderling! Had hij, die 17 jaren lang het koloniaal
gezag met ijver en onderscheiding gediend had, al dien tijd nooit ingezien welk een
stelsel van overheersching en geweld hij diende, waaraan knevelarijen en misbruiken
zoo nauw verwant zijn als de vruchten aan den boom?
Edelmoedig noemen wij zijne daad; doch de waarheid, die wij nasporen, dwingt
ons in aanmerking te nemen dat hij zich verzekerd achtte de regeering te Batavia
te zullen overtuigen, indien hij haar slechts naderen kon. Vooral op de door het
openbaar gerucht als vrijzinning gekenschetste gevoelens van den heer Duymaer
van Twist geloofde hij te kunnen bouwen. Edelmoedig blijft de daad; doch aan hare
heldhaftigheid doet het afbreuk, wanneer men bedenkt dat de ambtenaar, die de
oogen der regeering geopend zou hebben voor dergelijke misbruiken, door haar
niet onbeloond gelaten en, voor 't geval zij hem reeds losgelaten mocht hebben,
niet zonder schitterende eer-herstelling teruggenomen had kunnen worden. Naast
de edelmoedige drift mag dus de eerzucht in 't spel geweest zijn. Eerzucht van eene
hoogere orde, wij geven het toe; eerzucht die anderen ten goede komt; eerzucht
welke een verlichte regeering in hare ambtenaren eer aan te moedigen dan te
onderdrukken heeft. Maar toch ook eerzucht die, ware zij bekroond geworden, voor
de loopbaan en de zelfvoldoening van den eerzuchtige zelven hare vruchten
afgeworpen zou hebben.
Is dus het ni cet excès d'honneur ten aanzien der eene partij in het geding
gerechtvaardigd, het tweede gedeelte van den versregel is niet minder van
toepassing voor de andere. Handhaving van het aanzien der Inlandsche hoofden,
instandhouding van het hiërarchisch gezag onder de Europeesche ambtenaren,
bevestiging onzer militaire supérioriteit, vormen te zamen den sluitsteen van het
gewelf, waarop de overheersching van vele millioenen Inboorlingen door enkele
duizenden Europeanen in onze Oost-Indische koloniën rust. Den regent van Lebak
in staat van beschuldiging te stellen, den resident van Bantam aan plichtverzuim
schuldig te houden op de enkele aanklacht van een ondergeschikt
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ambtenaar, sedert weinige weken in zijne afdeeling geplaatst, zou gelijk gestaan
hebben met eene omwenteling in de beginselen van regeeringsbeleid, welke sedert
eeuwen voor ons koloniaal gezag geldende zijn.
De staatkunde of regeerkunst is eene geheel practische, zoo men wil laag bij den
grond zwevende werkzaamheid. Ideale begrippen en doeleinden mogen haar
voortstuwen, haar richting wijzigen of bepalen; zij die haar uitoefenen kunnen niet
anders dan te werk gaan naar de gewoonlijk zeer alledaagsche, vaak in flagranten
strijd met het het ideale zijnde gegevens van tijd, plaats en omstandigheden. Naar
die gegevens moesten de gouverneur-generaal en de hoogste Indische
regeeringscolleges, bij het ontvangen van Douwes Dekkers's klacht, de ‘consideratie
en het advies’ inwinnen van den resident van Bantam en van andere, tot adviseeren
geroepen ambtenaren en lichamen. In 't bezit dier voorlichting, hadden zij te rade
te gaan met den algemeenen staatkundigen toestand van 't oogenblik, zoowel als
met de hun bekende persoonlijke eigenschappen van den aanklager. Daarna hadden
zij, overeenkomstig de beginselen van ons Indisch regeeringsstelsel, - welke de
gouverneur-generaal Duymaer van Twist voor 't oogenblik niet te beoordelen of te
wijzigen, maar uit te voeren had, - eene beslissing te nemen. Die beslissing kon
niet anders dan in 't nadeel van den assistent-resident Douwes Dekker wezen.
Eene daad van edele drift, welke, op het oogenblik dat zij bedreven werd, de
gevolgen niet hebben kon, die de bedrijver er zich van voorstelde, - eene andere
kenschetsing kunnen wij voor Douwes Dekker's handeling niet vinden. De diepe
drijfveer ligt echter elders. In den ontwikkelingsgang van zijn geest moet omstreeks
1856 het ‘psychologisch moment’ zijn aangebroken, waarop hij zich niet meer in
staat voelde om als ambtenaar werkzaam te blijven. Eenige jaren later (Minnebrieven,
e

5 druk, bl. 66) zou hij schrijven: ‘O God! ik ambtenaar! Ik ril als ik denk aan de
zeventien jaren die ik ambtenaarde.’ Nog wat later (Ideeën, 331): ‘Gij zult begrijpen,
o koning, dat ik geen betrekking kan aannemen in een staat die zóo geregeerd
wordt’ (als Nederland). Nu ligt het jaar 1856 juist dicht genoeg bij die ‘rilling’ en bij
die zelfgevoelde ongeschiktheid tot het aannemen eener landsbetrekking, om
begrijpelijk te maken, dat in dát jaar het eervol ontslag van den
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assistent-resident Douwes Dekker gevraagd en verkregen werd. Teekenen wij in 't
voorbijgaan aan dat, blijkens de aanhaling van zoo straks, aan Douwes Dekker, na
de verschijning zijner eerste geschriften, eene betrekking van wege de
Nederlandsche regeering aangeboden, doch door hem geweigerd is, niet omdat hij
ze beneden zijn waardigheid of zijn bekwaamheid achtte, maar op gronden, aan
2.
zijn eigen gemoedstoestand ontleend. Deze daadzaak vastgesteld zijnde, mag de
klacht over het niet beteren van het onrecht, hem persoonlijk aangedaan, als
ongegrond ter zijde gelegd worden. Ter verantwoording van het Nederlandsche
volk blijven alleen, - en de last is waarlijk zwaar genoeg! - de grieven der Lebaksche
bevolking, samenvallende met die van alle Indische volken aan het Nederlandsch
gezag onderworpen, van welke grieven Multatuli zich de tolk gemaakt heeft. Deze
vloeiden echter voort uit een koloniaal regeeringstelsel dat aan Nederland rijke
voordeelen, van rechtstreeks financieelen en van anderen aard, bezorgd heeft en
nog bezorgt, en dat dus slechts door eene langzamerhand en moeielijk te bewerken
omkeering in de openbare meening ter aarde geworpen kan worden.
Den ontwikkelingsgang te volgen, dien Douwes Dekker doorloopen heeft om van
het bestuur der assistent-residentie Lebak tot het schrijven der Ideeën en der
Millioenen-studien te komen, is, gelooven wij, niet onmogelijk. Hij was, op het
oogenblik zijner plaatsing in Lebak, in de kracht zijns levens, 36 jaren oud. Eene
loopbaan, rijk aan ervaring, aan nadenken en aan arbeid lag achter hem. Dat hij tot
dusverre zijne gedachten voor de wereld verzwegen had, was niet, zooals hij eens
beweerd heeft, eene verdienste, maar een gevolg daarvan dat zijne roeping hem
vroeger nooit duidelijk voor den geest gestaan had. Eerst wat hij in Lebak zag en
doorleefde, grifte met onuitwischbare letters de wet van zijnen plicht op het vóór
dien tijd met onleesbare teekenen bedekte marmerblad zijner ziel. ‘Zoo lang,’ - zoo
klonk daar eene stem in zijn binnenste, - ‘zoo lang gij, deze gruwelen kennende en
verfoeiende, niet doet wat in uwe macht is om ze te doen ophouden, zult gij geen
vrede hebben met uzelven.’ Voor een gemoed als het zijne, is het éene oogenblik
der ‘bekeering’ onherroepelijk en beslissend. De aanklacht tegen den regent van
Lebak was de eerste, het nemen van zijn ontslag als Indisch ambtenaar de tweede
daad van gehoorzaamheid aan den drang zijns gewetens.
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Beide handelingen konden op dat oogenblik niet anders dan onvruchtbaar zijn; doch
niet terstond gaf hij zich daarvan rekenschap. Bij den gouverneur-generaal, bij de
ministers, bij den koning zocht hij vruchteloos een herstel, dat hem nog toegelaten
zou hebben den last van het ambtenaarschap, waarvoor hij later rillen zou, weder
op zich te laden. Eindelijk, naar dien kant alle uitzicht verloren hebbende, deed hij
in 1860 zijn beroep op het volk.
(....)
(blz. 146-150.)

P. gaat in op een aantal werken van M. zonder hem nu in zijn verdere ontwikkeling
als denker en schrijver op de voet te willen volgen. Lange tijd is M. veronachtzaamd,
waartoe zeker ook zijn verblijf in het buitenland heeft bijgedragen. Maar vooral
dankzij Mina Kruseman staat hij weer in de belangsteling.
(....)
Het doet ons leed, doch is slechts een offer aan de waarheid, hierbij te moeten
voegen dat Multatuli's houding tegenover de vrouw, welke op zoo onbaatzuchtige
wijze de verdediging van zijn persoon en zijne belangen aanvaard had, geen gunstig
getuigenis van zijn karakter aflegt. IJdelheid en wispelturigheid zijn de gebreken
van welke het, op de onwraakbare verklaringen van mej. Kruseman, niet mogelijk
*
is hem vrij te spreken.
De populariteit, welke het gevolg van de opvoering der Vorstenschool was, werd
door Multatuli in denzelfden tijd en onmiddellijk daarna bevestigd door het houden
van openbare voordrachten in verschillende deelen des lands. Van zijn optreden
op deze wijze, van den aard zijner welsprekendheid en van den indruk door zijn
persoon teweeg gebracht, blijft ons een woord te zeggen over.
(....)
(blz. 155-156.)

*

Het voorgevallene tusschen Multatuli en Mej. Kruseman is ons alleen bekend uit de
oorspronkelijke brieven van beide partijen in het geding, door de laatste in haar jongste werk,
‘Mijn Leven’, medegedeeld. De bron onzer kennis is dus misschien onvolledig, doch naar
onze overtuiging niet eenzijdig, daar de stukken alle kenmerken van waarheid en echtheid
dragen.
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Voor een tekening van M.'s optreden maakt P. gebruik van de verslagen die hij heeft
gegeven in de Middelburgsche Courant van 4 en 5 maart 1878 (zie aldaar) van M.'s
voordracht te Middelburg. Hij besluit:
en

Wij zinspeelden er reeds op dat Multatuli, den 2 Maart 1820 te Amsterdam geboren,
e

thans zijn 59 jaar is ingetreden. Zonder litteekenen achter te laten, is de zware
strijd zijns levens niet over hem heen gegaan. Wel is de vermagerde gestalte nog
recht en veerkrachtig, zijn de bewegingen levendig, is de toon der stem opgewekt,
de opslag van het gewoonlijk eenigszins flauwe oog vaak sprekend; maar de diepe
groeven in gelaat en voorhoofd, de vroeg vergrijsde haren verkondigen eene lange
geschiedenis van kommer en inspanning.
Meer nog dan op het oogenblik dat hij zich den bijnaam koos, is het getuigenis,
‘veel gedragen’ te hebben, thans op hem toepasselijk. Het hervormen is overal en
ten allen tijde een zwaar werk geweest; maar in ons Nederland, met zijne kleine
bevolking en zijn beperkt taalgebied, alleen door middel van pen en gedachte eene
natie te herscheppen, is een arbeid die niet alleen zwaar en uitputtend, maar ook
ter nauwernood voldoende is om den arbeider de middelen om te bestaan te
verzekeren.
Wie daaraan twijfelen mocht, beschouwe het leven van Multatuli, den rusteloozen
denker en vorscher, strijdend met allerlei tegenstand en moeilijkheid, gebukt onder
de pijnlijkste zorgen, uit zijne afzondering te Wiesbaden slechts te voorschijn tredend
om, door de ijzeren ‘noodzaaklijkheid’ gedreven, voordrachten in alle plaatsen en
plaatsjes des lands te houden. Hij vergelijke met dit kommervolle lot het schitterend
en zorgeloos bestaan, in andere landen geschonken aan schrijvers die wij, zonder
in ‘Multatuli-vergoding’ te vervallen, veilig mogen zeggen, dat niet in de schaduw
kunnen staan van den schrijver van den Max Havelaar, de Ideëen en de
Vorstenschool.
Ons is noch de opdracht, noch de bevoegdheid geschonken om aan het
Nederlandsche volk te zeggen wat in dezen zijn plicht is. Maar wanneer wij in den
tegenwoordigen tijd, bij het aanhoudend oprichten en ontwerpen van steenen en
metalen gedenkteekenen, zoo vaak de spreuk hooren aanhalen: ‘Een volk, dat zijne
groote mannen eert, zal niet vergaan,’ kunnen wij de vraag niet
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onderdrukken: Welken maatstaf van ‘grootheid’ gebruikt men wel, wanneer men
Multatuli nog niet onder onze ‘groote’ mannen rekent? En indien men hem daaronder
rangschikt, is het dan geoorloofd met het naar behooren en door daden eeren van
hem te wachten, tot dat er sprake van zijn zal, ook voor hem een stuk brons of
marmer neer te zetten?
Middelburg, April 1878.
(blz. 159-160.)

Eindnoten:
1. Ni eet excès d'honneur, ni cette indignité: Noch deze overmaat aan eer, noch die verguizing (fr.)
Citaat uit Racine Brittanicus, II, 3, vers 610.
2. Tatsache: feit (du.)

[1 mei 1878
Brief van E. Bredius-Cost van Doorninck aan Multatuli]
1 mei 1878
Brief van mevrouw E. Bredius-Cost van Doorninck aan Multatuli. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Bergen op Zoom 1 Mei 78
Zeergeachte Heer Dekker!
Dat Zeergeacht, is niet volkomen naar mijn zin. Wel acht ik u zeer hoog, maar
ook heb ik u lief, omdat ge zóó waar zóó goed en zóó eenvoudig zijt.
Mijn hartelijken dank voor de toezending, van den Havelaar, met het losse
voorinliggende blaadje, dat er nu echter in vast is gehecht. De ontvangst van een
en ander was mij eene ‘Fancy-verschijning’.
Ach hoe dikwijls zal ze mij verschenen zijn, zonder dat ik haar bemerkte, hoe
menigmaal heb ik haar miskend, dit gevoel ik nu, nadat ik u hoorde spreken.
Gij hebt me de oogen geopend voor zooveel goeds wat mij omringde, mij als 't
ware eene andere levensopvatting gegeven, waarin ik mij zooveel gelukkiger gevoel,
dat ik altijd aan u denk met onuitsprekelijke dankbaarheid.
Reeds de eerste keer dat ik u hoorde, dat was hier te B.o.Z., was ik zoo gaarne
bij u gekomen. Nog lang zag ik naar het licht dat op uwe kamer brandde, (ik woon
juist tegenover het Hôtel waar ge logeerdet) met een dankbaar gevoel, voor het
heerlijk schoone dat ik hoorde, maar ook met weemoed, omdat ik u mijne
erkentelijkheid niet durfde betuigen. Toen kende ik u nog niet zóó in al uw grootheid,
dat wil zeggen in al uw eenvoud.
Er is iets schoons in de biecht bij de Catholieken, in het vertrou-
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wen dat daaraan ten grondslag lig. Ik kan nu begrijpen dat ze behoefte gevoelen
hun hart uit te storten, bij iemand die zij dan toch vertrouwen. Ik voelde dat toen ik
dien avond bij u was.
Dikwijls heb ik hen benijd, die zich gelukkig gevoelden in 't geloof aan hunnen
God om den steun die ze daarin vonden bij het volbrengen hunner plichten dat ons
toch dikwijls zoo moeielijk valt. Waarom stelde ik in dien God geen belang, waarom
had ik een afschuw van die liefde die een gebod is en verwenschte die christelijkheid,
die mij voorkwam niets te zijn dan huichelarij. Stond ik zóó laag, dat ik het schoone
niet kon vatten, wat anderen in hun Godsdienst meenden te vinden. Ik mistte iets
zonder er iets anders voor in de plaats te kunnen stellen.
O nu niet meer nadat ik u hoorde. t Is me of gij een gordijn hadt opgelicht,
waarachter zulk een verblindende glans mij tegenstraalde dat het gehéél mijn verder
levenspad verlicht en mocht mij soms de weg wéér moeielijk vallen, naar het punt
waar ik zijn wil, dan zullen Fancy's heerlijke woorden Ge moet zóó willen dát ge
kunt mij kracht geven. Schoon is het om op niets laag neer te zien niets klein te
achten vooral voor ons vrouwen wier wereld uit zoogenaamde kleinigheden bestaat.
Een heerlijke taak is ons toevertrouwd, in de opvoeding onzer kinderen. Hen op
te leiden tot degelijke, zelfstandige menschen, met een hart vol liefde en een open
1.
oog voor al het schoone dat hen omringd zie daar mijn ideaal. Hoe is 't mogelijk
dat sommige vaders hunne kleine maatschappij verwaarlozen, omdat zij meenen
in de groote te moeten uitmunten. Nog een ding wenschte ik u te zeggen eer ik
eindig.
Het hinderde mij toen ik bij u was en u mijn naam zeide, dat ge mij vraagdet of
de

het nieuw gekozen lid der 2 Kamer mijn echtgenoot was. Ik heb veel verdriet van
den afloop dier verkiezing. Nooit heb ik geweten hoe men tot lid dier Kamer gekozen?
neen er dóórgehaald wordt. Ik kan geen vrede hebben met een uitslag die verkregen
werd door zoveel onwaarheid en intrigues en de geruststelling ‘och zoo gaat het
2.
overal’ bevredigd mij niet.
Laat mij een klein plaatsje in uwe herinnering innemen als een der velen die ge
den weg gewezen hebt tot wáár geluk.
Uwe toegenegene Emérance Bredius Cost van Doorninck Wilt ge me veroorloven
u nu en dan te schrijven?

Eindnoten:
1. omringd: kennelijke verschrijving.
2. bevredigd: dito.
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[mei 1878
Brochure van J. Janssen Schollmann]
Begin mei 1878
Verschijning van de brochure van J. Janssen Schollmann, Hoe Kappelman (de
heer M.) Multatuli beoordeelde. Rotterdam: Van der Hoeven & Buys, 1878. 63 p.
(M.M.)
Deze brochure was gericht aan alle ‘lezers en niet-lezers van het Rotterdamsch
“Zondagsblad”, benevens allen Kappellieden en Multatuli-vrienden ter lezing
aangeboden’.
S. signaleert in zijn inleiding het verschil tussen de beide lezingen van Multatuli
te Rotterdam: de eerste druk bezocht, maar teleurstellend, de tweede veel minder
bezet, maar des te interessanter.
De reaktie van Kappelman M. in het Zondagsblad van 6 april 1878 dient bestreden
te worden. S. neem in extenso genoemd stuk op alsook zijn reaktie van 20 april en
de repliek van de heer M. van 27 april.
De brochure nu is bedoeld om een stuk het licht te doen zien dat S. als weerwoord
op het stuk van 27 april had geschreven, maar dat door de redakteur van het
Rotterdamsch Zondagsblad, Herman Heijermans, was geweigerd wegens
plaatsgebrek. De brochure eindigt als volgt:
Ten slotte nog dit: Mocht de heer M. mij willen beantwoorden, - dan maak ik
aanspraak op een krachtiger en nauwkeuriger bestrijding, dan mij mocht te beurt
vallen, en, als het niet te veel gevergd is, mocht ik dan gaarne zijn naam vermeld
zien. Als men personen als Mult. die tot het publieke leven behooren, bestrijdt, moet
men zijn naam niet verzwijgen. - In geen geval zal ik echter eene repliek leveren.
Antwoordt de heer M. mij, dan is het, gelet op de bedreiging met onthulling van
Multatuli's levenswijze, niet onmogelijk, dat hij het leven van zijn tegenvoeter ter
sprake brengt. Bij voorbaat geef ik daarom den lezers het volgende in overweging:
De strijd loopt over ideën van Mult., d.i. over de geestesproducten van een dichter
en denker, niet over zijn persoon. Als de persoon van Mult., zijn denken en dichten,
zijn leven en karakter beoordeeld worden, komt het te pas zijne daden te toetsen
aan zijne woorden. Al wist men niets van hem af, dan nog kan men aannemen, dat
hij gefaald heeft, omdat hij mensch is... Niemand mag zijn liefde en geestdrift voor
een persoon zoover laten gaan, dat hij voor diens fouten het oog sluit. Wat mij
betreft: de taak om over Mult. in zijn geheel te oordeelen, laat ik gaarne over aan
den
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nauwgezetten geschiedschrijver der toekomst, die genoeg gegevens zal hebben
verzameld om alle feiten naar hunne rechte waarde te beoordeelen, die zonder
blinde vooringenomenheid en zonder even blinde geestdrift, oorzaak en gevolg in
het juiste licht zal plaatsen, en na het opmaken der rekening, streng, maar zonder
zelfverheffend bravigheidsvertoon het vonnis zal vellen.
Is men van meening, dat men ook nu reeds Multatuli's privaatleven mag
beoordeelen en veroordeelen, dan dring ik er ernstig op aan:
1e. dat men zorge goed onderricht te zijn en dat men alle partijen hoore, 2e. dat
men zich niet door voortdurend staren op fouten, onbekwaam make, om de goede
en verheven daden van Multatuli's leven te waardeeren, en
3e. dat men, hoe men ook over MULT. oordeele, met liefde wil blijven genieten
van hetgeen zijn geest schoons heeft voortgebracht. - Daartoe beveel ik de lezing
zijner werken, en ter kennismaking de bloemlezing daaruit aan, in de volle
overtuiging, dat, mocht ook voor sommigen veel ongenietbaars daarin zijn, zij uit
de lezing van het overige voedsel voor geest en gemoed zullen trekken, als bij geen
ander Nederlandsch auteur gevonden wordt.
Het bovenstaande artikel werd dus door den heer Heijermans geweigerd, omdat
het te uitgebreid was. Ik haastte mij het terug te laten halen en tot bekorting over te
gaan. Van de 4 vel brievenpapier, kwarto formaat, vielen er 1½ vel weg, met het
gevolg, dat veel van het scherpe verloren ging en o.a. die daaldershistorie bijna
geheel weg viel.
Het zóó verkorte opstel, dat met de letter der ‘Ingezonden stukken’ gedrukt volgens
mijne rekening ongeveer drie kolom zou beslaan, zond ik aan den Redakteur van
het ‘Zondagsblad’ terug. Ik sprak de hoop uit, dat hij het nu geschikt zou vinden om
geplaatst te worden en maakte hem beleefd opmerkzaam op het feit, dat den heer
M. voor de beantwoording van mijn eerste artikel nagenoeg drie kolom was
toegestaan. Dat dit artikel daarenboven op de eerste bladzij eene plaats gevonden
had en met groote letter gedrukt was. Dat ik daarop echter volstrekt geen aanspraak
maakte, ja, dat ik mij een veel kleinere letter dan die der ‘Ingezonden stukken’ gaarne
zou laten welgevallen, wanneer
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mijn schrijven daardoor onder de oogen kon komen van hetzelfde publiek, dat het
geschrijf van den heer M. te lezen kreeg. - En wat antwoordde mij de liberale heer
Heijermans?

Mijnheer!
‘Voor de drie kolom, die het gewijzigd artikel naar uw eigen schatting bedraagt,
kan ik bij geen mogelijkheid plaats inruimen. Men vergt op die manier te veel van
een klein blad. Het Zondagsblad kan nog slechts hoogstens éene kolom ten behoeve
eener bezadigde repliek ter beschikking stellen. Mocht de heer M. daarna van dupliek
willen dienen dan verwerft hij van mij geen meerdere ruimte dan ¼ kolom en
daarmede zal dan de polemiek over MULTATULI, voor wat het Zondagsblad
aanbelangt, geëindigd zijn.’
Met alle achting
UEd. Dw. Dienaar, (was get.) Herman Heijermans.
De lezer kan nu zelf oordeelen, of er grond is voor mijne veronderstelling, dat de
heer Heijermans in den heer M. een welkom bondgenoot vond, die hem ontlastte
van de taak, waarvoor zijne kieschheid(?) terugdeinsde: MULTATULI weer eens recht
op Kappelmansmanier te tuchtigen voor de vrijheid, die hij nam om alle bijgeloof te
bestrijden, óók het geloof aan de ‘waarachtige liberaliteit’ van de meeste journalisten.
Die liberaliteit toch schijnt te vorderen, dat men 3 kolom en de eereplaats in een
liberaal blad afstaat aan hem, die, met verberging van zijn naam, een man van
erkend groote geestesgaven, aan wien Nederland, vooral het ‘jonge Nederland’, de
grootste verplichting heeft, op de laagste en domste manier zoekt zwart te maken,
maar dat men een even uitgebreide weerlegging van zulk geschrijf weigert. Maar,
waarde lezers! twijfelt daarom toch vooral niet, of het ‘Zondagsblad’ wel ‘liberaal’
is. Zoo dikwijls hij maar kan, vertelt de Redakteur dat hij ‘getrouw aan zijn
aangenomen gewoonte ook voor de tegenpartij zijn blad openstelt.’ Maar die
*
wederleggingen van de tegenpartij betreffen ook altijd de allergewichtigste zaken
en

*

Als de Redakteur ingezonden stukken van zijne tegenpartij plaatst,is het volstrekt niet
zeldzaam, dat hij, even als bij mij het geval was, door een overbluffende aanmerking de kracht
van het betoog zijns tegenstanders in de oogen zijner lezers, tracht te verlammen.
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mijne repliek, - nu ja, het was maar de verdediging van MULT. en zijne denkbeelden.
Welk fatsoenlijk man waagt zich daar eigenlijk aan? Het zou doodjammer zijn, als
door mijn geschrijf de heer M., de wakkere tuchtiger, de vaderlijke vermaner van
MULTATULI, in een minder fatsoenlijk daglicht kwam te staan. Iemand, die tot zulk
eene waardige familie behoort, staat veel hooger dan MULT. Hij mag van MULT.
vertellen wat hem goeddunkt, maar moet zelf door anderen zacht behandeld worden.
Tegenover 3 kolom beschuldigingen van zijn kant, (waaronder zeer valsche), mag
men hoogstens 1 kolom wederlegging stellen en die moet dan vooral nog bezadigd
wezen. Dit zijn nu eenmaal de privilegiën van de familie Kappelman. De heer M.
verzwijgt dien familienaam wel, maar men moet niet meenen, dat hij dit doet uit
vrees! De heer M. dacht waarschijnlijk: de lezers van het ‘Zondagsblad’ zullen zelf
wel uit mijn geschrijf opmaken tot welk hooggeacht, alom bekend geslacht ik behoor,
en hij had gelijk!
Neen, twijfelt nooit aan de liberaliteit van het ‘Zondagsblad,’ zoo min als aan de
reinheid van het dubbeld gezuiverde Deïsme des heeren M!... Met welk een liberaliteit
schenkt het ‘Zondagsblad’ elke week zijn ‘varia’ en ‘mengelwerk’ ten bate zijner
lezers! Het geeft hun elke week 12 kolom lektuur en van de 4 ‘Zondagsbladen’, die
vóór mij liggen, bevatten er 2 ieder niet minder dan 4 kolom ‘varia en mengelwerk.’
In één van deze twee bladen stond de correspondentie, die mij verwittigde, dat mijn
tweede artikel niet geplaatst kon worden van wege de uitgebreidheid. Welk een
verrukkelijk streven naar waarheid! Wat een verfijnd liberalisme! Ik vraag mij af, hoe
de Redakteur toch wel met mijn artikel gehandeld zou hebben, als ik hem vergund
had, er een extract van één kolom uit te leveren? En hoeveel frazen de heer M. in
zijn ⅛ kolom nog wel zou hebben mogen verkoopen?
Wanneer ik voortaan minder genegen ben, MULTATULI in het ongelijk te stellen,
wanneer hij den staf breekt over ons ‘liberaal of niet-liberaal’ journalistendom dan
zal de ‘liberaliteit’ van heer
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Herman Heijermans, Redakteur van het Rotterdamsch ‘Zondagsblad’, daarvan de
oorzaak zijn.
J.J. Janssen Schollmann.

[9 mei 1878
Artikel in Vox Studiosorum]
9 mei 1878
Artikel in Vox Studiosorum, no. 15. (Knipsel M.M.)

Aan den weledelgeboren heer Joost Paraphrast,
schrijver in ‘Oost en West’.
WelEdelGeboren Heer.
o

In n . 5 (12 April 1878) van ‘Oosten West’, Staat-en Letterkundig Weekblad, hebt
gij iets geschreven tegen mijn kritiek over de voordracht van Multatuli op Пάντα
o

en

1.

Noητά, geplaatst in n . 12 van den 4 jaargang der Vox Studiosorum .
Boven uw artikel stelt gij de woorden: ‘Eene slechte gewoonte’, waarmede gij,
zooals onmiddellijk blijkt, op het oog hebt: verkeerd lezen, luisteren, toehooren.
Gij beweert, dat door mijn stuk ‘alweêr een bewijs geleverd is, dat men niet kan
lezen en evenmin toehooren, luisteren.’
Ik beweer, dat mijn artikel niets van dien aard bewijst, dat gij met groote woorden
schermt, maar eigenlijk niets zegt, althans uit dingen, die weinig om 't lijf hebben,
uw geschrijf hebt aanééngeregen.
Na eene korte illustreering uwer woorden zal het voor ieder duidelijk zijn, dat uwe
beweringen kant noch wal raken.
Gij hebt uw schrijven gericht aan het adres van mij en van de heeren H. Waller,
Mr. Brooshooft, Mr. A. Kerdijk en Dr. J. van Vloten.
Het spreekt van zelf, dat ik mij alleen bepaal bij hetgeen op mij betrekking heeft.
Gij begint met naar mijn leeftijd te raden (waartoe dit dient begrijp ik niet en ik ben
niet van plan u daaromtrent nader in te lichten) en zegt voorts, dat ik de hoofdzaak
van Multatuli's betoog niet begrepen heb, u baseerende op deze uitdrukking van
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mij: ‘(ik) ben tot de slotsom gekomen, dat de voorbeelden van den heer D. Dekker
voor het meerendeel al zeer ongelukkig gekozen waren, zoo zij bij zijne hoorders
de overtuiging moesten vestigen, dat de zedelijkheid der in die voorbeelden ons
voor oogen gevoerde personen het gevolg was van hunne wetenschap.’ Hierop laat
gij deze woorden volgen: ‘'t Is zoo wat precies 't omgekeerde, nl. hunne
onzedelijkheid tengevolge van hunne onkunde of niettegenstaande een zekeren
trap van wetenschap.’ Waarlijk, mijnheer Paraphrast, gij zijt inderdaad de criticus
2.
criticorum maximus en slaat zoo in een oogwenk uw tegenstander uit het veld,
maar in ernst, mag ik u vragen: hebt gij de hoofdzaak van mijn artikel wel begrepen?
Als gij een stuk schrijft getiteld: de zedelijkheid van mijnheer A. of van Multatuli of
van wien ge wilt, is het dan mogelijk voor een ander, die den inhoud van dat stuk
niet nader kent, reeds vooruit te weten of de persoon, over wien een dergelijk artikel
handelt, zedelijk of onzedelijk zal blijken te zijn? Antwoord: neen. Evenzoo is het
ongeveer met de door mij gebezigde uitdrukkingen gesteld; ik heb eenvoudig trachten
aantegeven, dat Multatuli verband zocht tusschen de zedelijkheid dier personen en
hunne wetenschap of, zoo dat naar uw zin niet juist is uitgedrukt, tusschen de mate,
het peil hunner zedelijkheid en de mate hunner wetenschap. Het spreekt echter als
een boek, dat ‘de zedelijkheid en wetenschap van iemand’ relatieve begrippen zijn;
bij nader inzien is het zeer goed mogelijk dat die zedelijkheid blijkt - onzedelijkheid
te zijn, en die wetenschap - onkunde. Wat ik nu met die zinsnede, welke in uw
geleerde oogen geen genade heeft kunnen vinden, in 't kort heb willen uitdrukken
is dit: Multatuli zegt: ‘er zijn of er waren personen, die voor wetenschappelijk
doorgaan of doorgingen en toch niettegenstaande dien trap van wetenschap
onzedelijk zijn of waren; hunne wetenschap had hen daarvoor moeten vrijwaren;
wij behoeven dus voor die wetenschap zooveel achting niet te koesteren; zij staat
derhalve niet ver van onkunde af; ergo, tengevolge van hunne onkunde of in weerwil
van het peil hunner wetenschap, bleken die menschen onzedelijk te zijn.’
Maar die onkunde of dat peil van wetenschap van die personen blijft toch altijd
hunne wetenschap; evenzoo die onzedelijkheid hunne zedelijkheid. Voelt gij, meneer
Paraphrast, de kracht niet,
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die er in dat possessivum hunne ligt, dan is het wel zeer treurig met u gesteld, en
ben ik geneigd met Multatuli uit te roepen: ‘och, als men lezen kon!’
Het schijnt inderdaad, dat gij, die mij en anderen beschuldigt niet te kunnen lezen
of luisteren, het zelf evenmin kunt; ieder ander toch, die mijn artikel verder doorleest,
moet inzien, dat ik wel degelijk begrepen heb, dat Multatuli de personen, in zijne
voorbeelden opgevoerd, voor onzedelijk en onkundig hield; ik zeg zelfs ergens
duidelijk, dat M. in Frankrijk Rousseau en in Duitschland Grimm van onzedelijkheid
beschuldigde.
Maar gij wilt niet lezen en met zulke menschen is niet te eggen of te ploegen; zij
voeren op hoogen toon het woord en plaatsen zich op een ongenaakbaar piedestal,
weten alles alleen en verklaren, dat niemand anders iets begrijpt dan zij.
Wel zeker; gekker wordt het echter wanneer zulke personen zich aanstellen als
de heer Paraphrast, die blijkbaar het verlangen niet onderdrukken kon zijn eigen
glazen eens in te gooien, en, na dat gedaan te hebben, nog meent dat zij heel zijn
en hij die van een ander heeft stuk gegooid. Over zulke menschen zouden ook
koddige boekjes kunnen geschreven worden, nog koddiger, dan die gij op het oog
hebt.
Wat u verder beweegt u aan te stellen alsof gij Multatuli zelf waart is nog al
raadselachtig; gij zijt Paraphrast en Multatuli is Multatuli. Laatstgenoemde treedt
nooit anonym of achter een onbekend pseudonym tegen anderen op; hij vindt dat
onzedelijk; ik heb hem dit zelf hooren zeggen; derhalve hebt gij geen recht te spreken
van anti-kritiek.
Gij wilt niet te veel eischen van het geduld uwer lezers; ik wil de mijne niet vervelen,
en daarom haast ik mij aan dit geschrijf een eind te maken.
Alleen dit nog: gij zegt van mijn stuk: ‘het geschrift ademt van voor tot achter den
geest van 't parti-pris en dan houdt alle redeneering op. Om dit laatste te bewijzen
zal ik 'n staaltje geven van 's mans logica.’
Och, geachte heer, ge zegt dit laatste - welk laatste als ik vragen mag? het
parti-pris, de redeneering of het ophouden van alle redenering? Slaat de uitdrukking
inderdaad op het ophouden van alle redeneering, hetgeen wel het laatste begrip
zal zijn, dat in den

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

535
vorigen zin voorkomt, dan wilt gij dus bewijzen, dat er met mij niet te redeneeren
valt omdat ik schrijf uit een parti-pris. En wat doet gij nu? Een gewoon mensch zou
denken: een staalje geven van dat parti-pris;; neen dat is veel te ordinair, gij geeft
een staaltje van mijn logica; ge hadt evengoed een staaltje van mijn eetlust kunnen
geven; 't effect zou toch wel hetzelfde zijn geweest.
Ik dank u intusschen zeer voor de toezending van dat nummer van ‘Oost en West’
en houd mij voor het vervolg aanbevolen, terwijl ik mij noem
WelEdelGeb. Heer
Utrecht 24/4 '78.
Uw d.d.
3.
B.H. Steringa Kuyper.

Eindnoten:
1. Zie bij 28 maart.
2. criticus criticorum maximus: de grootste criticus der critici (lat.)
3. Dr. B.H. Steringa Kuyper (1853-1901), leraar klassieke talen, eerst te Middelburg, na 1897 te
Schiedam. In 1878 nog student te Utrecht.

[15 mei 1878
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]
*15 mei 1878
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. (RvE, blz. 309-311).
Genève, 15 Mei '78.
Beste Dekker! Van harte geluk, dat je weer in Wiesbaden zit. Was je niet hulpeloos
zonder Mimi? Ik ben zoo bedorven door mijn vrouw, dat ik mij op reis gevoel als
een pas geboren kind.
Mama was verrukt over u en zeide, dat gij haar zoo bemoedigd hadt omtrent twee
beproevingen, die haar steeds pijn deden.
Vurig wensch ik, dat uw materiëele pozitie verzekerd worde,
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maar ik moet, gelijk Thomas, aanschouwen om te gelooven. Van de Hollanders
verwacht ik niets rechtvaardigs.
Hoe maken het Vosmaer en Verbrugge? 't Pleit zeer voor u en hem dat hij niet
boos was over den Havelaar.
Hoe vindt ge dat beknibbelen van officieren in Atjeh? In geen ander land zou dit
1.
mogelijk zijn. Daaraan leert men ons regeerstelsel kennen. Lansberge behoudt
zijn twee ton 's jaars en de rijken blijven zonder inkomstenbelasting.
Der Siegreiche wil nu de socialisten die honger hebben voeden met godsdienst.
2.
Hij lijdt geen honger. A la Wassenaar van Catwijck. Hij trouwde eenige millioenen,
en roemt armoede als middel tot gelatenheid.
den

3.

Jenny is in den 7 hemel door haar kindje, dat een mooi schalksch vriendelijk
gezond engeltje is. Men noemt mij hier de vader van de mooie kinderen en Lindor
‘un enfant de Rubens.’ Vrijdag sprak ik over de Javanen in de Société de Géographie.
4.
Zelfs de gemoedelijke momiers waren vol geestdrift, alleen de huichelende ontstemd
over mijn denkbeelden omtrent de evolutie van de zedeleer (zie ‘Oost en West’ van
aanstaanden donderdag), maar hier was ik veel minder uitvoerig, sprak slechts over
5.
de Marquesas -eilanders (die liefst een gevallen meisje trouwen en wy een ‘maagd’
6.
verlangen). Ook de ui van Seelig : ‘maar de meiden bennen zwart’ ontstichtte de
en

7.

onreinen. Reclus was uit Vevey overgekomen en wil den 24 weer komen voor
het slot der voordracht. Zijn eerste woord was: ‘Gij kent zeker Multatuli?’ Waar
ontmoettet gij hem? Een lief heer, Brochet, verzocht mij de hand te mogen drukken
wegens den zeldzamen geest van rechtvaardigheid, waarmee ik minder beschaafde
volken beoordeelde.
Zijt beiden van ons omhelsd of gegroet.
Uw vriend R. v. E.

Eindnoten:
1. Lansberge: Mr. Johan Wilhelm van Lansberge (1830-1905), nederlands diplomaat en
gouverneur-generaal van Ned. Indië van 1874 tot 1881. Hij leidde, ook persoonlijk, de strijd in
de Atjeh-oorlog van 1875 tot 1877.
2. Wassenaar van Catwijck: Otto Eifelanus, baron van Wassenaer van Catwyck (geb. 1856 te
e

3.
4.
5.
6.
7.

Bennekom), werd in 1878 bevorderd tot luitenant ter zee 2 klasse.
Jenny: Roorda's tweede, veel jongere echtgenote.
momiers: mummie-balsemers; hier: oude sukkels (fr.)
Marquesas-eilanden: ook: Markiezen-eilanden, eilandengroep in het Oosten van de Stille Oceaan,
destijds een franse kolonie.
Seelig: H.G. Seelig (1785-1864), nederlands militair, commandant van de K. Militaire Academie
(1838) en vice-president van het Comité van Defensie (1850).
Reclus: Jean Jacques Elisée Reclus (1830-1905), frans aardrijkskundige en theoretisch anarchist,
een der leiders van de Parijse Commune, tot de amnestie van 1879 buiten Frankrijk verblijvend.

[22 mei 1878
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
22 mei 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 beschreven in duitse schrijfletters. Zie voorts bij 4 juni 1878. Met envelop waarop
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Germersheim, 22 Mai 1878.
Hochgeehrte gnädige Frau!
Bitte herzlich, nicht als Gleichgültigkeit zu betrachten, dass ich so lange nicht
komme - unsere dienstlichen Verhältnisse sind der Art, dass wir erst gegen Ende
des Monats Juni einigermassen Herr unserer Zeit sind und ohne Sorgen abkommen
können. Inspicirungen jeder Art hielten mich hier fest und eine weitere ist noch in
Aussicht - erst wenn diese vorüber, kann ich auf einige Tage abkommen.
Sollten gnädige Frau meine Ankunft früher wünschen, so werde ich trotzdem
abzukommen suchen.
In der Hoffnung, dass Sie sich wohl befinden, dass Ihnen der Kleine keine Sorge
macht, zeichnet sich mit der Bitte gütiger Gesinnung
Verehrten gnädigen Frau ergebenster Eduard Bernhold
Major.

Vertaling:
Hoogvereerde geachte mevrouw!
Van harte hoop ik dat U het niet als onverschilligheid moge opvatten dat ik zo
lang niet bij U ben geweest - onze dienstomstandigheden zijn zodanig dat wij pas
tegen het eind van de maand juni enigszins meester van onze tijd zijn en zonder
zorgen kunnen vertrekken.
Allerhande inspekties hielden mij hier vast en er is er nog een op komst - als die
voorbij is kan ik kort daarop vertrekken. Maar mocht U, geachte mevrouw, wensen
dat ik eerder kom, dan zal ik desondanks trachten hier weg te komen. In de hoop
dat het U goed gaat en dat de kleine U geen zorgen geeft, teken ik met het verzoek
mij gunstig gezind te zijn
Vereerde, geachte mevrouw uw zeer toegewijde Eduard Bernhold Major.

[25 mei 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
25 mei 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht 37.
Amsterdam, 25 Mei 1878
Waarde Dekker!
Waarschijnlijk heeft u den tijd ontbroken nogmaals hier te komen
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en zijt Ge nu reeds lang in uw te-huis weêrgekeerd?-Daar nu de tijd nadert om met
den herdruk van bundel VI te beginnen, acht ik 't toch voorzichtig U te vragen of ik
werkelijk de bundel zooals die thans bestaat, zonder gevaar voor meer dan gewone
correctie ter perse kan leggen? Wilt Ge 't boek soms nog met de pen in de hand
doorloopen vòòr de zetters 't krijgen, doe dat dan svpl nù. Acht Ge 't echter overbodig,
des te gemakkelijker voor mij; in dat geval krijgt Ge enkel de gelezen proeven en
kan alles snel achtereen afloopen; indien Ge althans geen andere zorgen hebt die
U het dadelijk doorlezen der proeven beletten zouden?
Na bundel VI woû ik ook VII terstond laten volgen, daar sedert V in klein formaat
verscheen iedereen mij vraagt nu die anderen ook maar gauw te herdrukken. Ben
ik dus niet te lastig, denk dan ook eens om dien bundel, als 't U even schikt.
Ik kan me voorstellen dat Ge met een opgelucht hart huiswaarts gegaan zijt. Na
zoveel arbeid en inspanning begrijp ik dat Ge weinig lust hebt langer dan strikt
noodig was in ons landje te vertoeven en 't U een behoefte was weêr in eigen
omgeving uit te rusten. Ik hoop hartelijk dat Uw gezondheid door al dat reizen en
werken niet geleden heeft en houd mij aanbevolen eens spoedig iets van U te
hooren.
Wees met de Uwe hartelijk gegroet van
tt G.L.F.
Ik doe die vraag omtrent den herdruk vooral, omdat als de correctie in proeven
geschiedt, de druk daardoor altijd lijdt. Door tusschenvoegsels en veranderingen,
worden de regels en 't wit tusschen de woorden altijd ongelijk, zoodat de eene regel
1.
compres, de andere te wijd uiteen staat en daardoor 't geheel er bont uit ziet.

Eindnoten:
1. compres: dicht opeen gedrukt.

[1 juni 1878
Nonni wordt 21 jaar]
1 juni 1878
Nonni wordt 21 jaar.

[juni 1878
Artikel J.A. Bientjes in De Levensbode]
Omstreeks begin juni 1878
Artikel van J.A. Bientjes in De Levensbode X, blz. 321-335 inzake de voordracht
van Multatuli op 12 april te Zwolle. (M.M.) Fragmenten.
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Een voordracht van multatuli over wijsbegeerte.
't Is altijd merkwaardig voor den ijverigen waarnemer, om een groot schrijver te zien;
nog meer, om hem voor de vuist zijne denkbeelden over een belangrijk onderwerp
te hooren voordragen. Bijzonder merkwaardig vond ik het echter, om den vóór een
vijftiental jaren verketterden pleitbezorger van mevrouw Pruimers**1 voor het publiek
te Zwolle, het woord te hooren voeren tot datzelfde publiek, dat in grooten getale,
in alle kalmte, thans eene wijsgeerige keuvelarij van hem aan kwam hooren. De
oude ergernis was gesleten of de nieuwsgierigheid - wellicht wel naar schandaal was zeer groot. Multatuli trad te Zwolle voor een uitgelezen schare, ook van vele
vrouwen op.
't Kwam me voor, dat de spreker te Zwolle met opgewektheid sprak. Van de op
andere plaatsen geslaakte klachten over ongestelheid en vermoeidheid hebben wij
daar niet vernomen. In Deventer - gelijk in Den Haag, en misschien ook elders nog
- beklaagde zich de spreker, dat het noodlot hem voortdreef om het woord te voeren,
dat hij zich gaarne rust gegund had na zijne zielsverstuiking - gelijk hij dat uitdrukte;
- op andere plaatsen heeft hij nog andere indirecte protesten tegen het feit zijner
optreding ingediend; doch daar te Zwolle werd met geen enkel woord over
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de aanleiding, de lust of onlust, tot de reis door Nederland gesproken. Welwillendheid
bij de beoordeeling, op andere plaatsen ingeroepen, werd hier niet gevraagd: ze
was dan ook niet noodig: Multatuli heeft twee en een halfuur, met vuur en met talent,
tot het publiek gesproken.
Een wonderlijke verhouding, die van Multatuli tot de Nederlandsche natie!
Ik kwam eens te Leeuwarden over Multatuli in gesprek met een
oud-volksvertegenwoordiger, die een vriend van den heer Duymaer van Twist en
van den heer Thorbecke was geweest. Deze beweerde, dat de toon, waarop de
heer Douwes Dekker zijn debat pleegt te voeren, het onmogelijk, dus onraadzaam
maakt, eene zaak kalm en in haar geheel met hem te behandelen: waaraan hij dan
ook toeschreef, dat Multatuli niet of nagenoeg niet weêrsproken wordt. Dit was
natuurlijk vóórdat de heer Van Vloten dat nuttige werk toonde aan te durven en op
zich nam. Toen hij vervolgens beweerde, dat de gevolgen van Multatuli's strijd voor
het grootste gedeelte met zijn eigen wapengekletter en trompetgeschal en
tromgeroffel zullen verdwijnen, sprak ik hem natuurlijk tegen, en wees ik er hem op,
dat eenige oplagen van Multatuli's werken reeds zijn uitverkocht, en dat het gansche
opkomende geslacht van Nederland, bijna zonder eenige uitzondering, een
Multatuli-opgewondenheids-periode doorloopt.
(....)
Ik wil trachten, voor zoover dit buiten den invloed der eenvoudige, ongekunstelde
voordracht van den spreker zelf mogelijk is, een denkbeeld van den inhoud zijner
rede over wijsbegeerte, weer te geven, en te gelijk in korte trekken, als een
waarheidlievend hoorder, mijne bezwaren tegen zijn slotsommen te formuleeren.
In de eerste plaats begon Multatuli met te wijzen op de welsprekendheid van onze
taal in het woord wijsbegeerte: geene enkele taal duidt z.i. zoo waar den aard van
het denkbeeld, dat er door wordt uitgedrukt, aan. Het duitsche woord Weltweisheit
is nog zeer gebrekkig, en het fransche woord philosophie is er schier onvatbaar
voor, om door het groot publiek recht verstaan te worden, hetgeen van een
verlatinizeerd stamwoord niet te verwonderen is. Vandaar dat de onzinnigste
beteekenissen aan dit woord philosophie gehecht worden.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

541
Pittig en duidelijk, als schier altijd, toonde de spreker dit aan langs den hem
gemeenzamen weg van goede, belangwekkende anekdoten. Om aan te wijzen,
welk denkbeeld Frederik II van Pruisen aan het woord philosophie ten grondslag
legde, herinnerde hij aan zijn bekend gezegde: ‘quand je veux punir une province,
2.
je lui donne un philosophe comme gouverneur ’; en om met éénen trek bloot te
leggen, welke gedachte het woord nog heden ten dage in het brein van den
beschaafden Franschman vertegenwoordigt, vertelde hij het volgende: ‘in Wiesbaden
wandelende met een gewezen hoofd-officier van het fransche leger, had ik het
3.
verdriet’ - zei Dekker - ‘mijnheer Mac-Mahon te ontmoeten. Het trof mij, behalve
*
dat de man een allerzonderlingsten mond heeft , dat hij er merkwaardig welvarend
naar lichaam en ziel uitzag; en ik kon niet nalaten daarover mijne verbazing te
kennen te geven aan den ouden wapenbroeder van den man, die het schoone
4.
krijgsmanswoord heeft omgekeerd: ‘la garde se rend, mais ne meurt pas ’. En wat
was het antwoord op mijne ontboezeming?’ vraagde Dekker: ‘Oh! - il prend son sort
5.
en philosophe !’ De philosophie schijnt dus in Frankrijk ook een zalf voor verloren maarschalkseer
te zijn, voegde de spreker hier aan toe.
Wijsbegeerte - begeerte om wijs te zijn, vooral om wijs te worden - eene schoone
woordvorming! De uitdrukking is volmaakt geschikt voor den edelsten arbeid van
den mensch: het trachten naar de kennis van het zijn; het zoeken naar de kennis
van den aard der dingen. Het spreekt vanzelf voor den lezer van Multatuli's werken,
dat dit begrip de schering en inslag van zijn redeneering was; en ook dat hij met het
bekende vuur te velde trok tegen de schoolsche opvatting van het begrip
wijsbegeerte, tegen de akademische philosophie. De wereldgeschiedenis, of wat
zoo genoemd wordt, heeft de beteekenis en de opvatting van het woord wijsbegeerte
geheel verdraaid; zij heeft het oorspronkelijk eenvoudige begrip verduisterd en onder
wanbegrippen bedolven, evenals er schoone fresco's onder de vandaalsche kalk
der eeuwen zijn verborgen en bedekt. Evenals de kalk bij die oude, meesterlijke
muurschilderwerken, zoo moet het vuil der eeuwen worden afgekrabd, willen wij
oorspronkelijk reine voorstellingen der

*

De opmerking is zeker ook allerzonderlingst. - B.
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menschen weder in hare eer herstellen. De verschillende theologiën, ten nauwste
samenhangende met het eigenbelang der pythia's en priesters, hebben heel wat
stof en vuil en kalk op hun geweten.
Vervolgens hebben ons de geleerdheids-kwakzalvers onnoemlijk veel kwaad
gedaan; de menschen, die anderen stipt en in bijzonderheden op ‘hooge’ scholen
den weg hebben aangewezen, waarlangs men wijsbegeerte machtig worden kon.
Duitsche professoren bovenal hebben op dit gebied het onmogelijke gepresteerd:
ja - de duitsche natie vooral, is zeer ‘philosophisch gebildet’! Er bestaat ook
tegenwoordig eene belangwekkende geschiedenis der wijsbegeerte - belangwekkend
als geschiedenis van de krankzinnigheid der menschen van alle tijden en volken.
In het kort wilde Dekker eenige orakelspreuken van sommige der meest fameuze
dier oude heeren wijsgeeren bespreken.
Van de oude wijsgeeren, van de wijzen Griekenlands, vond niemand, als wijsgeer,
genade in Multatuli's oogen dan Aristoteles. alleen nog Sokrates, dat scheen wel
een braaf mensch geweest te zijn, zei hij; want deze had den giftbeker moeten
drinken; overigens was het hem nooit recht duidelijk geweest, wat of wij voor ons
leven door Sokrates aan wijsheid hadden gewonnen. Solon, die de eer had Athene
te bewetgeven, had eene eigenaardigheid die het onmogelijk maakte in zijne oogen,
om hem aanspraak op den titel van een wijze te doen behouden. De man had het
gebrek - bijna te triviaal om het uit te spreken, volgens Multatuli - van zich te buiten
te gaan aan sterken drank. De oprechte Griekenvriend Plutarchus heeft het van
hem getuigd. De traditie heeft ons van die heeren wijsgeeren en wijzen al vreemde
en onnoozele of bespottelijke dingetjes verteld. Van Solon hooren wij nooit veel
anders, dan het schoolvertelseltjen van zijne ontmoeting met mijnheer Kresus, wat
stellig ook niet voldoende is, hem tot wijze te benoemen. Van andere van die heeren
grieksche filosofen hooren wij, dat zij ‘huwden op de markt’, dat zij om tot ware
wijsbegeerte te komen, wilden uitgaan van iets buiten de natuur, dat de menschen
hunne aandoeningen, vooral hunne smart en vreugde, dienen te verbergen, en
zulke onkieschheden of dolheden meer. Diogenes heeft de reputatie van een
verbazend groot wijsgeer gekregen, omdat hij in een ton ging wonen; iets wat
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Dekker alleen daaruit meende te moeten verklaren, dat de man van een
kuipersfamilie was, of althans belang bij den verkoop van duigen had. O ja, die man
had verder ook nog een vorst gebrutalizeerd - ook een onverwelkbre lauwer aan
zijn wijsgeerskroon. Plato, de door zooveel professoren aangebeden Plato, verklaart
in zijne Republiek, dat in een Staat geen dichters mogen toegelaten worden; wat
voor Dekker volstaat, om hem aanstonds vaarwel te groeten. Dan zijn er in die
klassieke Oudheid menschen geweest, die zich verbeeldden, dat de hoogste wijsheid
daarin bestaat, om om alles te lachen; andere, dat die zou bestaan in het huilen om
alles. Is het niet krankzinnig? vraagde Multatuli. En die heeren Heraklitus en
Demokritus hebben school gemaakt, een heele school van wijsgeeren. Is dat om
te lachen of te huilen?
Op dezelfde wijze werden eenige wijsgeeren van het begin onzer jaartelling, en
uit de middeleeuwen onder handen genomen. Het noemen der Paulinische
wijsbegeerte gaf den spreker aanleiding tot een zijner gewone goede grappen. Hij
verklaarde namelijk, als het treffendste blijk van Paulus levenswijsheid, altijd te
hebben bewonderd zijn waarschuwing aan Timotheus; - Paulus scheen namelijk te
Troas met displeizier gelogeerd te hebben bij een zekeren mijnheer Alexander, die
het beroep uitoefende van kopersmid, en die een machtig onaangenaam humeur
schijnt bezeten te hebben; welnu, Paulus neemt, in een zijner zendbrieven, de flinke
praktische waarschuwing op: lieve vriend, indien gij ook eens te Troas komt, raad
*
ik u, hoed u voor Alexander den kopersmid. Dekker verklaarde een soortgelijk
avontuur te hebben gehad in Dordrecht, waar hij het huis van zijn waard was
uitgetheologizeerd:: op het edele en flinke voetspoor van Paulus wilde spreker niet
nalaten, zijn toehoorders toe te roepen, zich, indien ze ooit te Dordrecht mochten
belanden, daar te hoeden voor Alexander den koperslager! Voor Jezus, als wijsgeer, in de lijst van zijn tijd, had spreker natuurlijk de grootste
achting. Hij had bewezen, dat het hem ernst was met zijn wijsbegeerte.
Kort slechts werden verschillende wijsgeeren of zoogenaamde

*

Een weinig geillustreerd. Paulus zegt: de Heere vergelde hem naar zijne werken! - B.
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wijsgeeren van de nieuwere tijden aangeraakt. Behalve Locke en Leibnitz (die echter
alleen als mathematicus werd gewaardeerd) vond alweder niemand genade voor
de oogen van Multatuli, en vielen zij allen in gruis van hunne voetstukken bij zijne
aanraking. Als grondvorm van wijsgeerigen onzin werd door Multatuli ‘de basis’ van
het philosophisch stelsel van mijnheer Cartesius nagezien en geïnspecteerd. ‘Cogito
ergo sum’ is een formule, die tot nu toe met zekeren schroom door alle
leerlingen-wijsgeer is uitgesproken, uit eerbied voor hare mogelijke diepzinnigheid.
Nimmer is die latijnsche volzin zeker in zoo diep négligé ten toon voor het publiek
gesteld, als hier door Multatuli geschiedde. Spreker kon blijkbaar moeilijk een
spotvorm vinden, die hem snijdend genoeg voor zulk eene dolheid scheen. Hij had
mijnheer Cartesius willen voorstellen, zijn basis - ik denk, ergo besta ik duidelijkheidshalve te veranderen in: ik eet biefstuk, ergo besta ik. Met het volste
recht beweert Multatuli, zou men indertijd hebben mogen probeeren, door mijnheer
Cartesius heen te loopen, onder gehoudenheid tot beleefde groete en kennisgeving,
dat men niet wist dat hij bestond; waarop hij dan waarschijnlijk bij de botsing wel
met zijn ‘basis’ zou geantwoord hebben: ‘mijnheer - ik denk - alzoo besta ik! Twijfel
dus niet verder’.
De studie aan Kant besteed beschouwde Multatuli als verloren arbeid. - Spinoza
schijnt wel een braaf en goed mensch geweest te zijn; doch den edelen titel van
een doordenker verdiende hij naar de meening van Multatuli niet.
Men ziet het: de executie van die philosophen, waaraan eene geheele akademie
stof voor dissertaties heeft, was, zooals de militairen dat, geloof ik, noemen, ‘paraat!’
Alle traditioneele eerbiedigheden werden hier afgebroken: even als altijd scheen
de heer Dekker, er behagen in te vinden, een algemeen aangenomen beschouwing
6.
aan te vallen. Zoo moest bijv. ook Jacob Moleschott het ontgelden, dat hij indertijd
7.
zijn zeer kernachtig ‘Ohne Phosphor kein Gedanke !’ had uitgesproken, als kort
begrip zijner hersenphysiologie; en Multatuli's weêrslag hierop luidde: ‘Heere God!
wat een luciferphilosophie!’ Behoef ik te zeggen, dat ik dezen, ongeveer zijn laatsten
zet over de geschiedenis der wijsbegeerte, voor een toonbeeld van zijn overige
oordeelvellingen houd?
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Het is ook dezen Nederlandschen schrijver, evenals den welbekenden Coenraad
Busken Huet verbazend veel waard, iets ongemeens, iets verrassends te zeggen.
Dat nu de waarheid en de billijkheid van hetgeen zij zeggen, ten zeerste onder dien
hartstocht lijden moet, wie zou er zich over verwonderen?
Hier en daar zal het botvieren aan die zucht hinderen, stuiten zelfs; - elders zal
het ons prikkelen door een zekere nieuwheid van gedachte: zoo bijv. bij de parodie
op het ‘Cogito ergo sum’.
Na de pauze sprak Multatuli over den aard der ware wijsbegeerte, de
weetgierigheid naar de dingen die bestaan. Het streven naar de kennis der natuur
werd met vuur gepredikt, en met hartstocht werd gewaarschuwd tegen het wawelen
over buitenissigheden. Ieder, die des sprekers eersten bundel Ideeën kent, weet
wat Multatuli te zeggen heeft, als hij over zijn God, het zijn, over zijn wijsbegeerte,
de kennis van den aard der dingen, spreekt. Het zijn is eeuwig, noodzakelijk,
rechtvaardig. Ons menschen liggen slechts vervormingen ter studie voor. Alles
vloeit. Alles wordt en vervormt zich. De mensch moet die vervormingen bestudeeren,
om zijn geluk te verzekeren. De mensch heeft door het feit van zijn bestaan recht
op geluk. Welnu, door alle middelen, die hem ten dienste staan, mag hij dat geluk
zoeken te vermeerderen. Slaat de mensch den waren weg, om zich gelukkig te
gevoelen, d.i. het leven overeenkomstig de natuur en het streven naar de kennis
van den waren aard der dingen, niet in; zoekt hij niet waarheid, maar neemt hij ook
genoegen met leugen; dan bemerkt hij, dat zijn God is een ijverzuchtig God, en hij
wordt gestraft met ongeluk, smart, ontevredenheid. Spreker vermoedde, dat men
zou zeggen, dat deze philosophie zeer eenvoudig en zeer oud is; maar hij meende
ook met onverminderde kracht altijd nog te moeten uitroepen: wantrouw alle
slotsommen, die niet eenvoudig zijn! Schoon was nog Spreker's herinnering aan
het woord van Sokrates; eene herinnering die hij meende, dat onze geheele
wijsbegeerte moet beheersen: ‘hoe meer ik weet, hoe meer ik besef, dat ik niets
weet’. Hij bezigde hier eene welsprekende gelijkenis van een reisgezelschap op
een weg, die zich vertakt en weêr vertakt en duizendmaal vertakt. Het zal eerst den
verder op al deze wegen voortgeschreden reiziger mogelijk zijn, om zijnen
tochtgenooten omtrent den juisten weg naar het voorgestelde doel in te lichten.
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Waanwijs zou het zijn van den reiziger, die pas den breeden weg is opgeloopen,
om alles te willen weten van de wegen, die er in de richting der millioenen nog
volgende vertakkingen liggen.
Onze weetgierigheid kan dus onbegrensd zijn, en de natuuronderzoeker d.w.z.
de opmerkzame toeschouwer van al wat om ons heen geschiedt, vindt dan ook
immer stof te over voor zijne aandacht.
Het gebied van gelijkenissen is niet dat, waarop Multatuli het zwakst is. Bijna altijd
boeit hier de levendigheid van zijne voorstelling.
In een kort verslag aan zulke grepen recht te doen wedervaren, is moeilijk. Eerst
een stenografische reproductie zou de litterarische verdienste daarvan uit doen
komen.
Hoe verder ook rekening te houden met de waardevolle opvoedkundige
opmerkingen, die Multatuli in zijn lezingen als 't ware achteloos verspreidt? Zoo bijv.
8.
die omtrent den horror vacui der menschelijke, dus ook der kinderlijke ziel? Kortom
- geheel volledig kan mijn verslag niet zijn!
Een groot gedeelte van den nu nog overigen tijd werd besteed aan eene
ontvouwing van des sprekers welbekend ‘atheïsme’. Hij hoopte niemand gekrenkt
te hebben met de voorloopige slotsommen zijner wijsbegeerte. Indien zijne
ontkenning van het bestaan eens persoonlijken Gods iemand mocht geërgerd
hebben, het zou hem spijten; maar hij kan niet anders getuigen dan hij doet: hij moet
zijn ware meening verkondigen. Hij maakt geene aanspraak op eerbied voor die
overtuiging (het is een leugen zegt hij, dat men eerbied zou verschuldigd zijn aan
de meening van iederen andersdenkende: stel u voor eerbied te hebben voor de
meening van iemand, die beweert dat 2 × 2 = 5!); maar wel op eerbied voor de
openhartigheid, waarmede hij zijne overtuiging uitspreekt. Van den anderen kant
waarschuwt hij, om hem wegens dat ongeloof in een persoonlijk God niet voor een
slecht mensch te verklaren: zoo iets geschiedt nog wel eens in onze maatschapij,
die van het geloof een deugd gemaakt heeft! Geloovers, die hem van zijn ongeloof
een ondeugd wilden maken, roept hij nog altijd met het oog op zijn Havelaars daad
toe: gaat heen, gijlieden, en doet desgelijks!
(....)
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Ik heb reeds laten doorschemeren, dat ik niet gaarne zou geacht worden te willen
zweren bij al hetgeen Multatuli in deze lezing verkondigd heeft. Daar zijn
9.
waarschijnlijk ‘more things in Heaven and earth, than is dreamt of’ zelfs in den
geest van Multatuli! Zijne parate executie van bijna al de tot dusver groot genoemde
philosofen mist de noodige volledige argumentatie om beslissend te zijn. Plato
geheel te verwerpen, omdat hij geen dichters in zijn republiek wou dulden, Solon
te verketteren omdat hij gezegd wordt veel van ‘drank’ te houden, Kant zonder vorm
10.
van proces te veroordelen, Spinoza ‘en bonhomme ’ te behandelen, den oprechten
natuurkenner en handhaver van zijne overtuiging, Jacob Moleschott, af te schepen
met den titel van den luciferphilosoof - dat alles vind ik natuurlijk zeer Multatuli-aardig,
maar daarom volstrekt nog geen orakelspreuken!
Trouwens wie verwondert zich bij dezen schrijver nog over zulke invallen? Zijne
werken liggen daar voor ons als eene verbazende collectie aforismen, vol treffende
juistheden, vonkelende denkbeelden, aangrijpende ontboezemingen, maar vol ook
van onwaarheden en onbillijkheden. Ik mag voor het oprecht karakter dezer regelen
*
niet verzwijgen, dat ik met den Hr. Van Vloten bijna onverwaardelijk instem, wat
zijn oordeel over den schrijver en mensch Douwes Dekker betreft. Alleen maakt het
nog immer een punt van mijne studie uit, in hoeverre de eigenaardigheden, die zich
bij Douwes Dekkers's menschen- en schrijversloopbaan voordoen natuurnoodwendigheden zijn; verschijnselen, die zich in het leven van meer groote
geesten hebben voorgedaan. De stelling, die Dekker eens heeft willen verkondigen:
11.
‘que la vie privée doit être murée beschouw ik als zijner onwaardig, en op 't
oogenblik toen Mina Kruseman hem zeide: ‘neen, mijnheer, het bijzonder leven van
een groot man moet groot zijn, als alles wat van

*

Opmerkelijk was D.D's vermaning tot het publiek: ‘Ik kan u niet genoeg op het hart drukken,
hetgeen door Van Vloten zoo volkomen juist gezegd is: het is geene ware wijsbegeerte, die
zich niet weet te uiten in de taal van het gewone dagelijksche leven!’ Elders sprak Multatuli
van zijn ‘intiemen vijand’ Van Vloten; ten onrechte: aan feilentoonende vrienden heeft ook
een Multatuli meer, dan aan willige wierookplengers! - B.
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hem uitgaat!’ moet hij haar in zijn hart gelijk gegeven hebben.
(....)
12.
J.A. Bientjes.
Heerde, 1 Mei 1878.

Eindnoten:
2. quand je veux enz.: als ik een provincie wil straffen, geef ik haar een filosoof als bestuurder (fr.)
3. Mac-Mahon: Edmé Patrice Maurice de Mac-Mahon (1808-1893), maarschalk van Frankrijk en
tweede president van de franse republiek van 1873 tot 1879. Hij was de grote verliezer in de
slag van Sedan (1870).
4. La garde enz.: De keurtroepen geven zich over, maar sterven niet (fr.)
5. Il prend enz.: Hij accepteert zijn lot als een echte filosoof (fr.)
6. Jacob Moleschott (1822-1893), nederlands fysioloog, grondlegger van een materialistische
wijsbegeerte.
7. Ohne Phosphor etc: zonder fosfor geen gedachte (du.)
8. horror vacui: afschuw van het luchtledige (lat.)
9. more things enz.: er zijn meer dingen in de hemel en op aarde dan waarvan gedroomd wordt
(...) - toespeling op een uitspraak van Hamlet in het gelijknamige drama van Shakespeare (akte
I, scène 5, vers 158).
10. en bonhomme: als een brave borst (fr.)
11. que la vie privée enz.: het privéleven moet afgeschermd worden (fr.)
12. J.A. Bientjes (1848-1931), leraar wiskunde, redakteur van de Zaanlandsche Courant.

[2 juni 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
2 juni 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1
(5/6) beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 2 juni 1878
Waarde Funke, sedert m'n vertrek uit Holland ben ik nog niet anders dan onwel
geweest. Niet bedlegerig ziek, maar zóó suf en uitgeput dat alles me even zwaar
n

valt. Dit is dan ook de reden dat ik eerst heden uw brief van den 25 beantwoord.
Ik ben 't volkomen met U eens dat er weinig of geen korrektie behoort gemaakt te
worden in de proeven zelf, en zal daarom de vellen nazien, schoon ik ook daarin
maar weinig verandering maak. Heden gaan er reeds 'n paar op de post.
Ik dank U voor Uw vriendelyken brief. M'n heele stemming-Ik word gestoord.
Hartelyk gegroet, ook Uw vrouw aan wie ik schuld heb. Dàt hindert me.
tt DD

[2 juni 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
2 juni 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
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Wiesbaden, 2 Juni 78 beste Haspels! Eigenlyk hoefde ik U niet te schryven daar
ik met het geld best wachten kan tot Uw komst. Toch 'n enkel woordje om U te
zeggen dat jelui zoo hartelyk welkom zult wezen. Nu dit spreekt vanzelf. Ik denk dat
jelui den trein over Troisdorf neemt, die my onlangs redelyk bevallen is. Ik geloof
niet dat 'n andere route sneller gaat, en dat is toch hoofdzaak. Ik ben toen precies
11 uur van Arnhem vertrokken (van Rotterdam ± 9?) en kwam 73/4 hier aan. Het
is waar dat ik eenige keeren moest overstappen, maar ik vind dat dit eer een voordeel
dan 'n nadeel is op lang traject. Het breekt de eentoonigheid. Als je de route over
troisdorf
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neemt, moet het op de billetten staan. Ik raad U af retourbilletten te nemen. Juist
het vertrek van hier, d.w.z. Ryn-àf, is tot Bonn of Keulen toe, aangenaam met de
boot. Dan ziet ge den Ryn op z'n mooiste punten, en die booten zyn zeer comfortable.
Namel. de Friede, de Humboldt, de Kaiser. Dat zyn luxe-booten. Nu, dàt zullen we
hier bepraten. Neem dus géén retourbillet. Ryn-òp is 't reizen met de boot groote
gekheid. Ik stel me van Uw beider komst groot genoegen voor, en hoop dat ook gy 't hier
aangenaam vinden zult, zoowel binnen als buitenshuis. Wy zullen U saterdag avend
in glorie van den trein halen, zeker wel met ons drietjes. Als m'n vrouw niet meekomt,
1.
zal 't zeker wezen om de drukte met het gemeste kalf. Nu, verloren zonen ben jelui
nu wel niet, maar toch even welkom alsof jelui je vaderlyk erfdeel had opgemaakt,
en met juffrouwen gepleizierd. Coen is altyd dezelfde lieve jongen. Maar z'n leeren...
o wee! Nu erken ik dat ik ook over z'n school niet tevreden ben. 't Schynt daar 'n
luxe boel te zyn. Ze hangen van ferien en vrye uren en vakantie aan elkaar. Daarover
mondeling.
Dus tot Saterdag avend hartelyk gegroet van
Uw Dek
Ge krygt met uw beidjes maar één kamer (natuurlyk met twee bedden) maar hy is
ruim genoeg. Ook hebt ge daarin niets te doen dan slapen.
Coen en ik zyn vandaag verdrietig omdat er geen wind is voor onze vliegers. We
laten ze op vlak voor 't huis. Sedert m'n vertrek uit Holland ben ik nog niet wèl geweest. Jelui komst zal me
goed doen denk ik. Ik wou zoo graag eens vroolyk wezen. En met uw beidjes is 't
hetzelfde geval. Je moet hier eens ademhalen en uitblazen!

Eindnoten:
1. zonen: oorspr. stond er zoonen.

[3 juni 1878
Brief van H.J.J. Bos aan J.H. de Haas]
3 juni 1878
Brief van H.J.J. Bos aan dr. J.H. de Haas. Dubbel velletje met gedrukt monogram
HB, waarvan blz. 1-2 en 3 (1/2) beschreven. (M.M.)
WelEdelGeb Heer,
Verschillende omstandigheden verhinderden me gevolg te geven aan het verzoek
van den Heer J.M. Haspels om Ued een bezoek te brengen ten einde met U te
spreken over een dadelijke ondersteuning aan den Heer Dekker.
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Sedert is de Heer Haspels van zijn reis teruggekeerd. Daar hij met UEd reeds
persoonlyk over die ondersteuning heeft gesproken, komt het hem en mij verkieslijk
voor dat die zaak tusschen UEd en hem worde afgehandeld. Met dat doel zal hij
UEd dezer dagen bezoeken.
Het doet mij wel leed de gelegenheid te missen en de eer van Uwe persoonlijke
kennismaking. Ik vertrouw echter op een gunstige gelegenheid in de toekomst en
teeken inmiddels met gevoelens van ware hoogachting
UEd DWD Hendrik JJ Bos
R/dm
3 Juni 1878

[4 juni 1878
Brief van Mimi aan E. Bernhold]
4 juni 1878
Brief van Mimi aan Majoor E. Bernhold. Deze tekst is geschreven in duitse
schrijfletters op de derde bladzijde van het dubbele velletje postpapier, waarvan de
eerste twee bladzijden de brief van 22 mei 1878 van Majoor Bernhold aan Mimi
a

bevatten. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 18 ).
4 Juni 78
Sehr verehrter Herr
Als ich Ihren letzten geehrten Brief erhielt, war unsrer kleinen Mann mit Masern
erkrankt - Es war jedoch nicht gefährlich und jetzt ist er wieder ganz hergestellt und
munter wie immer. Werther Herr, Ihr versprochener Besuch wird uns sehr angenehm
sein. Bitte, schreiben Sie uns wann wir Sie erwarten dürfen. Ich sage ‘uns’, denn
Gottlob ist mein Mann seit einige Wochen wieder zu hause. Zwar ist er unwohl und
leidend, aber dennoch hat er Freude an dem herzigen klugen Kinde. Ja, kommen
Sie bitte, sobald es Ihnen möglich ist um alles weitere zu verabreden. Dass wir das
Kind gern behalten ist eine ausgemachte Sache. Hauptsache für uns ist die
Gesetzliche Gewissheit es nie wieder abgeben zu müssen - das wäre zu grausam!
Hochachtungsvoll verehrter Herr M.D.D. geb Schepel
PS Sie haben doch meinen Brief Anfang April erhalten?
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Vertaling:
Zeer geachte Heer,
Toen ik Uw laatste hoog op prijs gestelde brief kreeg, had onze kleine man de
mazelen - Het was echter niet gevaarlijk en nu is hij weer geheel hersteld en vrolijk
als altijd.
Waarde Heer, het bezoek dat U ons hebt toegezegd zal ons heel aangenaam
zijn. Schrijft U ons alstublieft wanneer wij U verwachten mogen. Ik zeg ‘ons’, want
goddank is mijn man sedert enkele weken weer thuis. Wel is hij niet helemaal in
orde en ziek, maar toch beleeft hij plezier van het lieve verstandige kind. Ja, komt
U alstublieft, zodra het U mogelijk is om al het overige te kunnen afspreken. Dat wij
het kind graag houden is een uitgemaakte zaak. De hoofdzaak voor ons is de
wettelijke zekerheid dat we het nooit meer af hoeven te geven - dat zou te gruwelijk
zijn!
Met alle hoogachting, zeer vereerde heer,
M.D.D. geb. Schepel
PS U hebt toch mijn brief van begin april gekregen?

[5 juni 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
5 juni 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel dubbelgevouwen velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 (5/6) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke, Nieuwe
Heerengracht 37.
Amsterdam, 5 Juni 1878
Waarde Dekker! Behoud svpl de rest van de gecorrigeerde bladen voor bundel
n

VI tot 1 Juli, want eerst dàn ga ik drukken. Onze drukker Los schaft een nieuwe
letter aan die niet voor dien datum gereed zal zijn. Na bundel VI woû ik maar meteen
bundel VII in post formaat gaan herdrukken. Als Ge dus lust en tijd vindt om tegen
October ook dat deel persklaar te maken, zal me dit aangenaam zijn. Hebt Ge
dringend ander werk, dan kunnen we met VII ook wel tot in '79 wachten.
Dat Ge U nog steeds vermoeid gevoelt, spijt me zeer. Toch vertrouw ik dat de
rust in Uw ‘home’ U wel weder zal opknappen. Gij hebt Uw tournée door ons landje
ook wel wat lang gerekt en U veel te veel ingespannen. Dat maakte U zoo licht
geraakt toen Ge hier waart en eerlijk bekend was ik wel een weinig bang dat mijne
vrouw of kinders, ja, ik zelf U bij een volgend bezoek door eenig minder overdacht
gezegde zou hinderen. Juist door de zorg om héél voorzichtig te zijn, zouden we
allicht onhandig worden
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en al weten we dat Ge 't niet zoo kwaad meent, toch is 't hoogst moeielijk U in dien
overprikkelden toestand voor ergernissen te bewaren, vooral in een gezin met
zooveel kleine wijsneuzen onder de 10 jaar, die men niet altijd zoo maar ter zijde
kan zetten. Laat ons echter die malle scène maar zoo gauw mogelijk vergeten en
er niet meer over spreken!
Wees hartelijk met de Uwe gegroet van
tt GLF

[8 juni 1878
Advertentie van Multatuli in het Algemeen Handelsblad]
8 juni 1878
Advertentie van Multatuli in het Algemeen Handelsblad, no. 14899. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
1.
Na het lezen van zekere Boekbeoordeeling in den GIDS.
Aan ENGELBERT DE CHATELEUX, den auteur van CHANDOSSE DEN DICHTER, mijn
HARTELIJKEN GROET!
Wiesbaden, 3 Juni 1878.
MULTATULI.

Eindnoten:
1. In De Gids, 1878, deel II (= mei) was een recensie verscheen van J.K - t van het stuk Chandosse
(1877) van E. de Chateleux.

[juni 1878
Herinneringen van E. de Chateleux]
Omstreeks juni 1878
Herinneringen van Engelhert de Chateleux in een brief aan Jan van Rijswijck d.d.
9 juli 1888. (A.M.V.C. Antwerpen;fotokopie M.M.) Fragment.
Hoei 9 juli 88.
Beste Jan,
Met aandacht en belangstelling nam ik kennis (wat 'n infame deurwaardersstijl!)
van de bezwaren die gij aanvoert tegen de uitgaaf dier ideeën. Wat het waarschijnlijk
1.
verwijt betreft: dat ik Multatuli na zou volgen - ma foi ; ik kan er niets aan doen! Ge
2.
zult u herinneren dat men ‘Chandosse’ indertijd voor 'n werk van hèm aanzag, dat
hij onder 'n pseudoniem in 't licht gaf, en - 'n bekentenis! - toen ik 't schreef, had ik
nagenoeg niets van hem gelezen (wat hij me later kwalijk nam!) Ik kàn 'n familietrek
met
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hem hebben, schoon ik daar geen roem op draag; doch zal men daarom mogen
zeggen dat de man me heeft gemaakt? Parbleu, m'n Mama was 'n nobele vrouw!
(Ik meen dit inderdaad: figuurlijk - wat intusschen niet wil zeggen dat ze 't feitelijk
niet wàs.) Zonderling is het, dat is waar, en zonderling ook de omstandigheid dat
ik, naar zijne vrouw beweerde, lichamelijk sprekend op den Multatuli van 'n jaar of
vijftien vroeger geleek. Maar nogmaals, maken deed hij me niet, die gelijkenis is 'n
spel der natuur, en - ik zou dwaas doen niet alleen, maar 'n beroerde huichelaar
zijn, indien ik m'n eigen natuur verkrachtte om die gelijkenis te verkappen. Sis ut
3.
es, aut non sis! - (....)

Eindnoten:
1. Ma foi: och! (fr.)
2. Zie bij 8 juni 1878.
3. Sis ut es etc: Wees zoals ge zijt, of wees niet. (lat.)

[8 juni 1878
Bezoek van J.M. Haspels en echtgenote]
8 juni 1878
J.M. Haspels en echtgenote bezoeken Multatuli en Mimi te Wiesbaden.

[9 juni 1878
Artikel van C. Stoffel in Eigen Haard]
9 juni 1878
Artikel van C. Stoffel in Eigen Haard, no. 24. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Fragmenten.
Het vervolg bij 16 juni 1878.

Liefhebberij-studiën op het gebied onzer dagelijksche taal
door C. Stoffel.
(....)
De namen van eenige onzer meubelen.
Ter verklaring van het feit, dat verreweg de meeste onzer meubelen Fransche namen
dragen, zal wel geen breedvoerig betoog noodig zijn. 't Is een bewijs te meer voor
den alles overheerschenden invloed, dien Frankrijk op onze beschaving en trouwens
op dien van geheel Europa heeft uitgeoefend. Bijna alle artikelen van weelde in den
meest uitgebreiden zin van het woord, die de toenemende rijkdom bijna tot
levensbehoeften heeft gestempeld, dragen bij ons Fransche namen. Alleen enkele
der hoogstnoodige meubelen: een stoel, een bank, een bed, hebben bij ons
inheemsche namen; alle andere benamingen voor huisraad hebben bij ons, de eene
vroeger, de ander later, meestal uit het Fransch of
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door het Fransch uit eene andere taal, het burgerrecht verkregen. Onder die
Fransche namen voor meubelen nu zijn er verscheidene, die om de een of andere
reden onze aandacht verdienen. Nemen wij bij voorbeeld het woord fauteuil. Is er
een woord denkbaar, dat er meer fransch uitziet dan dit? Dat het woord, waarschijnlijk
in de achttiende eeuw, uit Frankrijk hierheen is gekomen, lijdt geen twijfel; en toch
is het oorspronkelijk in zekeren zin eer een Nederlandsch dan een Fransch woord.
Er bestaat namelijk in het monnikenlatijn der middeleeuwen een lang en leelijk
woord, dat den zetel aanduidt, dien men in de katholieke kerk naast het altaar plaatst
ten gerieve van den priester, die de mis bedient. Dit is het woord faldistolium, en dit
is niets anders dan eene verlatiniseering van het Germaansche woord, dat thans
faltstuhl luidt. Deze barbaarsche term heeft het aanzijn geschonken aan het woord
fauteuil, dat dus oorspronkelijk niets anders beduidde dan een vouwstoel. (....)
De namen der meubelen, die het meest de gemakzucht dienen, hebben een
verdere reis gemaakt: zij komen uit het land van het dolce far niente bij
uitnemendheid, uit het Oosten.
Ik lees ergens, dat de Indiërs een spreekwoord hebben, dat zegt: het is beter te
zitten dan te staan, beter te liggen dan te zitten, beter dood te zijn dan al het andere.
Geen wonder, dat een volk, dat er zoo over denkt, vindingrijk is geweest in het
uitdenken van gemakkelijke legersteden. De twee bekende artikelen sofa en divan
dragen dan ook oostersche namen. Volgens prof. Dozy's ‘Oosterlingen’ is divan
oorspronkelijk Perzisch en sofa Arabisch.
Sofa beteekent eene rustbank, meestal van steen; later een soort van troon, en
is eindelijk bij de westersche volken in gebruik gekomen voor eene rustbank, waarvan
de rugleuning in drieën verdeeld is. Divan heeft een eenigszins ingewikkelder
geschiedenis. Volgens prof. Dozy is het een door de Arabieren aan de Perzen
ontleend woord, dat oorspronkelijk register schijnt te beteekenen. De Perzische
dichters, bijv. Hafiz en Firdusi, gaven dezen naam aan hune dichtbundels, en Goethe
heeft aan een zijner werken, waarin het hem behaagde moderne Duitsche ideeën
in een aan Perzië ontleenden vorm te gieten, den titel van ‘Westöstlicher Divan’
gegeven. Divan is dus eene verzameling van geschriften, een boek, een register.
Vandaar beteekent het ook de

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

555
plaats, waar de beambten, die de registers houden, d.i. de beambten voor de
finantiën, bijeenkomen; verder de kanselarij, de audiëntiezaal, de staatsraad enz.
Zij, die den divan, de vergadering, bijwonen, zitten in de rondte op kussens, op eene
zeer groote sofa, en van daar heeft men den naam van divan ook aan die sofa zelve
gegeven. Bij de Arabieren zelven werd het woord ook, schoon eerst in de latere
middeleeuwen, voor tolkantoor gebruikt, omdat ook daar registers werden gehouden.
Onder allerlei vormen is het woord in die beteekenis in het middeleeuwsch Latijn,
en van daar in de nieuwere talen overgegaan. De Italianen maakten er doana van
en de Franschen douane, en zoo werd het ook in onze spreektaal opgenomen.
Divan en douane, hoe hemelsbreed ze ook in beteekenis mogen verschillen, zijn
dus oorspronkelijk hetzelfde woord. (....)
De mededeeling dat canapé afgeleid is van een woord dat mug beteekent, klinkt
zeker vrij avontuurlijk. Tusschen het elegante meubelstuk, dat onze salons versiert
en het tergend insekt, dat de Génestet zoo verfoeide, en dat in den zomer zoo
menigen Amsterdammer het bed tot een plaats der kwelling maakt, is zeker al heel
weinig verband te zien. De geschiedenis van dit woord is een merkwaardig voorbeeld
van de wijze, waarop de taal vaak met haar materiaal omspringt, en een bewijs,
hoe weinig het gebruik zich om de etymologische kracht der woorden bekommert.
Herodotus verhaalt, dat de visschers van den Nijl hunne netten op palen plachten
uit te spannen en zoo een soort van tent vormden, die hen tegen muggebeten
beschermde. Mosquito-gordijnen, uit een soort van licht gaas bestaande, zijn in
tropische gewesten nog thans eene eerste slaap-voorwaarde. Een zekere soort van
mug heet in 't Grieksch kônôps, en zoo kwam conopeum te beteekenen:
ledikantbehangsel van zeer lichte stof, oorspronkelijk dienende tot wering van
insekten. Later gaf men dezen naam ook aan het ledikant zelf; uit het Italiaansch
kwam dit woord, vooral met zijne laatstgenoemde beteekenis, in het Fransch onder
den vorm conopée, zoo als nog Rabelais schreef, om ten slotte in die taal den vorm
canapé en de uitsluitende beteekenis van rustbank of rust-bed, ook zonder gordijn
er om heen, aan te nemen. De Engelschen namen het woord ook uit het Fransch
over, en vervormden het tot canopy, maar hielden zich - eigenaardig genoeg - aan
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de oorspronkelijke beteekenis van gordijn, en pasten het voornamelijk toe op de
draperie, die boven een vorstelijken of bischoppelijken troon is aangebracht. Het
Engelsche canopy is dus hetzelfde, wat wij troonhemel en de Franschen baldaquin
noemen, terwijl ons canapé bij de Engelschen gewoonlijk door sofa wordt
weergegeven. (....)
(Slot volgt.)

[16 juni 1878
Artikel van C. Stoffel in Eigen Haard (vervolg)]
16 juni 1878
Artikel van C. Stoffel in Eigen Haard, no. 25. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.).
Fragmenten
Zie voor het begin bij 9 juni 1878.

Liefhebberij-studiën op het gebied onzer dagelijksche taal
door C. Stoffel.
Tot dusverre waren de geleerden het vrij wel eens over de oorspronkelijke kracht
der woorden, wier geschiedenis wij hebben nagegaan. Wanneer wij ons echter uit
het salon naar de eetkamer begeven, valt ons oog op een meubelstuk, welks naam
tot heel wat gehaspel heeft aanleiding gegeven en tot dusverre nog onverklaard is
gebleven: ik bedoel het buffet, de bewaarplaats voor tafellinnen en zilver, glaswerk
enz. In den jongsten tijd heeft het, als in 't algemeen aanduidende de plaats waar
ververschingen te verkrijgen zijn, b.v. op publieke plaatsen, spoorwegstations enz.
een veel uitgebreider beteekenis gekregen. Misschien is 't niet onnoodig hier bij te
voegen, dat het woord buvette met buffet oorspronkelijk niets heeft te maken, maar,
waarschijnlijk ten gevolge eener zeer begrijpelijke verwarring, zijne beteekenis ook
op dit laatste woord heeft overgedragen. Uit het Fransch is het woord buffet, met
minder of meer omvattende beteekenis, in de meeste Europeesche talen overgegaan.
In het Engelsch heeft het aanleiding gegeven tot een niet onaardig spel der
volks-etymologie. In het jaar 1485 vormde Hendrik VII van Engeland, bij zijne kroning,
een corps lijfwachten te voet, bestaande uit vijftig soldaten, bekend onder den naam
van yeomen of the guard. Een hunner hoofdfunctiën was de bewaking en bediening
van het koninklijk
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beaufet of buffet, waarnaar zij den naam van buffetiers kregen. Latere vorsten
brachten hun getal op honderd; zij werden gekozen uit de stevigste en knapste
kerels die er te vinden waren, en moesten langer dan zes voet zijn. Hunne uniform,
dagteekenende uit den tijd van Hendrik VIII, hebben zij met eene enkele afwijking
tot op den huidigen dag behouden, en in hun traditioneel costuum, waarbij echter
de sedert een paar jaren ingevoerde moderne pantalon een bijzonder leelijk
anchronisme vormt, strekken zij met onverstoorbare deftigheid nog steeds tot geleide
aan de bezoekers van den Tower. Bij gala-gelegenheden ten hove doen zij steeds
dienst; voor de Londenaars zijn zij een onmisbaar deel van de pomp and
circumstance der koninklijke hofhouding, en als zoodanig zeer populair. Nu zeggen
spotters, dat de meesten hunner niets uitvoeren en een goed leven hebben, en het
spelend volksvernuft heeft, met het oog op de welgedaanheid van hun uiterlijk, hun
titel van buffetiers dan ook sedert jaar en dag met voorbedachten rade tot beef-eaters
verhaspeld, onder welken naam zij bij de Londensche straatjeugd in blakende gunst
staan.
Uit de eetzaal gaan wij naar het studeervertrek van den heer des huizes, en vinden
daar in de eerste plaats het schrijfbureau, het welbekende meubelstuk met zijne
tallooze laden en laadjes, zijn cilinderklep en uittrekbare schrijftafel, 't Is een artikel,
dat ook al heel wat veranderingen ondergaan heeft, voor het zijne tegenwoordige
volmaaktheid bereikte. Een bureau was oorspronkelijk niets anders dan een met
een soort van grof laken overtrokken schrijftafel. De wollen stof, die daarvoor
gemeenlijk gebruikt werd, heette in het Fransch bure of bureau-baai, een der
goedkoopste kleedingstoffen, gewoonlijk door de mindere klasse gedragen. In dien
zin komt het o.a. voor bij Boileau:
‘Damon, ce grand auteur, dont la muse fertile
Amusa si longtemps et la cour et la ville,
Mais qui, n'étant vêtu que de simple bureau,
*
Passe l'été sans linge et l'hiver sans manteau. ’

*

Vertaling: Damon, die grote schrijver, wiens vruchtbare inspiratie zo lange tijd bekoorde het
hof en heel de natie, maar die, steeds slechts gekleed in 't simpelst dat men weefde, de
warmte zonder hemd, de kou jasloos beleefde.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

558
De schrijftafel werd weldra benoemd naar de stof waarmeê zij was overtrokken; zij
kreeg van onderen kastjes met laden in plaats van pooten; zij werd gesloten met
een klep; allerlei verbeteringen werden aangebracht, maar den naam bureau bleef
ze steeds behouden. De Engelschen namen het woord met hunne gewone
gastvrijheid in hunne taal op, maar breidden de oorspronkelijke beteekenis zoover
uit, dat bij hen en bij de Amerikanen een bureau in vele gevallen een meubel, niet
voor de studeerkamer of het kantoor, maar voor de slaapkamer is, en ongeveer
gelijk staat met ons latafel of commode. (....)
Mij rest nog eenig huisraad, dat meer bepaald op onze slaapkamers thuis behoort.
Onze goed Hollandsche latafel heeft velerwege moeten plaats maken voor de in
de achttiende eeuw in Frankrijk uitgevonden commode, een soort van
geornamenteerde latafel, die, blijkens haar naam, zeer in den smaak van 't publiek
viel. Volgens de beste autoriteiten, die ik heb kunnen raadplegen, onderscheidt de
chiffonière zich van de commode vooral daardoor, dat ze de helft hooger is, en dus
de helft meer laden heeft. De oorspronkelijke beteekenis, vodden- of lorrenkast, is
natuurlijk geheel op den achtergrond geraakt. (....)

[18 juni 1878
Albert Hamminck Schepel logeert te Wiesbaden]
18 juni 1878
Albert Hamminck Schepel, de broer van Mimi, logeert bij Multatuli en Mimi te
Wiesbaden.

[20 juni 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
20 juni 1878
Brief van Multatuli en Mimi aan J.M. Haspels. Dubbel en enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-5 en 6 (½) beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 20 Juni 78 beste Haspels! Grooten dank voor uw lieven brief van den
n
17 . Ik hoop hartelyk dat ge terug komt en dan wat langer blyft. Ook m'n vrouw is
zeer op u gesteld, en zy bedankt U wel voor uw
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goede meening. Kom hier terug, zoodra 't U eenigszins mogelyk is! Als er geen
ruimte was, zou er ruimte gemaakt worden. Ik zeg er dit expres by, omdat op dit
oogenblik byv. uw kamer al ingenomen is en wel door M's broer, den lang verwachten
Japannees. Eergistr'avend is hy van Parys komen aanzetten.
Ik blyf me maar half wel voelen, maar dat's nu byzaak. Ik ben recht verdrietig over
Coenraad. Verbeelje, 'n paar dagen na uw vertrek kregen we op nieuw 'n briefje
van den Herr Doctor, professor, Rector, Director van die fameuse Realschule, waarin
1.
hy terug kwam op de noodzakelykheid om Coen privaatles in 't neen, zoo staat er
eigenlyk niet. Dat schreef hy in z'n eersten brief. Nu zegt hy alleen dat het kind geen
behoorlyke vorderingen maken kan voor hy zich ‘eine grossere Kentniss der
2.
Deutschen Sprache erworben hat. ’ M'n vrouw heeft hem geantwoord dat we hem
dan van school namen wyl wy in de meening verkeerden dat Koenraad juist op 'n
duitsche school, 't best in de gelegenheid was Duitsch te leeren, en dat het ons zeer
speet ons daarin vergist te hebben. De heele zaak kwam op 'n afzettery neer, maar
zeker is 't dat men nu vooral onzen besten jongen nog meer dan vroeger
verwaarloozen zou. Men liet hem maar zitten! Dit bleek my ook vroeger al, maar
juist den dag voor 't briefje van dien vent, had ik Coen heel nauwkeurig verslag laten
geven van wat er op de school gedaan was. 't Was ellendig, zoowel op zich zelf
beschouwd als ten-opzichte van Coenraad. Men had hem maar telkens by 't
behandelen van een en ander overgeslagen! Ook zonder dat tweede briefje van
dien Direktor dacht ik er zeer aan, hem van die school te nemen.
Maar nu? Herhaaldelyk heb ik met Coen gesproken, en zeer zacht. Alle strengheid
zou bespottelyke wreedheid zyn, want het kind is gewillig en gehoorzaam. Men
3.
màg niet forsch tegen hem zyn, maar... hoe hy iets leeren moet waartoe inspanning
en eigen ambitie noodig is, weet ik niet! Ik zie er geen kans toe! Ik wilde liever dat-i
ondeugend of slecht was, of brutaal &c. Dáár was misschien raad op, maar die
vreeselyke onbevattelykheid is treurig. Beste Haspels het bedroeft me zoo, u dit te
moeten schryven, maar 't moet. Ik durf hem niet langer hier houden. Als er iets in
te krygen is, moet het door 'n schoolmeester van vak, en in 't hollandsch geschieden,
en dan nog moet die onderwyzer scherpe
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4.

instructien te hebben, niet om streng te zyn (dit is by Coen niet noodig) maar om
niet z'n geduld te verliezen. Dus, beste kerel, ik moet U vragen het kind terug te
nemen. Ik durfde verantwoordelykheid niet langer dragen. Al verstond hy geen enkel
woord in 'n vreemde taal, al kon-i niet lezen, dat zou geen bezwaar zyn, maar hy
heeft den inwendigen prikkel niet om te leeren en dáártegen weet ik geen raad. Als
men hem 'n les opgeeft of ander werk, doet hy 't met de meeste gehoorzaamheid,
maar profiteert er niets van. 't Is 't eene oor in, 't andere uit. Och, 't is zoo verdrietig,
vooral daar hy overigens zoo'n lief onbedorven kind is. Als ge hem weer by U hebt,
raad ik u aan in overleg te treden met 'n verstandig onderwyzer (als die te vinden
is) maar verstand is niet genoeg. Er moet ook hart by komen.
Coen zelf, met wien ik heden ochtend al weer lang gesproken heb verlangt naar
huis. Of nu uit deze soort van heimwee z'n geestelyke traagheid voortkomt, weet ik
niet. (Neen, want ook te Rotterdam op de school heeft-i weinig geprofiteerd) maar
in allen geval zal de zaak hier niet beteren.
Myn verzoek is nu dat ge 'n dag bepaalt waarop ge hem van Keulen afhaalt, dan
zal ik hem tot daar begeleiden, of misschien m'n vrouw. Wilt ge nu zoo goed zyn
ons optegeven wanneer U dit schikt? 't Is wellicht beter dat we Ik heb daar 'n overleg gehad met m'n zwager die, in verband met andere dingen
maandag wel naar Keulen gaan wil. Dat was 'n goede gelegenheid, schoon dan
toch m'n vrouw meê gaan zou omdat Coen aan haar gewend is. Hy is ook in dàt
opzicht nog altyd 'n waar kind, en zeer aan m'n vrouw gehecht.
Beste Haspels! 't Spyt me zoo van Coentje. Hy is zoo lief en goedig en vriendelyk
en zacht, maar toch geloof ik dek gelyk heeft. 't Doet me heusch zeer dat i niet by
ons blyven kan, maar goede vrienden hoop ik toch dat we altyd blyven zullen - hy
was van morgen zoo aangedaan en zoo lief - maar dat hy naar huis verlangt is toch
waar, en daar ben ik nu in de gegeven omstandigheden maar bly om. De kleine
Wou zal hem ook missen hy (nam. Wou) heeft na uw vertrek nog herhaaldelyk naar
‘Haspels’ gevraagd de kleine kleuter, als 'n ware frère compagnon. Och, ik zal
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hier maar niets byvoegen als de hartelyke groeten ook aan uw vrouw en dochter
s.v.p.
Uw zeer toegenegen
MDD.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

De zes laatste woorden doorgestreept.
eine grossere Kentniss enz.: een grotere kennis van de duitse taal verworven heeft (du.)
màg: oorspr. stond er kan.
te: verschrijving.

[22 juni 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
22 juni 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-5 beschreven. (M.M.)
Saterdag beste Haspels! Zoo even verzond ik de telegram in antwoord op de
uwe. De zaak is aldus: m'n zwager moet te Keulen wezen en m'n vrouw kan van
die gelegenheid gebruik maken om Coenraad te brengen. Later zal zich die
gelegenheid niet zoo spoedig weer voordoen. Daar ge nu maandag niet te Keulen
komen kunt (hetgeen ik by Uw drukke betrekking best begryp) zal zy hem naar
Rotterdam begeleiden, en dan gauw naar Keulen teruggaan om met haar broer
weer naar huis te komen. Misschien ook gaat deze wel met haar mee naar Rottm.
Dat moeten zyzelf beslissen. Ze gaan morgen ochtend met de boot naar Keulen,
en m'n vrouw zal U van daar telegrafeeren met welken trein ze te R. komen (namelyk:
maandag)
De oorzaak dat ik met het vertrek van Coenraad haast maak is de vrees voor de
verantwoordelykheid over z'n leegzitten nu 't met die school mis geloopen is. We
hebben weer 'n brief van dien ‘Director’ waarin hy zegt zich te willen dekken tegen
1.
de meening dat ‘ein Ausländer auf einer Deutschen Schule kein Deutsch lernen ’
kan. (Want dat hadden wy hem geschreven) Maar in dien brief dekt hy niemendal.
Hy zit er blykbaar mee in, en is bevreesd, geloof ik, dat we 't in de Courant zullen
laten zetten, tgeen ik ook misschien doen zal.
Dit wat de school betreft. Maar erger is 't dat het kind zelf zoo weinig prikkel voelt
tot leeren. Hy is 'n allerliefste jongen... zoolang men hem niet aan boord komt met
inspanning, en dat niet-verstaan van Duitsch is nu telkens 'n al te welkom
voorwendsel, zoowel voor de meesters als voor hemzelf. Dit laatste is 't ergst. Ik
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kan U verzekeren dat het my zeer doet hem te laten vertrekken, en dit weet hy zelf
zeer goed. Ook hem doet het leed, want hy is 'n voorbeeld van hartelykheid. Meen
ook niet dat-i op 't chapitre van leeren onwillig of koppig is, o neen! Hy is 't
gehoorzaamste kind van de wereld. Over karakter en gedrag is niets dan goeds te
zeggen. De zaak is maar dat-i geen neiging heeft tot begrypen. Juist daarom mag
er geen dag verloren gaan om hem op praktische (?) manier aan 't leeren te krygen.
Zal 'n hollandsche onderwyzer daarin slagen? In allen geval is er 'n byzondere
afspraak noodig. Als men van hem niet meer notitie neemt dan van 'n gewoon kind,
komt er niets van te-recht. En 't gekste is dat hy niet ruw of streng mag behandeld
worden. Daartoe is hy te zacht en te goed! Ik verklaar niet te weten hoe ik 't moet
aanpakken, en ben benieuwd over 'n jaar te zien of 'n ander er raad op geweten
heeft! Tegen onwil zyn middelen, maar hoe men die intellektueele apathie moet
bestryden, weet ik niet! En in dagelyksche gesprekken is hy volstrekt niet dommer
of onwetender dan 'n ander. Behalve ‘leeren’ kan men zich geen liever jongen
2.
voorstellen. Neen, dit is niet juist. Ook in speelzaken is alle inspanning hem vreemd.
Ik bedoel maar dat er niets is aantemerken op z'n gedrag of omgang. Dáárin is hy
de liefste jongen van de wereld, en het kost me veel hem te zien vertrekken. Maar
't is onverantwoordelyk hem 'n dag langer dan volstrekt noodig is, te laten leegloopen.
Ik stel 't grootste belang in de rapporten die we later van z'n holl. meester krygen
zullen. Als ge iemand gevonden hebt die blyk geeft de zaak ter-harte te nemen (of
die dat belooft tenminste!) dring dan aan op stipt leeren van beginselen. Ik zag dat
redeneeren (hoe nuttig anders) hier voorloopig niet baat. Coenraad ziet niet ongaarne
dat men met hem redeneert. Dan denkt hy aan wat anders. Hy moet zelf iets doen,
zelf werk leveren, zelf leeren, al was 't (voorloopig) maar machinaal. Dit is geheel
verzuimd. Hy kan geen werkwoord opzeggen. Er moet getracht worden hem te
dwingen tot inspanning, en niet door harde toespraak of straf maar door hem
aanhoudend werk te doen leveren of lessen te doen leeren, zonder permissie om
te spelen voor z'n taak verricht is. Wat hiertoe noodig is, kan ik niet doen, want het
vereischt aanhoudende zorg. Maar ik houd m'n hart vast by de vrees dat ook 'n
ander 't niet behoorlyk doen zal! Coenraad is 'n te lief kind om de zaak niet zeer
ernstig ter harte te nemen. Och, 't spyt me zoo.
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M'n vrouw zal u natuurlyk komen zien, u of uw vrouw. Maar ik hoop zoo dat ze U
thuis treft om U mondeling nog beter op de hoogte te helpen dan in 'n brief mogelyk
is. Coenraad is niet dom, maar traag van geest, en ten-slotte zou daaruit domheid
voortkomen. 't Is eigenlyk 'n verdriet te meer dat-i zoo zacht en goed is. Men mag
3.
hem niet ruw behandelen. Maar... redeneeren baat ook niet! Hy moet schoolsch
werk doen, zelf doen. Hartelyk gegroet
Dek

Eindnoten:
1. ein Ausländer enz.: een buitenlander op een duitse school geen Duits leren (kan) (du.)
2. Deze zin is doorgestreept.
3. ruw: oorspr. stond er te ruw.

[juni 1878
Aantekeningen in het Memoriaal]
Eind juni 1878
Aantekeningen in het Memoriaal, blz. 83-84. (M.M.)
Uit C. Stoffel (Eigen Haard)
1.
no. 24 & 25, 1878
‘liefhebbery studie op het gebied onzer dagelyksche taal’ - fauteuil, midd.e.lat
faldistolium faltstuhl
tamboret, tambour, trom
divan,

persisch, =

register (douane)

sofa

arabisch

Hafiz, Firdusi

rustbank

en Göthe hebben 'n
dichtbundel divan
genoemd

porte (ottomane)

laatste Khalif Abassiden,
drempel hoofdingang
paleis Bagdad stuk steen
van den Kaäba door God
aan Abraham gezonden

canapé. κώνωψ = mug. Herodotus verhaalt dat de visschers van den Nyl hun
netten op palen uitspreidden.
engelsch: canapy = baldaquin = troonhemel
de engelschen zeggen voor kanapee: sofa.
housse, (holl. hoes) (Stoffel verklaart dit niet. Ik meen van hullen.) buffet.
onverklaard. Volgens S. niet gelyk buvette.
In Engeland yeomen of the guard Hendr. VIII bewakers koninklyk
baufet = buffetiers in den volksmond beefeaters.
Vervolg Stoffel
bureau van bure 'n soort van grof laken by Boileau
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Amusa si longtemps et la cour et la ville
Mais qui, n'étant vêtu que de simple bureau
Passe l été sans linge et l'hiver sans manteau buralist, niet bureaulist chiffonière, potpourri,
sécretaire, étagère guéridon (volgens St. onverklaarbaar)

Eindnoten:
1. Zie bij 9 en 16 juni 1878.

[11 juli 1878
Brief van C. Vosmaer aan G.C. de Haas-Hanau]
11 juli 1878
Brief van C. Vosmaer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-2 en 3 (½) beschreven. (M.M.)
's Gravenhagep
11 Juli 78
Geachte Mevrouw,
1.
Vergeef mij dat ik zoo lang wachtte met uw welwillend schrijven te beantwoorden.
Ik ben 2 maanden uit de stad geweest, en eerst juni terug gekeerd. Daarna had ik
tal van drukten. Volgaarne neem ik uwe hulp aan; er bestaat te Rotterdam een
genootschap Havelaar-fonds genoemd, waaromtrent u bij de heeren Haspels,
volkomen betrouwde inlichtingen kunt krijgen. Zij bezorgen de zaak. Het doel is juist
n
wat u verlangde D. een pensioen te bezorgen. Driemaandelijks, den 1 van elk
kwartaal stort men bij de heer J. Haspels zijne bijdrage. Ik verzamel ook wat ik
krijgen kan en zend dat aan den hr. Haspels. Wilt u dus zelf een bijdrage afstaan
o
alle 3 maanden, (ingegaan 1 Januari 78 - en uwe vrienden er toe opwekken, dan
doen wij zoo een deel van onzen achterstallige schuld aan D. af. Voor administratie
heb ik geen tijd en talent, houd mij dus ten goede dat ik u naar uw stadgenoot verwijs,
wat ook voor de storting van het geld het gemakkelijkste is. Ja, laten wij trachten
op die wijs, - die Multatuli's sympathie heeft en door hem erkend is - wat te
verzamelen.
Aangenaam was mij in hooge mate de ervaring dat ook u hem genegen zijt. Zijne
vrienden zijn talrijk, als zij alle maar de handen in elkaar slaan.
Geloof mij veel hoogachting en dank
Uw dw.
dr
C. Vosmaer

Eindnoten:

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

1. Zie bij 26 april 1878.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

565

[20 juli 1878
Brief van J.A. Roessingh van Iterson aan A.S. Kok]
20 juli 1878
Brief van J.A. Roessingh van Iterson aan A.S. Kok. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)
Tilburg 20 Juli 1878
Den Heere A.S. Kok
te Breda
De Heer Korteweg heeft mij medegedeeld dat u genegen zijt lid te worden van
*
‘Tandem’ voor een jaarlijksch bedrag van f 5.- Diensvolgens gaat hierbij Uw kaart
van lidmaatschap terwijl ik u beleefdelijk verzoek Uwe jaarlijksche contributie mij
per postwissel te willen overmaken.
Hoogachtend verblijf ik
Roessingh v Iterson

Eindnoten:
1. Deze noot is met potlood toegevoegd.

[20 juli 1878
Briefkaart van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
20 juli 1878
Briefkaart van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Met poststempel Wiesbaden
20/7/78 en geadresseerd aan Mejuffr. T. van der Tuuk, hoofdonderwijzeres in
Borkeloo (holland). (M.M.)
Hooggeachte Mejuffr. V.d. T!
Met het grootste genoegen Uwen geeerden ontvangen. Zal morgen antwoorden,
geheel in den geest van UED schryven, natuurlyk. Heden slechts voorloopig myn
beleefde groete.
Hoogachtend
UEDDWDr
DD
Gister en heden had ik allerlei
drukte. Daarom nu maar voorloopig dit berichtje!
Wb. 20-7-78.

[21 juli 1878
Briefkaart van Mimi aan T. v.d. Tuuk]
21 juli 1878
*

1.

Een genootschap, reeds lang bestaande vóór het Huldeblijk
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Waarde juffrouw v.d. T.D. heeft niet geschreven omdat hy onwel is. Spoedig nader
en intusschen vriendelyk gegroet
M Douwes Dekker Schepel
Wiesbaden
22 juli 1878

[30 juli 1878
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]
30 juli 1878
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. Door Mimi verknipt tot kopij voor haar editie; daardoor onvolledig
bewaard. (M.M.)
Genève, 30 Juli '78
Beste Dekker! Met leedwezen zag ik in Uw briefkaart, dat Gij in zulk een
zwaarmoedige stemming zijt. Afleiding zou U goed doen. Komt er niets van de reis
met de Hollandsche vriendin? Ik begrijp echter zeer goed, dat Gij mistroostig wordt.
1.
De lamme Veth heeft zijn Gesch. v. Java besloten met lofredenen op de v d Putte's.
Ik ben bezig hem de waarheid te zeggen in Oost en West over zijn: ‘Zege van het
nieuwe stelsel.’ Wees zoo goed en zend mij vóór Zondag op een briefkaart de
nummers der Idéen of bladzijden, waarin Gij iets zegt over dat stelsel: b.v. het verval
van onze nijverheid, van onze zeevaart, van onze vloot enz. De vent heeft U
geïgnoreerd, ja zelfs de Waal, die toch tot de clique behoort. Veth is een zedelijke
eunuque of hermaphrodiet. (....)
De kinderen hebben vacantie en ik 1½ uur per dag voor mijn briefwisseling en
bijdragen aan 3 kranten (waaronder het Soerab. Handelsbl.)
Ik schreef voor Plet geheele vellen met v d Tuuk's partic. brieven over, maar hy
smeet bijna alles in de papiermand! Zonderlinge manier van aanmoedigen! Ik ben
2.
benieuwd naar Constantyn's novelle in Nederland, want haar monomanie neemt
helaas! toe. Bismarck zal ons wel spoedig mores leeren. 't Zal verdiend zijn. Le
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Siécle beweert, dat Duitschland ons niet wil, omdat wij een lastpo[st voor] zijn
schatkist zouden zijn (zonder de kolonie[n.] (....) Krijgt Ge nogal bezoek van
Hollanders? Ontving Ge 't portret van mijn jongste kindje? Zoo ja, vindt Ge 't niet
om te stelen? Ik wou, dat ik ambtenaar in Turkije was. Zijt met Mimi en Wouter van
ons hart[elijk de hand gedrukt.]
[Uw vriend
R.v.E.]
in ‘Geschlechtsfreiheid’, eene Ergänzung van het [destijds?] U geschonkene boek
3.
(Social Science).

Eindnoten:
1. Veth: Pieter Johannes Veth (1814-1895), nederlands aardrijkskundige schrijver van Java,
geografisch, ethnologisch, historisch (3 dln 1873-1884).
2. Constantyn was de schuilnaam van mevr. Van der Does-Scheltema, een nicht van RvE. Zie
V.W. XIV, blz. 609.
3. Vgl. V.W. II, blz. 686.

[31 juli 1878
Brief van Mimi aan C. Vosmaer]
31 juli 1878
Brief van Mimi aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan blz.
1-7 en 8 (½) beschreven. (Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Wiesbaden 31 Juli 78.
Beste Vos. Dek en ik waren hartelyk bly met je brief. wat ik wel extra dien te
zeggen, daar het wel al een maand geleden is ik hem ontving en zulk lang wachten
met antwoorden niet juist blyk geeft van de ingenomenheid waarmee we je goeden
brief ontvingen. - Och, ik vind het leven niet heel mooi dezen laatsten tyd - dat wil
zeggen by veel goeds in vergelyking van vroeger soms is alles toch naar omdat dek
zoo onwel is. Sedert zyn thuiskomst heeft hy nog geen rust gehad, iets waaraan hy
toch groote behoefte had - Hy is tegelyk zeer zenuwachtig overspannen en zwak en dikwyls bitter gestemd. Sedert 2 dagen zyn we nu goddank zonder logés Ik zeg
goddank want ofschoon de meeste gasten ons welkom waren als goede vrienden
was 't toch broodnoodig dat dek eens niet meer spreekt dan hy lust heeft, of zichzelf
nurksch voelt, omdati zwygt. wat i ook niet verdragen kan. en nu, marte-

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

568
laar als i is, denkt hy alweer aan voordrachten in't najaar te houden! 't maakt me
puur ziek.
Het eenige goede is ons kind, Wouter. 'n lieve engel - dek is dol op 't kind en ik
vergeef hem z'n onviervoetigheid omdat i zoo knap en intelligent als i is zonder
studie den weg gevonden heeft tot deks hart. twee en 'n half jaar! maar daarby zoo
levendig en gehoorzaam kalm en intelligent en gezond en hartelyk - o 'n engel,
heusch. Dek waarschuwt me al dat die intelligentie in eens kan blyven staan. nu, in
godsnaam voorloopig is 't kind 'n heerlykheid. hy noemt zich zelf met het grootste
aplomb: Wouter Douwes Dekker, 'n lief kind! o komisch. je begrypt dat we een
hollandertje van hem maken.
Wel Vos, ik begryp hoe interessant het voor je was zoo'n tyd in Italie te zyn. Voor
jou meer dan voor veele anderen - en hoe je er de vermoeienissen voor over had.
Want dat je arme reis-compagnon zoo ziek is geworden doet me van die
vermoeienissen niets gerings denken, oef!
's avonds
1.
Hartelyk dank ook voor je Ilias! Primo: wat ziet het er keurig uit! Zoo klassiek
zelfs de omslag en alles. Ja, zeker heb ik het gelezen. en met veel genoegen. Dek
moest er by te pas komen (‘'t knappe kind’) om me de namen te vertalen. Alexandros
2.
= Paris enz. enz, maar ik moet zeggen dat ik naar 't vervolg verlang. Ja ik vind het
schoon - en dan zoo oud - en ook toen ging Thetis naast haar minnaar-tyran zitten
en omvatte zyn knieen met haar linker arm en streelde zn kin met haar rechter hand
en fleemde en was geraakt en praatte als 'n vrouw van nu - of liever zoo beschreef
het Homerus - ja het bevalt - en weet je het verwondert me zoo dat het bevalt. O
Vos wat zal je me nu onbeschaafd vinden, maar 't is waar ik verlang nr 't vervolg.
en dat het zoo oud is is zoo aandoenlyk... voor iemand die nog niet veel ouds leerde
kennen.
Non is 'n paar dagen na deks thuiskomst 8 daag by ons geweest. Ze is namelyk
in München (niet Weenen) dus in de buurt. haar komst gold voornamelyk een goed
woord voor Edu te doen. Non zelf is dek goddank erg meegevallen. Zy is 'n snoepje!
Lang slank blond heel blank prachtig roode lippen, blond haar. eigenlyk niet mooi
maar bekoorlyk. Ze ziet er uit nr 17 jaar in plaats
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van 21 wat ze is. Zoo pedant als haar brieven zoo kinderlyk is zy en gracieus. alles
lief. maar... maar... er blyven veel haken en oogen en alles werd behandeld, enfin
het is waar, ze is dek vreemd en dat is hard voor hem. Ze had beloofd dezen zomer
hier te komen gedurende haar vacantie maar deks toestand en de opwindingen
doen me hopen dat daar niets van komt. Wat Nons artisteschap betreft ze teekent
beeldig maar dek beweert dat ze geen artiste is. en... en... ik geloof dat dek gelyk
heeft. Non is volhardend yverig en eerzuchtig - zoo heeft ze talent veroverd. Ze kan
teekenen - net andersom als Minthrop, die zonder te kunnen teekenen zn
artiste-schap verraadde. nu, ik wil haar kunst niet verkleinen integendeel. ik acht
die lang niet gering - alleen wanneer ze als kunstenaar niet heel hoog staat is't
jammer dat ze daarom dek verwaarloosde. Met Non en my is 't vry goed gegaan.
4.
Zy was vriendelyk en ik geloof wel ze nu weet ik haar geen kwaad wil. Heeft Texeira
je ook over Edu gesproken? O dat is heel erg - nadat hy van ons wegliep doolt i
rond - altyd had hy hulp noodig, en voor 'n paar daag schreef hy aan dek of hy weer
mocht komen. Het is heel pynlyk - dek weet letterlyk geen raad met hem. ik weet
nog niet of hy komen zal. Ook deze questie maakt D. heelemaal van streek. Op 't
oogenblik ligt dek met koorts te bed. ik hoop hy daarna wat ontspant zal zyn vooral
van geest. arme dek!
Dag beste Vos. Och aan schryven van my valt tegenwoordig niet te denken en 't
helpt by slot van rekening toch niet. 'n druppel in een emmer. later als ik eens lust
5.
heb en je wilt me dan helpen byv. aan Banier graag. Ik heb ook 't land aan ten
3.
Brink. maar ik wou toen maar iets doen pour acquis de conscience tegenover
Loman. anders niet. die Huet met zn roman Robert Bruce!
En nu met 'n hartelyken handdruk en veel groeten van m'n armen dek
quite yours
Mimi

Eindnoten:
Ilias: Vosmaer publiceerde een vertaling van dit Homerische epos in de jaren 1878-1880.
Alexandros = Paris: twee namen voor de tweede zoon van koning Priamos van Troje.
Texeira: de nederlandsche consul te Venetië.
De Banier: ‘Tijdschrift voor het jonge Holland’, 1875-1880, onder redaktie van Frits Smit Kleine
en Marcellus Emants.
3. pour acquit de conscience: om mijn geweten te sussen (fr.)
1.
2.
4.
5.

[1 augustus 1878
Brief van E. Bernhold aan Multatuli]
1 augustus 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4 (⅓) beschreven, geheel in duitse schrijfletters. (M.M.: Dossier Bernhold,
bijlage 19.)
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Germersheim, 1. August 1878
Mein lieber, sehr vererhter
Herr Dekker!
Sehr um Entschuldigung bitte ich, dass ich so plötzlich abgereist, woran ein
dienstliches Telegramm die Schuld trägt und mein langes Schweigen. Ich kam erst
gestern wieder hier an, hatte viele dienstliche Geschäfte in Würzburg und Erlangen
abzumachen, so dass mir der Kopf voll Dienstsorgen war - nur die jüngsten 5 Tage
gönnte ich mir selbst, d.h. ich lebte nur dem Schachspiele. Ich frequentierte den
Schachkongress in Frankfurt und holte den 1. Preis im Freiturnier - ein harter Kampf
aber er gelang, was mich ungemein freute - es war mir höchst interessant, alle die
Schachgrössen, welche sogar von dem Pariser-Congresse zum Frankfurter kamen,
kennen zu lernen und mich theilweize mit ihnen zu messen. Ich hielt es anfänglich
für unbescheiden, hier mitzukämpfen, wurde jedoch überredet und es werden mir
diese Tage unvergesslich bleiben. Sie werden lächeln, dass das einfache
Schachspiel mich so fesselen könnte, allein ich bin ihm vielen Dank schuldig, es
hat mich schon über so manche schwere Sorge hinweggehoben.Noch heute schreibe ich um Zusendung der Papiere und werde diese Ihnen sofort
zukommen lassen.Meinen innigsten Dank für Ihre gütige Aufnahme - ich bin besorgten Herzens in
Ihr Haus gegangen und mit wohlthuendem Gefühle von Ihnen geschieden. Sobald
ich abkommen kann, werde ich mir erlauben, Sie wieder zu besuchen.
Mit dem herzlichen Wunsche, dass es Ihnen und Ihrem Hause wohlgehe, mit der
Bitte, mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin zu empfehlen, mit der Hoffnung, Sie
möchten Freude an dem zo herzigen Kinde erleben, bin ich
Ihr
innig dankbarer
Eduard Bernhold
Major

Vertaling:
Germersheim, 1 augustus 1878
Mijn beste, zeer geachte Heer Dekker!
Met nadruk vraag ik U om verschoning dat ik zo plotseling ben afgereisd; daar
draagt een diensttelegram schuld aan en ook voor mijn langdurig zwijgen. Ik ben
pas gisteren weer hier aangekomen, moest veel dienstzaken in Würzburg en
Erlangen afhandelen, zodat mijn hoofd omliep van de dienstzorgen - alleen de
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laatste vijf dagen heb ik mezelf vrijaf gegeven, dat wil zeggen ik heb alleen voor het
schaakspel geleefd. Ik bezocht de schaakbijeenkomst in Frankfurt en haalde de
eerste prijs in het amateurtoernooi - een harde strijd, maar het lukte, wat mij
ongewoon veel plezier deed. Het was bijzonder interessant voor me alle
schaak-grootheden, die juist van het Parijse samentreffen naar het Frankfurtse
kwamen, te leren kennen en mij met een deel van hen te meten. Ik hield het
aanvankelijk voor onbescheiden hier mee te dingen, maar werd omgepraat en deze
dagen zullen nu onvergetelijk voor me blijven. U zult er wel om glimlachen dat dat
simpele schaakspel mij zo kan boeien, maar ik ben het veel dank verschuldigd, het
heeft me al over zo veel zware zorgen heengetild.Nog heden schrijf ik om toezending van de papieren en zal ze U dadelijk doen
toekomen.- Mijn zeer innige dank voor Uw goedhartige ontvangst - ik trad met een
bezorgd hart bij U binnen en met een gevoel van welbehagen verliet ik U. Zodra ik
hier weg kan, zal ik mij veroorloven U weer te bezoeken.
Met de hartelijke wens dat het U en Uw gezin moge goedgaan, met het verzoek
mijn groeten over te brengen aan mevrouw Uw echtgenote en in de hoop dat U
vreugde aan het lieve kind moogt beleven, noem ik mij
Uw innig dankbare
Majoor E.B.

[12 augustus 1878
Brief van C. Wolf aan E. Bernhold]
12 augustus 1878
Brief van Clara Wolf aan Majoor E. Bernhold. Enkel velletje postpapier, geheel
beschreven in duitse schrijfletters. Deze brief was ingesloten bij de zending van 22
augustus van Majoor Bernhold aan Multatuli. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 20.)
Gössweinstein d 12 Aug 1878
Hochgeehrter Herr Major!
Ich bitte tausend mal um Entschuldigung, dass es mit die Papiere so saumselig
ging - nicht vergessen hatte ich selbe beizulegen - sondern ich dachte ich dürfte
nur an das Standesamt schiken (weil ich dieselben dort abgeben muste) dann köntte
ich sie dem Briefe beilegen. Nun hat aber der Bürgermeister hier dieselben nach
Pegnitz an das Bezirks-Amt gesand, u. trotz Protokoll, erst vor ein paar Tagen an
mich abgesandt. Auch fehlt der Taufschein, den ich nochmal durch ein Protokoll
mir vom Bezirks-Amt erbitten muss, u. dann nachsenden werde.Dass ich keinerlei Intressen daran habe die Papiere zu behalten dürfen Sie gewiss
versichert sein, u. dass es auf den Gerichten immer saumselig zugeht, werden Sie
ja selbst wissen, u. daher die Zeit entschuldigen.
Mit der vollkommensten
Hochachtung
ganz ergebenste
Clara Wolf.
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Vertaling:
Gössweinstein, 12 aug 1878
Hooggeachte Heer Majoor!
Ik vraag U duizendmaal excuus dat het met de papieren zo traag ging - en dat ik
niet vergeten had ze in te sluiten - maar ik dacht dat ik ze alleen maar naar de
Burgerlijke Stand mocht sturen (omdat ik de stukken daar af moest geven) dan kon
ik ze bij de brief insluiten. Maar nu heeft de burgemeester hier ze naar Pegnitz aan
het districtskantoor gestuurd, en ondanks het aanvraagformulier ze pas een paar
dagen geleden aan mij gestuurd. Ook ontbreekt het doopbewijs, dat ik nog eens
met een formulier bij het districtskantoor moet aanvragen en dan zal nasturen.Dat ik er geen enkel belang bij heb de papieren te houden daar kunt U gerust van
verzekerd zijn en dat het bij het gerecht altijd traag toegaat, dat zult U vast zelf wel
weten, en daarom het tijdsverloop verontschuldigen.
Met de meest volmaakte
hoogachting
uw volledig toegewijde
Clara Wolf.

[22 augustus 1878
Brief van E. Bernhold aan Multatuli]
22 augustus 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Multatuli. Dubbel foliovel waarvan blz. 1-2
beschreven in duitse schrijfletters. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 20.)
o

(Hierbei 1 Geburtszeugniss
d.h. Taufschein
o

1.

2 Impfschein
o

3 Schreiben der Frau Wolf, datirt Gössweinstein
12 August 1878 zur Begleitung dieser dem Herrn
2.
Major Bernhold angebotenen Dokumente.
Bamberg, 22 August 1878
Hochgeehrter Herr Dekker!
Eben erhalte ich von Germersheim nachgesandt einzelne Zeugnisse und erlaube
mir auch die Erklärung der ausgedehnten Verzögerung beizufügen - das
Hauptzeugniss, Auszug aus dem Civilstands-Register fehlt übrigens noch und werde
Ihnen diess baldmöglichst zusenden - leider sind die bayrischen Gerichte nicht
besonders prompt, mithin geht alles sehr langsam.
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Bereits seit 12 Tagen bin ich von Germersheim mit meinem Bataillon zu den
Maneuvers abgerückt - am 24. beginnen die Cantonnements bei Schweinfurt Eltmann, 25. August 1878.
Vergeben Sie gütigst, dass ich mein Schreiben unterbrochen habe, es kommen
aber jetzt ziemlich viele dienstliche Abhaltungen. Bitte, mich Ihrer berehrten Frau
Gemahlin zu empfehlen - bleiben Sie mir freundlich gewogen.
Mit herzlicher Hochachtung
ergebenster Eduard Bernhold.
Küssen Sie den kleinen Knaben - ich bin glücklich, dass er so liebe warme Herzen
gefunden hat.

Vertaling:
(Hierbij 1. Geboortebewijs
oftewel doopceel
2. Inentingsbewijs.
3. Brief van mevrouw Wolf, gedateerd Gössweinstein
12 augustus 1878 ter begeleiding van deze
de heer B. toegezonden dokumenten.
Bamberg, 22 augustus 1878
Hooggeachte Heer Dekker!
Zojuist ontvang ik enkele getuigschriften, mij uit Germersheim nagezonden en ik
veroorloof mij ook de verklaring van de langdurige vertraging erbij te voegen - het
voornaamste stuk, het uittreksel uit de Burgerlijke Stand ontbreekt overigens nog
en dat zal ik U zo snel mogelijk toesturen - helaas zijn de beierse burelen niet erg
punktueel en daarom gaat alles erg langzaam.
Al twaalf dagen geleden ben ik met mijn bataljon uit Germersheim voor oefeningen
ste
vertrokken - op de 24 begint de legering te velde bij Schweinfurt.Eltmann, 25 augustus 1878.
Wees zo goed mij te vergeven dat ik mijn brief heb afgebroken, er komen nu
tamelijk veel dienstzaken tussendoor. Ik verzoek U mijn groeten over te brengen
aan mevrouw Uw echtgenote. Ik hoop dat U mij vriendelijk gezind mag blijven. Met
hartelijke hoogachting,
Uw toegewijde
Eduard Bernhold
Kust U de kleine jongen van mij - ik ben heel gelukkig dat hij zulke lieve warme
harten gevonden heeft.

Eindnoten:
1. Het inentingsbewijs is niet teruggevonden.
2. Deze, bovengeschreven, aantekeningen - in duitse schrijfletters - zijn van de hand van Multatuli.
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[september 1878
Aanbiedingscirculaire Ideën, 5e dr]
September 1878
Aanbiedingscirculaire voor de boekhandel inzake de vijfde druk van de Ideën.
(Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels
Amsterdam; fotokopie M.M.)
AANBIEDING

van
den

den 5
der

o

druk van de post 8 .-editie

IDEËN

van
MULTATULI.
de

Deze 5 druk is geheel herzien door den auteur en telt daardoor circa
druks dan de laatste, nagenoeg uitverkochte, uitgave.

⅕

meer vellen

den

De prijs blijft echter gelijk aan dien van den 4 druk, nl. f 1.25 per deeltje. Evenals
de vorige uitgave zal zij in 4 deeltjes compleet het licht zien.
o

Tegen 1 . October a.s. verschijnt het eerste deel; nog dit jaar zal 't geheele werk
afgedrukt en dus uitgegeven worden.
De prijs per deel netto bij aanbieding is 90 CENTS met de premiën 5/4½, 9/8, 13/11,
22/18½, 31/26, 44/36 en 57/46. Van het eerste deeltje worden evenzooveel ex. als
men voor rekening verlangt, in commissie gezonden.
G.L. Funke.
Verzoeke tot aanbiedingsprijs:
MULTATULI'S IDEËN,

o

o

de

N , 1-540. Uit te geven in 4 deelen post-8 . 5

vermeerderde

druk.
Woonplaats en datum:
Handteekening:

[26 september 1878
Brief van Mimi en Multatuli aan E. Bernhold]
26 september 1878
Brief van Mimi en Multatuli aan Majoor E. Bernhold. Hetzelfde dubbele foliovel
als 22 augustus 1878, waarvan twee bladzijden gebruikt zijn voor het koncept van
a
deze brief, grotendeels in duitse schrijfletters. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 20 .)
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Wiesb. 26 Sept 1878
Hochgeehrter Herr,
Wie werde ich mich entschuldigen den Empfang Ihres Briefes vom 22 Aug aus
Bamberg noch nicht berichtet zu haben? Zwar war Ihr Schreiben an Dekker gerichtet,
jedoch übertrug er mir gleich die Beantwortung, denn, wie wir Ihnen vielleicht sagten,
das Führen der Feder ekelt ihm geradezu an, ein leider eben trauriges als schlimmes
Factum für einen Schriftsteller.
Es thut uns leid, Sie vor Ihre Abreise von hier nicht noch einmal gesehen zu haben
-, indess das ist schon lange her, und vielleicht verschliesst die Zukunft, wie Sie so
freundlich waren zu versprechen ein neuer Besuch, der uns jetzt wo wir Ihre werthe
Bekanntschaft gemacht, doppelt angenehm sein wird.
Unseren kleinen Mann geht es ganz gut. Er sieht aus wie ein kleines
Bauernbübchen in Romane so blühend kräftig und rund; auch ist er sehr munter,
dabei lebhaft schelmisch und geschickt, kurz, wir haben ihn sehr lieb, das zarte
Geschöpfchen!
Herzlichen Dank, werther Herr, für das kirchliche Geburtszeugniss und den
Impfschein. Weitere Schritte zur Erreichung unseres Zweckes haben wir jedoch
hinterlassen bis wir auch in den Besitz eines Auszugs aus dem Civilstandsregister
sein werden. Hoffentlich wird es Ihnen bald möglich sein uns auch ein solches
zukommen zu lassen, und werden wir weiter auf keine Schwierigkeiten stossen.
Mit herzlicher Hochachtung und sehr freundliche Grüsse von uns beiden
Ihr ergebene
M.Douwes Dekker
Schepel
Hochgeehrter Herr Major!
Meine Frau hat die Wahrheit gesagt: Feder und Tinte sind mir verhasst. Doch will
ich recht gerne ein Wörtchen hierbei fügen, um Ihnen zu versichern dass der liebe
Kleine uns nur Freude macht, und dass es mir unmöglich vorkommt ein eigenes
Kind herzlicher zu lieben als wir es ihn thun. Man kann sich denn auch kein
liebenswürdigeres Kind vorstellen! Anfänglich war die ganze Sache nur eine Caprice
meiner Frau, jetzt aber muss ich gestehen dass ich daran eben soviel Antheil nehme
wie sie selbst. Auch ist es herzerfreuend zu bemerken dass der Kleine sich so
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glücklich fühlt als ein Kind sich fühlen kann. Es ist eine wahre Freude ihn spielen
zu sehen und jauchzen zu hören. Er ist gehörig wild, doch dabei ohne Furcht, sehr
gehorsam. Auch kommt er mir vor intelligent zu sein, woraus ich mir aber noch nicht
1.
viel mache da ich bei Erfahrung weiss wie oft aus ziemlich gescheuten Kindern
nur sehr mittelmässig begabte Menschen wachsen. Doch hat er ein liebevolles
Herzchen, und das wird hoffentlich bleiben. Kurz, ich habe nur gutes und liebes vom
kleinen Kerl zu berichten, und ich kann Ihnen versichern dass wir ihn für alle Schätze
der Welt nicht verlieren möchten. Nach meinem Ableben wird das Versorgen und
Lieben des Kindes für meine Frau ein wahrer Trost sein, keine Beschwerde doch
eine Stütze!
Kommen Sie doch sobald Ihre Umstände es erlauben, wieder einmal in
Wiesbaden! Hochachtungsvoll und freundschaftlich Ihr g[anz] ergebener
Douwes Dekker

Vertaling:
Wiesb. 26 sept 1878
Zeer geachte Heer,
Hoe moet ik mij verontschuldigen dat ik de ontvangst van uw brief van 22 augustus
uit Bamberg nog niet bevestigd heb? Uw schrijven was weliswaar aan Dekker gericht,
maar hij droeg mij dadelijk de beantwoording op, want, zoals we U misschien al
vertelden, heeft hij eerlijk gezegd een weerzin tegen het voeren van de pen, een
helaas even treurig als ernstig feit voor een schrijver.
Het spijt ons dat wij U voor Uw vertrek niet nog een keer hier hebben gezien -,
maar dat is inmiddels al weer een hele tijd geleden en misschien verbergt de
toekomst, zoals U zo vriendelijk was te beloven, een volgend bezoek dat ons nu wij
zo prettig met U kennis gemaakt hebben, dubbel aangenaam zal zijn.
Het gaat onze kleine man heel goed. Hij ziet er uit als een klein boerenjongetje
uit een roman, zo bloeiend, krachtig en stevig; ook is hij zeer opgewekt, bovendien
levendig, ondeugend en knap, kortom, we hebben hem zeer lief, dat schattig
schepseltje.
Hartelijk dank, waarde Heer, voor het kerkelijke geboortebewijs en het
inentingsbriefje. Verdere stappen voor het bereiken van ons doel hebben wij echter
nog achterwege gelaten tot wij ook in het bezit zullen zijn van het uittreksel uit het
bevolkingsregister. Hopelijk zal het U spoedig mogelijk zijn ons ook zoiets te doen
toekomen en zullen we verder niet op moeilijkheden stuiten.
Met hartelijke hoogachting en zeer vriendelijke groeten
uw toegenegen
M. Douwes Dekker
Schepel
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Hooggeachte Heer Majoor!
Mijn vrouw heeft het bij het rechte eind: pen en inkt staan mij hevig tegen. Toch
wil ik hier heel graag een woordje aan toevoegen, om U te verzekeren dat de lieve
kleine ons alleen maar vreugde bereidt, en dat het mij onmogelijk voorkomt een
eigen kind hartelijker lief te hebben dan wij hem. Men kan zich dan ook geen
beminnelijker kind voorstellen! In het begin was de hele kwestie alleen maar een
opwelling van mijn vrouw, nu moet ik echter toegeven dat ik er evenveel plezier aan
beleef als zijzelf. Ook is het hartverwarmend te merken dat de kleine jongen zich
zo gelukkig voelt als een kind zich maar voelen kan. Het is een ware vreugde hem
te zien spelen en te horen juichen. Hij is behoorlijk druk, maar toch zonder angst,
zeer gehoorzaam. Ook lijkt hij mij intelligent, maar toch stel ik me daar nog niet
teveel van voor, omdat ik uit ervaring weet hoe vaak uit tamelijk verstandige kinderen
toch maar zeer middelmatig begaafde volwassenen opgroeien. Toch heeft hij ook
een liefdevol hartje en dat zal hopelijk zo blijven. Kortom ik kan niets dan goeds en
liefs over de kleine baas vertellen, en ik kan U verzekeren dat wij hem voor alle
schatten van de wereld niet kwijt zouden willen raken. Na mijn overlijden zal het
verzorgen en liefhebben van het kind voor mijn vrouw een ware troost zijn, geen
belasting, maar een steun!
Komt U vooral zodra Uw omstandigheden het toelaten, weer eens naar Wiesbaden!
Met alle hoogachting en vriendschap, Uw volledig toegewijde
Douwes Dekker

Eindnoten:
1. gescheut: gescheit (verstandig, du.)

[oktober 1878
Aantekeningen inzake Tandem van C. Vosmaer]
Oktober 1878
Aantekeningen van C. Vosmaer betreffende Tandem. (Vosmaer-ar-chief, A.R.A.,
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
1878
ontvangen

Havelaar Fonds

e

v. Jeanne

2.50

e

v. mij

2.50

Penning en Eyck

3. -

-v.J.

2.50

ik

2.50

Penning en Eyck

3. -

1 kwart.
1 kwart.
i

Jan

e

2 kwart.

April
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3 Juli

-. -

2.50

ik

2.50

Schippers

3. -
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e

4 oct

- Jan. -

2.50

ik -

2.50

Jet van Moonen

10. _____
39.00

tr

39. e

e

Van Loffelt 1 en 2
kwartaal 78. -

10. -

Scheurleer & Kolff -

10. _____

oct 1878

f 59.

nov v.d. Heer Schippers

3. _____
f 62. -

[oktober 1878
Aanbiedingscirculaire Ideën, 6e bundel]
Oktober 1878
Aanbiedingscirculaire voor de boekhandel inzake een herdruk van de zesde
bundel Ideën. (Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des
boekhandels Amsterdam; fotokopie M.M.)
M.
o

Aangezien de groot- 8 editie van bundel VI van MULTATULI'S IDEËN uitverkocht is,
heb ik van dien bundel een herdruk ter perse, die evenals de 5 vorige bundels in
postformaat zal verschijnen.
Deze herdruk zal in prijs gelijk zijn aan de andere bundels, n.1.:
ingenaaid f 2.50; bij vooruitbestelling netto f 1.80,
gebonden f 3. -; bij vooruitbestelling netto f 2.20.
Premiën: 4/3½, 7/6, 15/12 en 30/23.
Banden van premie-exemplaren worden berekend à 40 cents netto.
De uitgave zal nog in deze maand geschieden.
Deze Aanbieding vervalt op den dag der verschijning van bundel VI; van dien dag
af is 't rabat 20% van den partic. prijs.
Uwe orders afwachtende noem ik mij na groete,
Amsterdam, October 1878. Uw Dw. Confrater, G.L. Funke.
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[1 oktober 1878
Briefkaart van A. Admiraal aan V. Bruinsma]
1 oktober 1878
Briefkaart van A. Admiraal aan V. Bruinsma. Met poststempel Schoonhoven 1
OKT 78 en geadresseerd aan Dr. Vitus Bruinsma, leeraar te Leeuwarden. (M.M.)
Schoonhoven, 1 Oktob 78.
Amice! Zend mij het restant onzer voorjaarsfondsen, ik zal er Uw raad mêe
opvolgen; ik heb nog slechts 1 deelnemer en dat ben ik. Allerwege veel sympathie
maar geen geld. In alle geval kan ik dan toch 1 Oktober 25 gld sturen; ik moet toch
beginnen. Hartelijk gegroet, ook van mijn vrouw aan de Uwe. Wij zijn heel wel.
tt: A.A.

[5 oktober 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
5 oktober 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje G L Funke Heerengracht bij de Hartenstraat,
242.
Amsterdam, 5 Oct 1878
Beste Dekker! Heb dank voor de flinke geregelde hulp met bundel VI! Ook die
bundel zal dus nu weldra in ons standaardformaat het licht zien, en daarmee zullen
we vrij wat luî verblijden die reeds lang verlangend naar de goedkoopere editie uit
zagen.
Dat Ge met Los niet zoo prettig hebt gewerkt als met Woest, kan ik mij best
o

voorstellen. Het was echter moeielijk Los voorbij te gaan, i omdat hij de voorgaande
bundels gedrukt had en 't dus practisch scheen met precies dezelfde letter voort te
o

gaan en 2 omdat hij expres voor dezen bundel een geheel nieuwe editie van dien
letter had aangeschaft en bovendien dringend om werk verlegen was. Vooral om
de eerstgenoemde reden wilde ik ook bundel VII door hem laten bewerken zoodra
Ge die persklaar hebt, doch met andere herdrukken ga ik naar Woest.
Zoo b.v. zou ik in 't volgend jaar gaarne eens een nieuwe editie geven van ‘Pruisen
en Nederland’, van ‘Vorstenschool’ en van bundel I en II, welke beide bundels wel
binnen een maand of wat opgeruimd zullen zijn. De twee eerstgenoemde zijn wel
op verre na niet uitverkocht, maar liggen zoo goed als dood en daarom woû ik er
door eene nette goedkoopere editie nieuw leven in
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brengen, iets dat zeker gelukken zal, nu er reeds zoo'n tijd sedert de uitgave verliep.
Als Ge U nu tot herzien wat opgewekt gevoelt, help mij dan zoo mogelijk tegen
December met bundel VII, tegen Januari of vroeger met ‘Pruisen en Nederland’ en
‘Vorstenschool’, dan gaan we terstond daarmeê voort.
Hoe jammer dat Ge voortdurend zoo onwèl zijt! Wat zoudt Ge mij en honderden
anderen anders kunnen verplichten met de voortzetting van Wouter's historie! Nu
ik bundel VI weêr eens op nieuw heb gelezen en zoo genoot op elke bladzijde van
uwe fijne teekening en uw tintelende humor, zijn me heel wat zuchten ontsnapt als
ik bedacht dat Ge die kunstrijke reeks menschkundige schetsen misschien wel nooit
zult voltooien. Welk voordeel onze litteratuur daardoor onthouden wordt, zal ik niet
ramen, maar zeker is 't dat over eeuwen nog zal geklaagd worden over dit gemis,
al zal men dankbaar waardeeren wat Ge niettemin gaaft. Denk vooral niet dat ik
bedoel u iets te verwijten: 't is enkel een uiting van droefheid. Hebt Ge soms behoefte aan geld, gelief mij dan slechts te schrijven. Ge weet dat
Ge 't tekort van '77 reeds lang hebt ingehaald?
Wees met de Uwe recht hartelijk van ons gegroet en houd u zoo ferm Ge kunt!
tt
GLF
Hoeveel ex. van herdruk VI zal ik U naar Wiesbaden zenden? En hebt Ge ook nog
anderen dien ik ze namens U kan zenden?

[8 oktober 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
8 oktober 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke: Drie dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-9 geheel beschreven. (M.M.)
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Dinsdag 8 Oct. '78 beste Funke! Ik was opgetogen neen geroerd door Uw brief!
Ziehier eindelyk dat vel 21. Een moeielyke verlossing. De bestudeering van B.H.'s
1.
2.
bundels maakte my irre , en 't is waar dat ik niet wel ben. Ik wou dat m'n
ongesteldheid 'n meer tastbaar (?) karakter aannam, dat ik meer gewoon ziek was!
Maar ik mymer en droom en ben suf. Ook afgemat van bitterheid. Uw behandeling
is een der weinige aangename aanrakingen die ik met de wereld heb - neen, nu
doe ik velen te kort. Och! Maar zeker is 't dat niemand U in vriendschappelyke
vergevingsgezindheid te boven gaat. Wat al getob hebt ge met me! En dan nog te
zeggen dat ik deze bundel ‘flink’ heb afgedaan. Neen, beste kerel, dat verdien ik
niet!
Het zou me bezwaren Los te verlaten. Nooit kwam het in my op zyn drukkery op
zichzelf beschouwd minder goed te vinden dan de nederl. norm meebrengt
(Drukkeryen zyn ten onzent heel andere dingen dan in 't Buitenland. Maar dit is
nu eenmaal zoo. Men behandelt in Holland de typografie niet als 'n (byna schoone
-) ‘kunst.’ Neen, ik zeg maar dat Los beneden Woest staat, en vooral wanneer ik naga dat
de proeven van Woest rechtstreeks aan my kwamen. Ze waren even mooi als die
welke van Los onder Uw oogen waren geweest. Dit vond ik sterk. Hoe dit zy, ik wil
't niet op m'n geweten hebben, L te benadeelen, en verzoek U hem te houden. Als
hy maar niet boos word als ik soms 'n opmerking maak. Slecht is z'n drukkery waarlyk
niet! Goed, ik zal haast maken met al die herdrukken die ge noemt. Bundel VII eerst.
Die korrektie is makkelyk, en ik zal zorgen geen revisie noodig te hebben. Maar
soms ben ik niet wel, en dan begryp ik zelf niet hoe ik 'n fout in uitdrukking kan over
't hoofd gezien hebben. Toch zal ik m'n best doen. 3.
Wilt ge zoo goed zyn my twee bundels VI te zenden, van de eerste uitgaaf?
Noch Mimi noch ik hebben er een.
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Wat de herdruk aangaat, zend daarvan niet meer dan 2 Ex. Zyn er ook (misschien al maanden of weken geleden) pakken voor my by U
bezorgd? Van twee zyden verwachtte ik dat, maar ik ben niet zeker of men 't gedaan
heeft. Zeker geeft ge my dat nieuwe werk waarin 't stuk van Admiraal ‘Miskenning’. Gaat
dat my aan? Zyn 't de stukken die A. in den ‘Nederland’ gaf? A schryft zeer goed,
maar (even als Roorda) is hy z'n talent niet meester.
De tegenwoordige schryver van boekbeschouwingen in Nederland is zeer
4.
bekwaam. Zou 't Haverkorn v. Rysewyk wezen? Die is zoo bekwaam, maar (in
dienst van N.R.C.!) niet eerlyk. Mies (en dus ik ook) hebben een kind aangenomen. Eerst was ik er tegen, maar
de schalk heeft me totaal ingepakt. Hy is 2¾ jaar. Een allerliefste jongen! 5.
Onze woning is zoo best ! Nooit verlang ik beter verblyf, al was ik millionair. Als
ik zelf maar beter was! Ik kan m'n onwelzyn niet beschryven. Ik doe alles om me
laag by den grond te houden (net 'n schip in storm dat ankergrond zoekt). Ik timmer,
laat vliegers op, speel met het kind. Het baat niet. M'n gedachten zyn los, waggelend,
als 'n verloopen schroef. En 't worstelen daartegen mat me af. Ook wiskunde baat
niet. Toch houd ik vol dat men stryden moet tegen 't verachteren van z'n
denkvermogen, ('t Staat ergens in bundel VI. Het trof me zoo toen ik dat korrigeerde.
Ik geloof niet dat Shakespeare altyd reden had voor z'n scheppingen of
6.
arrangementen. Men vind meer in hem dan er in zit. Hy wierp (onbesuisd dikwyls,
en met den moed der onkunde) groote kladden op 't doek, en er blykt dat-i in zyn
worpen 'n eigenaardigheid had waardoor z'n onoogelykste brokken op iets wezenlyks
en zelfs op iets schoons konden gelyken, altyd in de oogen van hen die er dat
wezenlyke of schoone in zien willen. Misschien heeft hyzelf z'n Hamlet niet begrepen.
Was Hamlet gek, of was hy 't niet? Hield hy zich gek, of bestond z'n krankzinnigheid
juist daarin dat-i, overigens niet gek zynde, er vermaak in schiep voor gek
doortegaan? (Zoo iemand heb ik gekend.) Of... voelde Hamlet dat z'n verstand op
den loop ging en worstelde hy tegen 't verliezen van z'n beheer! Zoo iets nu (maar
neem 't niet te letterlyk op) is myn onwelzyn. De Havelaarsgeschiedenis (ik spreek
niet van 't boek) het verlies van m'n kinderen, de zonderlinge wys waarop
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m'n werk (doen en schryven beide) in Holland wordt opgenomen, en by dat alles
de bewustheid dat me niet veel tyd meer overblyft, dàt alles schynt me te overstelpen.
Maar, nog eens: ik worstel er tegen. Straks ga ik timmeren. In een hoek van de
kamer wil ik op i-½ voet van den grond 'n vloertje maken voor den kleine jongen.
(Op den vloer der kamer tocht het 'n storm. De reten van de balkon deuren - we
hebben 'n balkon asjeblieft! - zyn vinger dik wyd, en we wonen geheel onbeschut
aan de buitenzy der stad.) Dat vloertje zal zyn ‘kamer’ heeten en hy is verrukt in 't
vooruitzicht. Met m'n schaven, zagen beitelen begint het gaandeweg beter te gaan.
Jammer maar dat ik zoo gauw m'n handen kapot werk. Het vleesch is... week, en
ik kan me maar geen eelt aanschaffen.
En de geest ook, naar 't schynt. Vanwaar anders dat getob over die opengelaten
bladzy? Zeg, zend me nu toch maar asjeblieft nog eens revisie van dat vel. Ik zal 't
r

p omgaande terug zenden. Recht heb ik, na m'n geseur, er niet op maar ge hebt
me wel eens meer boven recht behandeld. Geld? Ja. Wees zoo goed me zooveel te zenden als u gepast voorkomt. Ik lyk
wel 'n kruier die ‘'t staat aan je beleefdheid’ zegt, om meer te krygen dan hy vorderen
mag. Nu dan, schikt het U me 200 gl te zenden, asjeblieft. Maar als m'n rekening 't
niet dragen kan, dan minder. Kunt en moogt ge me zeggen wie die recensiën in Nederland schryft? Hé, nog iets. Uit welwillendheid en niet uit eenige andere reden, waarschuw toch
den heer De Veer eens tegen z'n medewerkers, korrespondenten en bewerkers
van 't feuilleton! Maar als ge denkt dat het kwaad bloed zet, dan maar niet. Ik zeg
't U waarlyk uit bestwil. (Het feuilleton dat nu aan den gang is, heb ik niet gelezen,
maar 't vorige was... beestachtig slecht geschreven! En de korrespondentie-artikelen,
wat gehalte en taal betreft! En de uilige opmerkingen by de verslagen van staatkundig
nieuws! (Meent men nu inderdaad dat de Emir van Afghanistan zóó 'n brief aan den
7.
Sultan schryven zou? Inhoud en inkleeding beiden dragen den stempel van zeer
onbekwame vervalsching op 't voorhoofd! En de leveranciers van vertaalde stukken in 't Zondagsblad! Dit gaat De V. niet
aan, maar toch wel Uw Nieuws. Een staaltje: ‘eine
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Erklärung zu Protokoll geben = 'n gerechtelyke verklaring afleggen, heet: ‘te Protokoll
('n onbekende, nu ontdekte stad in Engeland, zeker?) 'n verklaring afleggen.’ t Is àl
te erg. En dan die eeuwige relazen van iemand die 25 jaar 't een of ander geweest is!
De lezer wordt door zulke vertelseltjes op 't denkbeeld gebracht dat de tyd der
redakteuren en de ruimte in 't blad geen waarde hebben. Weldra zal dit nadeelig
werken op de schatting van 't geheel.
Over de hoofdartikelen uit ik me niet, omdat m'n ongustig oordeel den schyn
hebben zou van jalousie de metier, en misschien (leelyker nog) van rancune over
't hartelyk meedoen van De Veer met de algemeene doodzwygery. Ook zyn myn
aanmerkingen dáárop niet geschikt door U gebruikt te worden zonder De V. tegen
U te ontstemmen en U 'n conflict op den hals te halen over 't aanranden van ‘de
waardigheid der pers’ (in de stad Protokoll zeker!) Neen, ik laat den heer De Veer,
als schryver, geheel buiten spel. Ik spreek tegen U over hem als belangryk rad in
'n industrieele zaak die U toe behoort, en uit bestwil raad ik U aan, toetezien dat hy
niet door z'n arbeiders uw bezitting deterioreeren laat. Hy moet zich voorzien van
conscientieuzer werkvolk, ziedaar!
Beste Funke, geloof toch dat ik by dit alles geen andere bedoeling heb dan goede.
Ik màg niet zwygen.
Wees hartelyk van ons beiden gegroet. En groet vooral Uw lieve vrouw. Ik zal
niet gerust zyn voor ik - nu later.
Nog eens dank voor Uw brief
tt
DD

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.H.'s bundels: de nieuwe reeks van Busken Huets Literarische Fantasien, deel 1-3.
irre: gek (du.)
twee: oorspr. stond er een.
Ironisch genoeg gold dit Busken Huet.
best: oorspr. stond er mooi.
vind: verschrijving.
Sedert augustus 1878 was Engeland er op uit een gezantschap in de Afgaanse hoofdstad Kaboel
te vestigen, hetgeen ook aan de Russen was toegestaan. De onderkoning van Brits-Indië, Lord
Lytton, schreef daartoe op 14 augustus een brief aan de Emir, die pas op 6 oktober een ontwijkend
antwoord gaf met klachten over de Indische ambtenaren aan de grenzen en met de suggestie
dat de Goddelijke voorzienigheid maar moest beslissen, als Engeland een oorlog wilde.

[10 oktober 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
10 oktober 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de Amstel, 37.
Amsterdam, 10 Oct 1878
Beste Dekker! Heb dank voor uw langen belangrijken brief. In lang genoot ik niet
van zulk een ouderwetsche uitstorting van
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gemoed, al betreur ik 't dat Uw doorgaand leed uit iedere bladzijde blijkt.
Dat Ge zoo'n peuzel in huis genomen hebt, acht ik een heel practisch middel voor
U om rust te krijgen, en te rekenen naar uw timmeren en vliegers oplaten, moet dat
stelsel gelukken. Ik weet bij ondervinding dat het spelen met kinderen, althans
zoolang ze beneden de 10 jaar zijn, allerweldadigst op 't gemoed werkt en, al heb
ik nu al vrij wat jaren in dat jonge goed gezeten, nog altijd klaar ik op als ik die
zonnige gezichtjes om mij heen zie. Bovendien is 't een zeer dankbaar werk kinderen
bezig te houden: zij hechten zich zoo onbeschrijfelijk sterk aan hen die lief voor ze
zijn, dat men daardoor menige nesterij vergeet en verzoend raakt met sommige
kwellingen.
Uwe meening over Shakespeare's manier van werken en vreemd talent is voelbaar
juist. Ook mij treffen telkens zijn lompe grove worpen en zijne soms heel gek daar
tusschen vloeiende poëtische, sentimenteele of hoogdravende verzen. Ge weet ik
heb den heelen Shakespeare door de vertaling van Kok moeten lezen en mag
daarom meêpraten. In 't origineel had ik hem trouwens nooit kunnen verorberen.
Heb dank voor Uwe hartelijk welgemeende wenken ten aanzien van 't Nieuws.
1.
Inderdaad zijn de aangevoerde staaltjes ‘schlagend’ genoeg. Ik zal er dan ook mijn
voordeel meê doen en met Januari althans eenige verandering maken. Als men
zoo 8 à 9 jaar met éénzelfde personeel heeft gewerkt, onder welk personeel 't blad
nog,wel zóó gegroeid is als men zich maar durfde vleien, dan voelt Ge er alles van
hoe bezwaarlijk 't gaat radicale hervormingen in te voeren. Ik zou U daar van fameuze
histories kunnen vertellen die u dagen tijds zouden kosten! Zelfs bestaan daarover
ellenlange correspondentiën.
De schrijver van die kritieken in Nederland is niemand anders dan Huet. Ik weet
2.
dit zeer positief. Terwijl hij vroeger zeer vijandig tegenover ten Brink stond, zijn ze
sedert kort dikke vrienden geworden en doet H. al wat hij kan om ten Br. van dienst
te zijn. Deze nu is geloof ik daarmeê niet gering in zijn schik. Dat tijdschrift, dat
langen tijd kwijnde en in de laatste jaargangen voddige stukken opnam, komt nu
op de spraak en zal zeker beter dan ooit gaan verkocht worden.
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Hebt Ge gelezen wat H. op curieuze manier waars en onwaars op 't Congrès littéraire
dooreen haspelde? Hij geeft daarvan een resumé in 't September nummer van
Nederland.
Hierbij gaarne f 200. - Zonder nog iets meer te vragen dan Ge te vorderen hebt,
o

kunt Ge mij gerust nog 2 maal deze som opgeven vóór we U December schrijven.
Tegen dien tijd zend ik u wel weder eens een rekening courant.
Dat Ge mij met bundel VII en de andere herdrukken helpen wilt op den bepaalden
e

tijd, vind ik recht prettig. Jammer genoeg kan ik U niet meer aan de 1 editie van VI
helpen. Ze werden finaal opgeruimd. Van bundel VII heb ik echter nog genoeg en
e

zoodra VI in de kleine editie verschijnt, zullen er voldoende ex der 1 editie in de
wandeling komen om U die beide ex te kunnen leveren.
Hebt Ge nog genoeg ex. van VII, Pruisen en Nederland, Vorstenschool, e.d.? Ik zou U die anders best in één paket kunnen zenden met den herdruk van VI,
zoodra de gebonden ex daarvan gereed zullen zijn.
Wees hartelijk met uwe vrouw van mij en de mijne gegroet
tt
GLF

Eindnoten:
1. schlagend: treffend (du.)
2. Ten Brink: Jan ten Brink (1834-1901), nederlands letterkundige en redakteur van het tijdschrift
Nederland sedert 1872.

[22 oktober 1878
Verschijning 2e druk Millioenen-studiën]
22 oktober 1878
Verschijning van de 2e druk van Millioenen-studiën volgens bericht in het
Nieuwsblad voor den boekhandel, no. 84 (U.B. Amsterdam)
o

Multatuli, Millioenen studiën. 2e druk. Delft, J. Waltman Jr. Post 8 . (388 blz.).
f 2.40
In linnen band. f 2.90

[23 oktober 1878
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
23 oktober 1878
Brief van Multatuli aan J. Waltmann Jr. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4 (¾) beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 23 Oktob. 1878 beste Waltman, zoudt ge wel gelooven dat ik eerst
n

heden Uw brief van den 16 open en lees? Zeg niet te spoedig dat dit iets als...
geringschatting bewyst. Ik ben niet wel. Er liggen nog verscheidene brieven,
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dat ‘iets als geringschatting’ aangaat, deze verdenking vervalt terstond als ik betuig
van U nooit anders dan goeds en nobels ondervonden te hebben, en dat ik daarvoor
zeer dankbaar ben. Ik ken de oorzaak van die angst voor 't openen van brieven,
maar de uitlegging zou me te ver leiden. Ook voel ik me niet in staat m'n woorden
zoo te kiezen dat men er niet meer uit leest dan ik bedoel. Ik zou dingen moeten
zeggen die sommigen zouden doen uitroepen: ‘wèl, dan ben je krankzinnig!’ Dit nu
is niet waar, maar toch voel ik dat ik m'n gedachten zeer stipt in bedwang moet
houden om ze niet te laten afdwalen. Van krankzinnigheid kan geen spraak zyn
daar ik vry goed uit het hoofd reken. Dáárin zoek ik altyd iets als kontrole te vinden
op m'n denkvermogen, maar... 't is al verdrietig dat ik zoo'n methodische kontrole
noodig heb, niet waar?
Nu, uw brief. Dank voor de ontv. Exempl. Ja de drukkery van Woest is best. En
de band is mooi.
Present-exemlaren? Wel, dat mankeert nog, na al 't geduld dat ge met me gehad
hebt, en de geldelyke schade die hieruit voor u moet voortgevloeid zyn! Hoor eens,
ik zal wel zorgen dat de presentexemplaren die ik geven wil, behoorlyk gekocht
worden. Ik gis dat ik daarvoor binnen eenige tyd wel ruim de middelen hebben zal.
Er speelt me een plan door 't hoofd om geld te verdienen. Lezingen als in 't voorjaar,
denkt ge? Och ik vrees daartoe te zwak te zyn. Neen, iets anders. Nu, als dat plan
lukt, koop ik wel 50 Mill. St.
Wel zeker, de ‘Aanteekeningen op Mill. St.’ verzoek ik U uittegeven. Asjeblieft!
En liefst by Woest. Myn voorstel en verzoek omtrent Specialiteiten, is als de kosten niet al te groot
n

zyn en als ge my daarin wilt laten dragen op nieuw een 2 druk op touw zetten en
dan by Woest. Zoo dit U schikt zal ik hem van hier de gedrukte kopie zenden waarin
de notencyfertjes doorgehaald zyn. Want die maken my in den war omdat ik inzag
hier en daar in de klaargemaakte noten iets gezegd te hebben wat òf niet klopte
met den tekst òf my in herhalingen deed vervallen. Er komt dan ook een naschriftje
by als by Mill. St. En die aanteekeningen konden dan spoedig volgen. Ook met de
aanteekeningen op Mill. St. wil ik me haasten, als nu maar eerst door 't afdoen van
n
Specialit die graat uit m'n keel was. Als ge ‘ja’ zegt (maar laat
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me meedragen in de kosten die eigenlyk geheel voor myn rekg moesten komen)
nu, dan krygt Woest met omgaande post kopie. Hartelyk gegroet, ook Uw lieve
vrouw. Ik hoop dat ze wel is. De myne is zeer gelukkig met 'n aangenomen kindje
dat geen ouders had. Ik moet erkennen dat het 'n lieve jongen is
tav
DD

[24 oktober 1878
Rekening van E. Brück voor Mimi]
24 oktober 1878
Rekening van Dr. E. Brück voor Mimi. Gedrukt formulier met tekst in duitse
schrijfletters. (M.M.) Een drietal oningevulde kolommen met de opschriften Auslage
(voorschot), Einnahme (inkomsten) en Ausgabe (uitgave) naast de kolom met het
opschrift Deservit (kosten) is weggelaten.
Kostenrechnung für Madame M.J.C. Douwes Dekker hier von
1.
Rechtsanwalt Dr. Brück in Wiesbaden pto Adoption eines Kindes.
Datum 1878

Febr. 23

Fr. Object über Deservit
350
M
Conferenz mit 7
Frau Douwes
Dekker (:S.14.
Tab. 11. Col. A,
des Tarifskom.
12/5.51 u.
Gesetz vom 5.
Mai 1875)...

pf
50

_____

_____

7

50

Wiesbaden,
den 24.
October 1878
Der
Rechtsanwalt
Dr. Brück
Obige sieben
Mark 50 Pf
erhalten
Wiesbaden 1.
Novbr. 78. Dr.
Brück
Montag den
2.
14.d.M.
Nachmittags
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Uhr stehe ich
zu Ihrer
Verfügung.
Hochachtend
Dr. Brück
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Vertaling:
Rekening voor mevrouw M.J.C. Douwes Dekker alhier
van
advokaat dr. Brück in Wiesbaden
betreffende de adoptie van een kind
23 februari 1878 Bespreking met mevrouw Douwes Dekker [volgens een bepaalde
tariefstelling in een wet van 5 mei 1875] 7.50 mark.
Wiesbaden, 24 oktober 1878
de advocaat
Dr. Brück
Bovenstaande zeven mark 50 pfennig ontvangen te Wiesbaden op 1 november
1878. [get] Dr. Brück
Maandag 14 november 's middags tussen 3 en 5 uur sta ik tot uw beschikking
Hoogachtend
Dr. Brück

Eindnoten:
1. pto: puncto (betreffende; lat.)
2. d M: des Monats (van de maand [november] du.)

[28 oktober 1878
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
28 oktober 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi, in aangetekende enveloppe met opschrift
Eingeschrieben. Fr [ei]. Madame M. Dowes Dekker Wiesbaden Dotzheimerstrasse
48 en met drie poststempels Erlangen 29 10 11. Vor.
Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1-4 en 5 (⅚) beschreven. (M.M.:
Dossier Bernhold, bijlage 21.)
Erlangen, 28 Oktober 1878
o
(Mit i Geburtsurkunde
o
2 Zettelchen des Dr. Rauch, d.d. Sulzheim 25 Oktober 1878 wobei der
1.
Geburtsschein dem Herrn Bernhold angeboten wurde.)
Hochverehrte gnädige Frau!
Vergeben Sie, dass ich Ihr gütiges Schreiben so lange unbeantwortet liess - nach
langem Drängen erhielt ich erst gestern die
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erforderliche Schrift von dem Vormunde Dr. Rauch in Sulzheim bei Schweinfurt
(Bayern) zugesandt - ich habe hier absichtlich die Addresse beigefügt, da es ja
möglich wäre, dass man von gerichtlicher Seite darnach fragen dürfte. Sie haben nun alle nöthigen Papiere und können die Schritte bei Gericht eingeleitet
werden; zur Abkürzung weitläufiger Gerichtscorrespondenzen haben Sie die Güte,
jenem Herrn Anwalte, dessen Namen Sie mir wohl genannt, aber mir entfallen ist,
zu notificiren, dass die betreffende Curatelbehörde das Landgericht Gerolzhofen
(b[ei] Schweinfurt) ist und dass ich, sollte man auf mich überhaupt, rekurriren, Major
und Bataillons-Commandeur in Erlangen bin.
Die Mutter, resp. natürliche, des Kleinen, heisst Adelheid Freifrau von Gugel,
heimatberechtigt in Mannheim, Privatiers Wittwe und wohnt in Wiesbaden - deren
Vertreter bei Gericht Rechtsanwalt Dr. Thoenges in Wiesb[aden] - ich hoffe, dass
der kleine Walther Dowes Dekker in Ihrer beiden Herzen baldigst eine berechtigte
Heimat hat, dass Sie herzliche Freude an ihm erleben; Sie sind beide lieb und edel
angelegte Naturen und ich habe die Ueberzeugung gewonnen, dass Walther'chen
in den bessten Händen ist.
Nach acht Wochen langem Maneuver bin ich hieher in meine neue Garnison mit
meinem Bataillon einmarschiert - Erlangen ist eine kleine Universitätsstadt, die eine
grosse Anzahl einjährig Freiwilliger unter mein Commando liefert - leider erinnert
die Masse der Studierenden an grossen Mangel von Erziehung. Bitte, mich Ihrem Gatten gütig zu empfehlen - sein freundliches Schreiben werde
ich nächstens beantworten - bis jetzt haben mir die neuen Garnisonsver[hältnisse?]
viel zu schaffen gemacht.
Ich habe mir erlaubt, an Sie zu schreiben, da ich ja die Correspondenz wegen
Walther mit Ihnen begonnen habe.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Hause alles Gute, danke Ihnen beiden nochmals
für Ihre liebe Aufnahme, wodurch Sie mich über manches Peinliche wohlthuend
hinweggehen liessen.
Mit inniger Verehrung und Hochachtung
Ihr
ergebenster
Eduard Bernhold.
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Vertaling:
Weledelgeborene. Ik veroorloof mij U het gevraagde uittreksel uit het plaatselijke
register van de Burgerlijke Stand hierbij toe te sturen.
Met de meeste hoogachting dr. Rauch.
e
Met 1 Geboortebewijs
e
2 Briefje van Dr. Rauch, d.d. Sulzheim 23 oktober 1878 waarmee het
geboorteformulier aan mijnheer Bernhold werd toegezonden.
Erlangen, 28 oktober 1878
Hoogvereerde geachte mevrouw!
Vergeeft U mij dat ik Uw vriendelijke brief zo lang onbeantwoord liet - na lang
aandringen kreeg ik pas gisteren het noodzakelijke stuk van de voogd, dr. Rauch,
in Sulzheim bij Schweinfurt (Beieren) toegestuurd - met opzet heb ik hier zijn adres
erbij vermeld, omdat het mogelijk is dat men er van gerechtswege naar vragen zou.
U hebt nu alle vereiste papieren en er kan een begin gemaakt worden met de
gerechtelijke stappen; om wijdlopige correspondentie van gerechtswege kort te
sluiten verzoek ik U zo vriendelijk te willen zijn die advocaat wiens naam U mij wel
hebt genoemd, maar die ik vergeten ben, te doen weten dat het betreffende
Kinderbeschermingstoezicht het Kantongerecht Gerolzhofen (bij Schweinfurt) is en
dat ik, als men ooit op mij zou willen terugvallen, Majoor en batalsjonskommandant
in Erlangen ben. De moeder, oftewel de natuurlijke moeder, van de kleine jongen,
heet Adelheid barones von Gugel, officieel ingeschreven in Mannheim, weduwe
van een privépersoon zonder beroep en woonachtig in Wiesbaden - haar
zaakwaarnemer bij het gerecht is de advokaat Dr. Thoenges in Wiesbaden - ik hoop
dat de kleine Wouter Dowes Dekker in Uw beider hart zo spoedig mogelijk een
rechtmatig thuis krijgt en dat U van harte vreugde aan hem beleeft; U bent alle twee
liefdevol en edel ingesteld van nature en ik ben tot de overtuiging gekomen dat
Woutertje in de beste handen is.
Na een oefening van acht weken ben ik met mijn bataljon hier mijn nieuwe
garnizoensstad ingetrokken - Erlangen is een kleine universiteitsstad die een groot
aantal vrijwillige soldaten op eenjarig kontrakt oplevert om onder mijn kommando
te dienen - helaas merk je bij het merendeel van de studenten het grote gebrek aan
opvoeding. Ik hoop dat U mijn eerbiedige groeten wilt doen aan Uw echtgenoot - zijn vriendelijk
schrijven zal ik zeer spoedig beantwoorden - tot nu toe heeft de nieuwe situatie in
het garnizoen veel werk gegeven.
Ik heb mij veroorloofd mij tot U te richten, omdat ik nu eenmaal de korrespondentie
over Wouter met U begonnen ben.
Ik wens U en Uw gezin alle goeds, dank U beiden nogmaals voor Uw vriendelijke
opname [van Wouter] waardoor U mij weldadig in de gelegenheid stelde over veel
pijnlijks heen te stappen.
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Met diepe eerbied en hoogachting.
Uw zeer toegenegen Eduard Bernhold

Eindnoten:
1. Dit bovenschrift in duitse schrijfletters is van de hand van Multatuli. Het briefje van Dr. Rauch
hield de volgende tekst in: Hoch Wohlgeboren. Erlaube ich mir, den gewünschten Auszug aus
dem hiesigen Standesambtsregister beiliegend zuzusenden. Hochachtungsvollst. Dr. Rauch.
Het uittreksel uit het geboorteregister werd zelf niet aangetroffen.

[29 oktober 1878
Brief van Multatuli aan A.H.E. Douwes Dekker]
29 oktober 1878
Brief van Multatuli aan zijn neef Auguste H.E. Douwes Dekker. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
(Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden; fotokopie M.M.)
Wiesbaden 29 Oktob 78 beste Auguste! Dat je in zoo lang niet van my gehoord
hebt ligt aan velerlei oorzaken, en hoofdzakelyk aan den tegenzin 'n kort briefje te
schryven. Altyd stelde ik uit tot ik loisir hebben zou tot uitvoerigheid, en dat loisir
komt nooit. Leven is tobben. 1.
Hoe 't me gaat? Nu, juist dàt is niet in weinig woorden te zeggen. 't Is mer à boire
2.
daarvan uitlegging te geven. Ik kryg veel bitters te slikken, maar hield me toch nog
toe staande. Ziedaar alles wat ik - kort willende zyn - zeggen kan.
De reden dat ik je heden schryf is de meening dat inl. circulaire misschien voor
U, voor broers, zusters of moeder, van eenig belang zou kunnen zyn. Ik ontving dat
ding in aangeteekend couvert (dat ik hierby insluit) en opende het, zonder achtte
slaan op den J. Maar nu komt me in den zin dat de aanhef:
‘De overlevingskas, waarin door U werd deelgenoomen...
op zekere rechten van je mama zou kunnen wyzen, waarvan ze verzuimd had
gebruik te maken. Waarschynlyk is dit laatste niet, maar 't kòn zyn. Dat ik ten langen laatste tot het schryven van dit briefje gekomen ben, is 'n half
wonder. Zoò'n vreeselyken tegenzin heb ik in schryvery. Maar ik moest om niet door
myn verzuim oorzaak te zyn van mogelyke verwaarlozing uwer belangen. Het
3.
schryven aan die Vennootschap achtte ik niet geraden, daar juist zy misschien te
4.
zeer gediend is met de ignoratie van betrokken , dan dat ze meehelpen zou daaraan
'n eind te maken.
Wees met je vrouw hartelyk gegroet van je liefh.
Oom Ed
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Zoowel Eduard als Nonni zyn door hun - ik laat dáár: waardoor? - nu, ze zyn van
my vervreemd. Dit valt me zeer hard. Och, ik kan niet alles uitleggen. Financieel heb ik erger tyden gekend dan sedert de laatste 2, 3 jaren. Dàt is
tegenwoordig (wel wat moeielyk soms, maar toch) uittehouden.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

mer à boire: oeverloze zaak (lett. zee om te drinken - fr.)
toch: verschrijving voor: tot.
juist zy: oorspr. stond er: zy.
betrokken: verschrijving voor betrokkenen.

[30 oktober 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
30 oktober 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 3 Oktob. 1878 beste Funke! Wel zeker heb ik de remise van 10 dezer
ontvangen! Hartelyk dank. Vergeef me de slordigheid dat ik daarvan geen bericht
gaf. Ik ben bespottelyk gepreoccupeerd. Zeker wilde ik U méér schryven dan een
t
eenvoudige accusatie van ontv. en dàt trok er in, zoo als meer gebeurt, helaas.
Sedert zéér lang zat ik in den brand met den herdruk van ‘Specialiteiten’ by den
goeden Waltman. Ik had verkeerd gewerkt, kon dien herdruk (in-verband met
tusschen den tekst gedrukte nummers die naar Noten verwezen) niet sluiten, en
wist niet hoe ik 't maken zou. In den tekst stonden dingen die in de Noten behoorden,
en omgekeerd. Enfin, 't is was my 'n graat in de keel. Met de grootste inschikkelykheid
heeft W. gewacht, gewacht... ik heb z'n geduld bewonderd. Nu ben ik met hem
overeengekomen dat die tweede niet-afgemaakte druk zou overgedrukt worden en
1.
de kopie daarvoor is reeds voor ¾ by Woest, zoodat ik verlost ben van 'n cauchemar
die me wel 2 jaar geplaagd heeft. Ik heb W. heel dringend gevraagd mee te mogen
dragen in de door myn schuld veroorzaakte kosten. Hy heeft me beloofd dat-i dit
doen zou, maar ik gis dat hy 't maar zei om me tevreden te stellen, en toch die
schade op hem neemt. Ter zyner tyd by event afrekening zal ik er op letten. Maar
intusschen zyn de Mill. St. verschenen en hy vroeg me hoeveel Exempl. ik present
hebben wilde (dat wil
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eigenlyk zeggen: hoeveel Exx ik door hem aan dezen en genen ten-geschenke
geven wilde? Ik heb bedankt, en gezegd dat ik verlegen was hèm, na m'n seuren
met die Specialiteiten, nu ook nog de onkosten van de pres. Exx. te laten dragen,
en dat ik, als ik iemand 'n Mill. St. ten-geschenke geven wou, dan maar maken
moest dat ik er een kreeg.
Nu moet ge weten dat ik juist van plan was van die Mill. St. nog al veel Exx. present
te geven, en hieruit vloeit nu voort het volgend verzoek aan U. Zoudt ge voor myn
2.
rekening veertig ingebonden Mill. St. willen bestellen? En zou dan een van Uw
bedienden die willen expedieeren naar-mate ik opgave doe van de adressen?
Daar ik nu van Specialiteiten àf ben, zal ik U terstond de kopie zenden voor bundel
VII. Ik was zoo verlegen voor W. dat andere dingen marcheerden en zyn
Specialiteiten niet. Hy heeft me, ook in deze zaak alweer, allerliefst behandeld.
Wees hartelyk met Uwe vrouw gegroet vanUw vriend
DD
Och, help Gy me eens aan 't lystje van Tydschriften (enz?) waaraan Waltman de
Mill. Studien zou behooren te zenden. Hy vraagt er naar, en ik weet het niet. Zou
hy 't kwalyk nemen als Ge hèm direct schreeft? Ik denk neen. Me dunkt ge kondet
hem opgeven aan wie Gy de Ideën zendt. Zoudt ge dit willen doen?
Amice Waltman!
Ik zend de Ideën thans nog maar alleen aan de Nederl Spectator
Onze Tolk
N. Rotterd. Courant
3.
Het Schoolblad (Noordhoff & Smit).
GLF

Eindnoten:
1. cauchemar: nachtmerrie (fr.)
2. veertig: oorspr. stond er dertig.
3. Het onderschrift vanaf Amice Waltman is in Funke' s handschrift waarschijnlijk als kladversie
van zijn brief aan Waltman.

[31 oktober 1878
Briefkaart van Multatuli aan Fa. Woest & Co.]
31 oktober 1878
Briefkaart van Multatuli aan de fa. Woest & Co. Met poststempel Wiesbaden 31
o
OKT 78 en Haarlem 1 NOV 78 en geadresseerd aan WED Heeren Woest & C
boekdrukkers Kleinheiligland Haarlem. (M.M.)
WED Heeren! Dat ik nog geen proef ontvangen heb van vel 1 der Specialiteiten,
begryp ik best. UED zyn zeker in korrespondentie met den heer W, en wacht op
papier of zoo-iets. Ook maak ik
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geen haast. Doch om 'n byzondere reden ben ik zoo vry U te verzoeken het
Voorberichtje nu reeds op 'n afzonderlyk stukje papier te drukken en my in proef te
zenden. Ik heb daarin eenige veranderingen te maken, en dan zou ik door dat nu
1.
reeds aftedoen, waarschynlyk het minder wenschelyke revisie-vragen van-Vel 1
kunnen uitwinnen.
Mag ik my aanbevelen voor een pakje adresjes? De mynen zyn byna òp.
Na beleefde groete
r

UEDDWD
DD

Wb. 31 Oktob. 1878.

Eindnoten:
1. van Vel 1: oorspr. stond er der vellen.

[31 oktober 1878
Briefkaart van M. Lamberts aan V. Bruinsma]
31 oktober 1878
Brief van M. Lamberts aan V. Bruinsma. Enkel, dubbelgevouwen velletje waarvan
blz. 1 (⅚) beschreven.
1.
Amsterdam 31 Oct 1878
Waarde Heer Bruinsma
Zoo juist heb ik nog een belastingschuldige gesproken behoud dus s.vp de f 2.50
en zend mij daarvoor een kaart voor
den Heer Jan C. Dreux
Na vriendelijke groete
Passage Wynand Fockink 22
2.
Lamberts

Eindnoten:
1. Hoewel gedateerd op 31 oktober 1878 is deze brief een aanvulling op de volgende van 1
november 1878.
2. Matthijs Lamberts (geb. Rotterdam 9 februari 1845), commissionair in effecten, samen met
Hazeu, in de Passage Wijnand Fockink in de Damstraat.

[1 november 1878
Brief van M. Lamberts aan V. Bruinsma]
1 november 1878
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Brief van M. Lamberts aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven; blz. 4 bevat de specifikatie. (M.M.)
Amsterdam 1 Nov 1878
Waardste Heer Bruinsma
Van harte hoop ik elken drie maanden zoo gelukkig te kunnen zijn een nieuwen
klant aan te brengen liever gezegd in zoo'n tijdsverloop iemand te vinden die zich
belastingschuldig voelt voor Max Havelaar.
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Hierbij 20 gulden als 5 voor mij en mijne vrouw 2½ voor Mev Geveke en 2½ voor
den Heer C. van Rinsum Alhier, heb de goedheid mij voor de laatste een kaart
toetezenden.
Wat Borgerhoff Mulder betreft, weet ik niet of hij U zal remitteren dan wel wil
hebben dat ik met hem afreken. Hij schreef mij dat hij met U in correspondentie
was, hij zal dus 't eerste wel doen.
Ik zou zoo gaarne meer voor Max Havelaar doen, 't ongelukkigste in de wereld
is voor de aanhangers van Mul dat ze zich te weinig aansluiten en elkander niet
1.
daar waar ze kunnen helpen. Het is een feit dat de R.C. alleen door elkander
(finantieel vooral) te helpen een kracht hebben die groot is. Een katholiek koopt
alles bij zijne medek: terwijl onze rigting juist omdat ze liberaal (bij wijze van spreken)
zijn bij iedereen koopen en verkoopen zonder naar den aard der ideën van die
wezens te informeren. Bovendien weten de kappellieden op een hun natuurlijk
voordeel aanbrengende wijze steeds te pas te brengen dat men tot de vuile bende
van Mul: behoort, een en ander tot groot nadeel van ons. Voornamelijk doet zich
dat gevoelen in betrekkingen waar vertrouwen moet geschonken worden, zoo als
bijv 't mijne schrik s.v.p. niet want ik ben makelaar wel niet in koffij maar nog veel
vuiler ik ben makelaar in effecten. - Ik troost mij met 't ideé dat ik een noodzakelijk
kwaad ben, dat veel goed kan doen door de clientèle te waarschuwen tegen alles
wat, onder de fondsen en handelaren daarin zich al zoo voor vuils bevindt. Dit een
en ander is niet erg naar de zin der kappellui die zoo gaarne hun voordeel doen
met de domheid van 't publiek; maar ook veelal nadeel brengen voor ons. Met 't oog op 't geen ik hierboven schreef, ben ik zoo vrij voor te stellen: naauwe
aansluiting voor zijn aanhang, onderlinge bescherming, onderlinge bevoordeeling,
daar wij daardoor alleen kracht genoeg kunnen krijgen om eenmaal de huichelachtige
kappellui 't masker van 't aangezicht te kunnen rukken. Ik stel mij disponibel als makelaar en verbindt mij alles wat mij door die aansluiting
als nieuwe clientèle wordt aangebragt voor de helft aftedragen aan Tandem, ik zeg
de helft omdat ik een compagnon heb en dus niet over 't geheel kan beschikken. Zijn er te Leeuwarden onder uwe kennissen die ons orders willen
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opdragen wij zullen ze even goed en goedkoop bedienen als anderen en ik draag
van af dat oogenblik onmiddelijk mijne helft af aan Tandem.
Mogt 't idee uwe goedkeuring wegdragen zal 't mij aangenaam zijn dit bij
gelegenheid te hooren. Na vriendelijke groeten van mij en mijne vrouw ook aan de
uwe met hartelijken handslag
Lamberts
m

Mogt ik ten achteren zijn met de 3 / contributie ik weet niet juist de dag van oprigting
wees zoo goed dat dan te schrijven
Specificatie

f5

2 kwartalen

Mev Geveke

5

1 kwartalen

Mev. Lamberts

5

1 kwartalen

mijzelf

2½

1 kwartaal

v Rinsum die nu nieuw lid
wordt

de overige f 2.50 verreken ik wel met U

Eindnoten:
1. R.C.: de rooms-katholieken.

[1 november 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
1 november 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (⅔) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Directie van Het Nieuws van den Dag.
o
Pijpenmarkt, n 187.
Amsterdam, 1 Nov 1878
Beste Dekker! Uw plannetje om vriend Waltman te foppen, is maar half goed
overlegd, daar hij onmiddellijk merkt voor wien zoo'n bestelling zou zijn. Bedenk
slechts dat ik geen debiet in boeken heb en dus nooit aan eenig uitgever eene
bestelling doe. Maar waarom niet rondweg aan hem zelf die commissie opgedragen?
Juist omdat de order zoo aanzienlijk is zal hij niet in tweestrijd komen en U wel
degelijk den netto-prijs er voor in rekening brengen; wees daar gerust op! En doet
hij 't eventueel niet, dàn kunt Ge vrij zeker zijn dat hij met de nieuwe uitgave goede
rekening maakt. Ik zeg dat brutaal weg, omdat ik weet dat W. een verstandig man
is, die zich niet de weelde mag of zal gunnen in zulke dingen te gul te zijn. W. heeft
een goede zaak, doch veel meer dan 't dagelijksche brood verdient hij niet en hij is
te kalm van hoofd om dwaze dingen te doen.
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Hebt Ge na deze opmerkingen evenwel nog bezwaren, dan verklaar ik me natuurlijk
bereid uwe voorschriften op te volgen. Schrijf mij dan slechts een paar woorden!
Hartelijk groetend
tt
GLFunke

[2 november 1878
Brief van Mimi aan V. en H. Bruinsma]
2 november 1878
Brief van Mimi aan V. en H. Bruinsma. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1 beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 2 Nov. 1878
's avonds
Lieve menschen - want ik weifel aan wien ik schryven zal aan V. of aan 't vrouwtje.
Goed, aan u beiden dan. Daar zoo ontving dek uw briefkaart - waarom hy niet
schreef? Och de arme beste dek is wezenlyk niet wel. niet ziek, maar heel onwel
toch. Hy heeft in den laatsten tyd Mill. St. en Ideen VI gecorrigeerd zonder by werk,
en is op 't oogenblik bezig met Specialiteiten - die sedert een paar jaar in den steek
waren gebleven en hem als een graad in de keel zaten - en die nu meer inspanning
1.
vorderen daar hy by schryft en veranderd - en daar hy nu dit doet zou men meenen
dat hy ook wel genoeg was om zyn brieven te beantwoorden - toch is dit zoo niet.
Hy moet zich concentreeren en heeft alle inspanning noodig om niet afte dwalen en hoeveel aanleiding elk in iedere brief aangeroerd onderwerp hem daartoe geeft
- zal ik wel niet hoeven te zeggen. Hy had de brief van oct. ll. na ontvangst ingezien
en toen op zy gelegd waarschynlyk met 'n ‘later! later! in 't hart. En de andere tandem
brieven (ik meen zes) kwamen daarby te liggen en ik had 't hart niet hem te vragen
of er ook by waren die ik beantwoorden kon - zoo bevreesd ben ik hem te stooren
of dat hy meenen zal ik hem dring. Dat hy geen brieven geschreven had wist ik,
maar of-i misschien briefkaarten geschreven had om de ontvangst te berichten wist
ik niet. En zie - daar zie ik nu dat in uw brief aan dek ook een van Hilda voor my
was. Beste lieve Hilda! Hoe onaardig dat je brief daar zoolang ongelezen is blyven
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liggen; maar de arme dek kan 't niet helpen, wees niet boos op ons. We hebben
dezen zomer allerlei min aangename dingen gehad en dat by de groote behoefte
aan rust die dek had heeft hem van streek gebracht. De laatste tyd is nu toch al iets
beter en lichamelyk is hy niet ziek. dus hoop ik maar hy spoedig weer geheel wel
2.
zal zyn - 't denken vermoeid hem nu te veel en daar hy alles zoo veelzydig opneemt
is 't beoordeelen van wat oppervlakkiger menschen een kleinigheid schynt hem een
werk.
Alles wat ge over tandem schryft beste Bruinsma - weet ik deks idee niet over.
Althans niet bepaald genoeg om er over te schryven. Admiraal schreef ook dat hy
in dien geest met u gesproken had. (Zyn brief kwam een dag of 10 na de anderen,
en dek gaf hem my ter beantwoording) - maar dek is nu bezig met Specialiteiten en
ik ben er zoo bly mee dat hy wat werkt. Want die Sp. zaten hem zoo lang reeds in
den maag en dan geloof ik het goed voor hem is. En onze kleine Wouter is 'n lieve
schat. Hy vertelt aan 't wie 't hooren wil dat i papa's ‘lieve jongen’ en mama's ‘zoete
hart’ is - ‘en dat is waar’ laat-i er dan zelf op volgen. O, ik wil niet zeggen lieve Hil
dat i 'n wonderkind is als je zusje neen heusch niet, dek is zelfs soms bang dat i
niet heel intelligent is - ik heb te weinig ondervinding van kinderen en kan niet
vergelyken. maar lief is i en gehoorzaam en hartelyk en - och zooveel liefs. Dek zelf
zegt het liefste kind dat je je denken kunt. en hy is ook vlug - maar in 't praten is hy
niet voorlyk en van redegeven heeft i nog geen begrip. Nu weet ik heusch niet of
andere kinderen van 2¾ jaar dat wel hebben. Daar strak na 't eten deed dek 'n dutje
en zou ik Wou wat vertellen. Hy kwam met z'n stoeltje naast me zitten. Waarvan wil
ik je vertellen? vroeg ik. Nu had hy pas een prent gezien met een adelaar er op. en
't kind is dol op beesten. ‘Van 'n adelaar! riep hy dus. Heel goed. Maar wat van 'n
adelaar te vertellen? Natuurlyk er was 'n meisje dat had 'n lammetje heel wit en
zacht en 'n blauw lintje had het om enz enz en de adelaar was de roofridder enz
enz ge kent dat. ‘en 't meisje, de kleine Gusta, zag het en riep hulp! hulp en begon
bitter te huilen en ze wou 't lammetje terughalen...’ Wou had met gespannen aandacht
zitten luisteren. nu viel hy me al met zyn vinger op de borst tikkende in de rede:
‘Hier ma, kind wil halen, ik, deze kind. niet hef adelaar! mädele weints, niet lief
adelaar - hoog in de lucht schaapje in z'n hok. Deze kind halen schaapje!
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Ik vond het om te steelen zoo lief. en dek ook toen ik 't hem vertelde. Dat ik heeft
Woutje nog niet dikwyls gebruikt, daarom de beschryving ‘deze kind!’ en dan hok
zooals i van honden kent in plaats van nest en z'n duitsch en hollandsch door elkaer.
Och hy is zoo'n dotje. We doen nu ook stappen hem hier by 't gerecht wettelyk te
adopteeren. in Holland zou dat geloof ik heelemaal niet kunnen.
3.
Wel wel en je hebt dus kennis gemaakt met jufvr. Ymkje Meyer ! ik zou dat ook
wel graag doen. Want dek was enthousiast van haar en de familie Oeberius in
Arnhem. 't Heeft toch ook werkelyk veel tegen om zoo ver weg te wonen. Men heeft
zoo weinig aan z'n goede vrienden. maar laat ik van de andere kant nu ook maar
denken dat ons hier veel onaangenaams bespaard wordt. En dan in een vreemde
plaats is 't leven makkelyk, en we hebben nu hier zoo'n prettige woning. dek roept
er ook telkens over. Want voor zulke huiselyke dingen is hy wel gevoelig. Verbeelje
dat hy bezig is in de huiskamer 'n klein hokje voor Woutertje af te zetten 't vloertje
van 't kind zyn kamertje komt een halve meter zoowat boven den grond dek is zoo
bang hy kou zal vatten en is begonnen alles zelf te maken. hy doet dat netjes en
heeft er liefhebbery in, maar toch heeft hy uit tyd gebrek en by gemis van 'n
4.
hobelbank nu nog een timmerman in den arm moeten nemen. Je begrypt hoe trots
het kind is nu een eigen kamer te krygen.
Ja van die familie Gorter is dan ook mooi. Want zoo iets gaat de zy evenveel aan
als de hy. Ja wie zooiets afkeuren zyn kappellui. - Och - ik voel me ook
kappelmanachtig op 't oogenblik. Ik vind die daad van dien heer G zeer schoon,
maar voel mezelf kappelmanig om de verwondering waarmee ik 't hoorde. Dus zyn
er nog - neen, dus is er nog iemand die een winstgevend beroep opoffert aan zeer
byzondere begrippen van eer - Heusch myn grootste indruk was verwondering. hoe
afgeleefd, hoe oud, hoe wereldwys en analoog met m'n grysheid is dat. Hilda was
zeker niet verwonderd. Zy is jong en gelooft. En ook Hilda's hy is nog niet oud - Zie
zn stryd tegen kwakzalvery! Nu ik hoop dat je de moed zult behouden die noodig
is. Maar O beste menschen dit alles schryf ik niet in deks naam, hoor. 't is juist uit
m'n eigen fabriek en 't smaakt er naar. bah! Nu duizend hartelyke groeten. Ook van
m'n liefste oude man met z'n jong hart.
tt
Mimi

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Verschrijving voor verandert.
Dito voor vermoeit.
Ymkje Meyer: sedert 11-9-1873 woonachtig bij N. Braunius Oeberius, later zijn echtgenote.
Hobelbank: schaaf- of werkbank (du.)
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[14 november 1878
Brief van E. Bernhold aan Multatuli]
14 november 1878
Brief van Majoor E. Bernhold aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 22.)
Erlangen, 14. November 1878
Hochverehrter Herr Dekker!
Jeder Stand hat seine Pflichten und Lasten und zeitweise mehr als sonst - so
ging es mir durch den Umzug mit meinem Bataillon von Germersheim in hiesige
Garnison, wesshalb ich bitte, mich zu entschuldigen, dass ich Ihre freundliche Zeilen
erst heute beantworte - die ich um so höher schätze, als Ihnen ja nach eigener
Aussage schreiben nicht angenehm ist; Ihre Worte haben mir die letzten Skrupel
und Bedenken genommen, wofür ich Ihnen von Herzen dankbar bin.
Es ist mir ein wohlthätiger Gedanke, dass der kleine Walther auch Ihnen Freude
macht, Ihr Herz gewonnen hat - ich hoffe, des Kleinen Heimat wird nun bald gesichert
sein, da ich Ihrer verehrter Frau Gemahlinn vor Kurzem das so lange auf sich warten
lassende wichtigste Papier zugesandt habe.
Ich schreibe Ihnen nicht, um wieder eine Antwort zu erwarten, sondern Ihnen
innig zu danken für die liebenswürdige Aufnahme, für das freundliche
Entgegenkommen einem Ihnen gänzlich fremden Manne gegenüber, welchem Sie
eher ein ungünstiges Urtheil entgegen tragen konnten.
Ich habe Ihr Haus mit schmerzlicher Empfindung betreten und bin tief beruhigt
von Ihnen gegangen; ich habe den damals so sehr bedauernswerthen Kleinen einige
Tage alt im tiefsten Winter auf meinen eigenen Armen im Wagen fortgeführt und
ihn in zufällig glückliche Pflege gegeben - die Mutter wollte das ihr lästige Kind nicht
behalten, was blieb mir zu thun übrig? ich stehe allein und konnte mithin den armen
Kleinen nicht zu mir nehmen - meine Geschwister wolken nicht, weil über die Mutter
traurig gesprochen wurde und weil sie mein Verhalten in dieser Angelegenheit,
welches ich als Pflicht betrachtete, tadelten und dem Verlangen, das Kind armen
Bauersleuten gegen Entschädigung zu übertragen, widersetzte ich mich.
Mag es nun gehen, wie es will - ich weiss den Kleinen liebevoll aufgenommen,
weiss, dass er gut erzogen wird und sollte das
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Geschick es fügen, dass er je meiner Hilfe bedarf, so thue ich ja gerne Alles.
Bitte mich Ihrer Frau Gemahlinn herzlich zu empfehlen.
Mit dem innigen Wunsche, dass es Ihnen gut gehen möge, dass Sie Freude an
dem Kleinen erleben möchten, dass er Ihre Hoffnungen erfülle, grüsst Sie mit
herzlicher Hochachtung
Ihr dankbarer
Eduard Bernhold
Vertaling:

Erlangen, 14 november 1878
Iedere maatschappelijke positie brengt zo zijn plichten en lasten mee en bij wijlen
meer dan op andere momenten - zo verging het mij door de verhuizing met mijn
bataljon uit Germersheim naar het garnizoen waar wij nu zijn, reden waarom ik U
verzoek mij te verontschuldigen dat ik Uw vriendelijke woorden pas vandaag
beantwoord - woorden die ik des te hoger schat nu, zoals uit Uw eigen uitlatingen
blijkt het schrijven U niet aangenaam is; Uw woorden hebben mij van de laatste
skrupules en twijfels bevrijd en daar ben ik U van harte dankbaar voor.
Het is voor mij een weldadige gedachte dat ook U plezier beleeft aan de kleine
Wouter en dat hij Uw hart veroverd heeft - ik hoop dat het verblijf van de kleine
jongen bij U nu spoedig geheel veilig wordt gesteld, aangezien ik mevrouw Uw
hooggeachte echtgenote kort geleden het belangrijkste stuk heb toegestuurd dat
zo lang op zich had laten wachten.
Ik schrijf U niet om opnieuw een antwoord te mogen verwachten, maar om U innig
te bedanken voor de liefdevolle opname van het kind in Uw huis, voor het vriendelijke
tegemoettreden van een U volledig vreemde maar over wie U zich eerder een
ongunstig oordeel had kunnen vormen.
Ik heb Uw woning met een gevoel van pijn betreden en ben volledig gerustgesteld
weer bij U weggegaan; ik heb de destijds zo beklagenswaardige baby, enige dagen
oud, in het hartje van de winter in mijn eigen armen in een rijtuig meegenomen en
hem aan een toevallig gunstig uitvallend pleeggezin toevertrouwd - de moeder wilde
het haar in opspraak brengende kind niet houden, wat restte mij te doen? Ik stond
alleen en kon dus het arme kind niet bij mij houden - mijn broers en zusters wilden
het niet, omdat de moeder op een betreurenswaardige manier over de tong ging
en omdat ze mijn optreden in deze kwestie die ik mijn plicht achtte, hekelden en ik
verzette me tegen hun wens het kind tegen vergoeding van de kosten aan arme
boerenmensen in handen te geven.
Het moge nu verder gaan zoals het lot wil - ik weet dat het kind vol liefde is
opgenomen, dat het goed wordt opgevoed en als de toekomst zou beschikken dat
het ooit mijn hulp nodig heeft dan zal ik gaarne alles doen.
Ik verzoek U mijn groeten over te brengen aan mevrouw Uw echtgenote.
Met de innige wens dat het U goed moge gaan, dat U vreugde aan het kind mag
beleven en dat hij Uw hoop vervult, groet U met hartelijke hoogachting
Uw dankbare
Eduard Bernhold
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[19 november 1878
Brief van Mimi aan M.M. Admiraal-Dupain]
*19 november 1878
Brief van Mimi aan Maria Marguerethe Admiraal-Dupain. Afschrift in onbekende
hand. (M.M.)
Zeer geachte, lieve Mevrouw!
Hoe treurig werden wy aangedaan door het smartelyk bericht van 't overlyden
1.
van den goeden edelen heer Admiraal! En hoe onvoorbereid trof ons deze tyding,
want ofschoon zyn gezondheid wankelend was - juist in zyn laatste brieven klaagde
hy niet, en zyn in druk verschenen arbeid gaf voortdurend blyk van opgewektheid
des geestes. Maar hoe pynlyker zyn dood ons aandeed, hoe meer we ook uw verlies
beseffen. Ach, hoe kil en leeg moet het rond u zyn! Wy weten toch hoe de zorg voor
den armen zieke uw leven was, de herinnering hieraan zal zeker uw beste troost in
deze groote droefheid zyn.
Dek is helaas te onwel om u te schryven. Hy lydt ook onder 't verlies van dezen
trouwen vriend, wiens blyken van hartelykheid hem nog in den laatsten tyd
herhaaldelyk verheugden. Hy biedt u, lieve arme Mevrouw, zyn deelnemende innige
groeten.
Ach, aan hartelyke deelneming zal het U in deze dagen van smart zeker niet
ontbreken. De heer Admiraal had met behoud van zyn zelfstandigheid zich veel
vrienden weten te maken, en al vermag het U niet te troosten, zoo moet het U toch
weldadig aandoen dat hy door zoo velen wordt betreurd.
Met onze beste groeten, hoogachtend, lieve Mevrouw!
Uw geheel toegenegen
Mimi Douwes Dekker
Wiesbaden
19 Nov. 1878

Eindnoten:
1. Aart Admiraal, directeur van het Telegraafkantoor te Schoonhoven, was op 12 november 1878
aldaar overleden.

[19 november 1878
Verschijning 2e herz. druk van Ideën VI]
19 november 1878
Bericht inzake de verschijning van de zesde bundel Ideën, 2e herziene druk in
het Nieuwsblad voor den boekhandel, no. 92. (U.B. Amsterdam).
In het no. van 22 november werden de prijzen, die op 19 november verminkt
waren afgedrukt, opnieuw opgenomen.
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Multatuli, Ideën, 2e door den auteur herziene druk. VIe bundel. Amsterdam, G.L.
o

Funke. Kl. 8 . (350 blz.).
f 2.50
In linnen band f 3.00

[24 november 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
24 november 1878
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Drie dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 24 Novr 78
1.
beste trouwe kerel! Gister ontving ik uw 70 Mark
en te gelyk uw hartelyken brief. Ik kan u niet beschryven hoe ik dezen geheelen
zomer geweest ben. Als ik er iets van zeg, kunt ge my onmogelyk goed begrypen.
Uit onvolledige mededeeling zoudt ge opmaken dat ik bezocht ben door iets als
krankzinnigheid. Letterlyk is dit dan ook zoo, maar niet in den gewonen onletterlyken
zin. Krank van zinnen was (en ben) ik in die beteekenis dat ik niet dan met zeer veel
moeite 't allereenvoudigste verricht. Alles valt me zwaar, ik ben schuw, en zie byv.
tegen 't openen van 'n brief op. Er liggen ongeopende brieven van maanden
herwaarts, op m'n tafel. Ook andere dingen kosten my 'n inspanning die ik niet
verklaren kan. Sedert vele weken ben ik bezig met de korrektie van Mill. Studien en
Specialiteiten. Wie die boeken leest, zal me voor 'n heelen kerel houden, maar wie
m'n gewurm, soms met één blz, had bygewoond, zou verbaasd staan over de moeite
2.
die myn werk me kost. Die is onbeschryfelyk. Dikwyls zit ik dagen lang over één
zinnetje te tobben. In de Specialiteiten heb ik nogal veel bygevoegd, en nogeens:
wie 't leest, kàn zich niet voorstellen hoe krungelig 't in de wereld gekomen is.
De oorzaken zyn - och, als ik daarmee begin, raak ik er in verward. Vermoeienis
komt er ook by, levensvermoeienis. En 't verdriet dat my m'n kinderen aandoen.
Eduard is nu (naar ik van
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terzyde verneem) in Holland, waar ik berekenen kan dat-i my schande aandoet en
op allerlei wys benadeelt. Het is treurig te moeten zeggen dat zyn dood my niet
bedroeven zou. Hy heeft iets (in hoofd of hart, of in beiden!) dat hem belet ooit
gelukkig te zyn of geluk te verspreiden. 't Gunstigst wat ik van hem veronderstellen
kan is dat hy krankzinnig is. Maar dit blykt niet duidelyk genoeg om hem officieel
onder kurateele te zetten. Ik moet dus werkeloos aanzien dat hy zichzelf en my hoe
langer hoe meer smart bereidt. Z'n zuster is op zich zelf beschouwd, 'n lief meisje,
maar ik heb niets dan verdriet van haar. Ze is me vreemd. - Toen ik voor 7-8 jaar op aandringen en na lang beraad, de hulp der zoogenaamde
3.
Multatuli Commissie aannam (d.h. beloofde dat ik die zou aannemen) was m'n
hoofdmotief nog by-tyds door me finantieel te kunnen roeren, m'n kinderen uit Italie
te halen en te onttrekken aan de verkeerde invloeden waaronder ze door instigaties
uit Holland geraakt waren. (Het groote Publiek weet niet hoe de Van Twisten en
verdere Haagsche cliques den Havelaar hebben gesmoord. En openbaren kan ik
't niet omdat ik dan te veel intieme zaken moet aanroeren!)
Maar die ‘hulp’ van de Muit. Kommissie bleek al gauw te zullen bestaan in zeker
voogdyschap die die Heeren zich over my wilden aanmatigen. Gekker nog, van 't
voor my ingekomen geld wilden zy 'n uitgever betalen die dan telkens zou opgeven
wat ik aan werk geleverd had!
Hoe dit zy, 't door my beoogde doel, waarom alleen ik in die pynlyke zaak had
toegestemd, werd niet bereikt, en ik bedankte dus.
Gedeeltelyk ook ten-gevolge dáárvan is de breuk met m'n kinderen onherstelbaar
geworden. Voor 8 jaren bestond er nog mogelykheid door streng opzicht Eduard
zóó te leiden dat-i me althans geen publieke schande aandeed, nu niet meer!
Toch kwam het, na de mislukking der Mult. Comm telkens voor dat ik, als ik my
op 'n gegeven oogenblik ruim had kunnen bewegen
(ik spreek nu niet van broodsgebrek. Dat leed ik niet sedert vele jaren reeds. Wat
dàt aangaat ben ik meer dan tevreden!)
Het kwam voor, dat ik soms iets iets doen moest dat wat beteekende, iets wat
men noemt: spykers met koppen slaan. En hierin
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werd ik telkens teleurgesteld. Toen ik voor 1½ jaar (zonder verwondering!) vernam
dat m'n zoon te Venetie lichtzinnig, dom en gemeen (alles te gelyk) in effecten had
geknoeid
(hy bedreef windhandel door op den koers te wedden. Zoolang hy wat
won, schynt hy de winst te hebben aangenomen. Toen de kans
tegensloeg, liep hy weg. Dàt nam ik hem meer kwalyk dan 't wedden, dan
de windnegotie zelf. En toen kwam hy by my met... 'n maîtres, maar
overigens zonder 't noodigste. Hy had zelfs geen reistaschje, geen kam.
In-weerwil van alles, en van alles wat sedert jaren reeds was
voorafgegaan, ontvingen wy hem met hartelykheid. Zonder de minste
aanleiding van onzen kant (dit erkent hy zelf) is-i op-eens weer
weggeloopen. Och als ik alles vertellen zou wat me myn kinderen
aandeden! Toch moet ik er byzeggen dat Nonni afgescheiden van haar
houding jegens my, 'n braaf meisjen is.) En, beste kerel, nu roerde ik nog maar één zyde aan van de oorzaken die m'n leven
4.
zoo moeielyk maken. Er is veel meer, maar als ik dat beschreef, moest ik 'n boek
maken en geen brief schryven. Dat ge nu in zoo lang niet van my hoorde had in 't algemeen m'n sufheid tot
oorzaak. Tegen alle uiting zag ik als tegen 'n berg op. Maar nu den laatsten tyd
kwam daarby dat ik niet graag aan U en Bos vertelde hoe my 't (gedeeltelyk)
afspringen van uw beider hartelyk plan gecontrarieerd heeft. Ik weet hoe oprecht
uw bedoeling was, en ook dat het uzelf evenzeer speet als my. Maar de waarheid
moet ik zeggen. Ik had plannen gemaakt en verbintenissen aangegaan die in duigen
zyn gevallen, en door 't verbreken my weer in allerlei nieuwe verwikkelingen brachten.
Maar tevens is nu daaruit voortgevloeid zekere noodzakelykheid om me intespannen
(ook byv. vis-à-vis U en den besten B. die, hiervan ben ik overtuigd, gedaan hebben
wat ge kondet doen. Onder andere dingen die ik bereiken moet, is dus ook 't
behoorlyk vereffenen van de ontvangen f 1000. noodig.) Voordrachten? In de eerste plaats zeg ik U dat ik zonder zeer zware ziekte, zéér
zeer zwaar, nooit spelbreek. Oppervlakkig gezien, zou ik nu zeggen dat ik me te
zwak te lam te suf voel voor publieksprekery, in één woord, onbekwaam. Maar dit
geldt niet. Wat moet, moet, en dan kàn 't ook. Bovendien mag ik mezelf niet
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beoordeelen naar perioden van afspanning. Ik weet by ondervinding dat de noodige
5.
veerkracht er op 'n gegeven oogenblik weer wezen zal. Voorloopig zeg ik u dus
dat ik elk door U te maken program zal nakomen. Doch, beste kerel, ignoreer daarby
zoowel m'n tegenzin als m'n zwakte. By overspanning (zooals hier noodig is) moet
men niet schipperen. Bepaal uw program dus niet tot groote plaatsen. 't Klinkt
paradox, maar 't is de waarheid: hoe vermoeiender, hoe beter.
(met ‘vermoeiender’ bedoel ik niet het reizen. 't Zou gek zyn, Groningen
tusschen Breda en den Bosch in te nemen. Met ‘vermoeiend’ bedoel ik
't snel opvolgen van de voordrachten zelf, al moest ik by wyze van
spreken, twee op één avend houden. Juist omdat ik zoo'n tegenzin in de
zaak heb, byt ik liever in eens door dan dat ik de medicyn by al te kleine
beetjes inneem. En nòg 'n reden die nu volgt.
5.

Dàt ik voorloopig u machtig en verzoek de zaak op touw te zetten is omdat ik geld
noodig heb, en betrekkelyk veel. Wanneer nu de uitkomst niet aan den eenigen
eisen dien ik stel, voldoet, zal 't me nòg moeielyker vallen dan anders. Tweemaal onderstreepte ik 't woord ‘voorlopig’. Want, kerel, ge hebt den brief
nog niet uitgelezen. Dat ik geld noodig heb, is waar. Dat ik tot die voordrachten niet
dan uit plichtbesef besluit, is ook waar. En... de risico dat ik door velerlei oorzaken
verlamd, me door slecht spreken compromitteer, is de zwaarste bedenking van
alles! Welnu, vroeg ik mezelf, zou er misschien 'n andere, my oneindig gemakkelyker
manier wezen? Sedert weken loop ik te soezen over 'n vraag aan de H.H. Le G.V.Z.
& H. of ze voordeel zien in 't opvoeren van Vorstenschool waarin de auteur de rol
van Schukenscheuer zal vervullen? De vraag is wat de Direktie zonder zelf schade
te lyden, my daarvoor bieden kan? Maar, helaas, ook in dat geval kan ik slechts
met 'n betrekkelyk groote som genoegen nemen. Ik ga nu de oorzaken hiervan
voorby, vooral ook omdàt de Directie, als zoodanig, daarmee niet te maken heeft.
Zy is verplicht de zaken te doen marcheeren.
Wees zoo goed over myn voorstel eerst alleen met Le Gras te confereeren en
me daarna voorloopig en nog zonder verbindtenis van uwlieder kant, te berichten.
6.
Dan zal ik per omgaande schryven of 't me goed voorkomt dat de zaak officieel
behandeld
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worde door de geheele Directie. Zoo nee, dan behoeft V.Z. er niet te worden
ingetrokken, d.i. heel Rotterdam. Als de zaak niet doorgaat, wil ik niet eens dat men
wete dat er spraak van geweest is. Mocht uw opinie en die van Le Gras over de
finantieele resultaten my niet voldoen, dan gaan de Voordrachten door. Het spelen
van den Schukenscheuer (mooi of slecht, maar in allen geval zoo goed ik kan) valt
me makkelyker. Doch ook daaraan zyn voor my bezwaren verbonden, groote
bezwaren. De opbrengst moet aanzienlyk zyn voor ik daarover kan en mag
heenstappen. 't Zou me nu te ver leiden, U die bezwaren uitteleggen. By gelegenheid,
mondeling. Gy zult ze begrypen.
Wat het honorarium aangaat, wenschte ik dat verdeeld te zien in twee kathegorien,
7.
nl. in een fixum, onafhankelyk van 't aantal voorstellingen en 'n vaste som by elke
voorstelling. En dit fixum zou de helft moeten bedragen van 't vermoedelyk geheel.
Gesteld dat de Direktie 50 voorstellingen meende te kunnen geven, en my daarvoor
in 't geheel 20,000 gl betalen kon
(Ik vrees wel dat die cyfers te hoog zyn, maar stel slechts iets om duidelyk te zyn)
dan zou ik gaarne als fixum in eens ontvangen f 10.000 en voorts 200 gl. p.
voorstelling.
Met dat: ‘in eens’ bedoel ik niet dat ik zoo'n som in eens zou willen ontvangen,
doch slechts dat de approximatieve helft van 't geheele honorarium niet afhankelyk
zy van 't aantal keeren optreden. By de overleggingen te dezer zake kunt ge uit myn naam instaan voor stipte
nakoming. Met spelbreken, chicaneeren, dienstweigering wegens verkoudheid of
koortsjes houd ik me niet op. Ook niet met aanmerkingen op plaats of tyd. Ik zou
even goed m'n best doen te Sloterdyk als in den Haag, zoodra de Directie er heil
in zag de Vorstenschool te Sloterdyk optevoeren.
Dus, beste kerel, ik zie nu 'n berichtje te gemoet, inofficieel nog maar, hoe gy en
Legr. over de zaak denken. Ik zal terstond antwoorden.
Groet onzen besten Coen, en bedank hem voor z'n brief. Nieuws:
1. 't Schoolgebouw hoek Rheinstrasse is af. 'n waar paleis. Of 't onderwys aan
die weelde beantwoordt, is de vraag.
2. Zahlmeister's zyn weg. Bovenverdieping 3 maanden leeg gestaan. Doch is nu
verhuurd naar ik hoor.
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3. Käthchen is verhuisd, zeker om digter by Keps te zyn wien ze haar hart heeft
geschonken. Coen weet immers dat Keps sedert lang niet meer by Flieder
werkt?
4. Woutertje is 'n allerliefste jongen. Hy spreekt nog altyd van ‘Coen's kamer’.
5. Als ik naar Holland ga, zal ik Coens boeken meenemen. Ze behooren hèm. t
Is 'n aardige herinnering aan de (zeer geleerde) duitsche school waar men
geen kans zag 'n kind Duitsch te leeren.
Adieu, trouwe vriend, heel hartelyk gegroet
Dek

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.

Waarschijnlijk de opbrengst van de Tandem-sektie, waar Haspels gedelegeerde van was.
Die: oorspr. stond er dit.
d.h.: das heisst - dat wil zeggen (du.)
als: oorspr. stond er dan.
Onderstreept met rood potlood.
Onderstreept met rood potlood.
schryven: oorspr. stond er berichten.
'n vaste som: oorspr. stond er 'n tantième

[2 december 1878
Brief van Mimi en Multatuli aan E. Bernhold]
2 december 1878
Brief van Mimi en Multatuli aan Majoor E. Bernhold. Dubbel velletje postpapier,
a
geheel geschreven in duitse schrijfletters. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 22 .)
Wiesbaden, 2 Dec. 1878
Werther Herr Major!
Empfangen Sie endlich unseren herzlichen Dank für die zugesandte Papiere, und
für Ihren lieben Brief vom 14ten Nov. an Dekker. Ach das liebe Kind! Wenn Sie
wussten wie sein Anhänglichkeit, sein Zutrauen uns rührt! Wir haben ihn sehr lieb,
ich hoffe innig, und wir wollen uns möglichstes thun dass die ganze Sache zu seinem
Glücke gereicht. Er ist ein liebes Geschöpfchen! Sie fragten mich ob ich glaube
dass eine Frau Mutterliebe empfinden könne für ein Kind das nicht ihr eigen? Nun,
ich habe die Erfahrung gemacht nicht eins, sondern oft, leider sehr oft, dass Mütter
kein, oder doch nur ein sehr kleines Theil Mutterliebe im Herzen trugen... ich, ohne
Mutter zu sein... aber wirklich mir scheint das Zutrauen des Kindes, die Sorge die
man um ihn hat, die Zusammengehörigkeit, um es so zu nennen, ein viel grösseres
Band als das blosse Mutter-sein. Freilich unser Walter, der liebe Kerl, ist nicht das
Kind meiner Liebe, aber D. trägt ihn schon im
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Herzen, die Zeit wird das Band noch enger schnürren, und ich wage zu hoffen dass
in späteren Jahren die Erinnerung an früheren uns mehr wird gelten als Alles Andere.
Jetzt reisen wir die nächste Woche auf zwei, drei Monate nach Holland. Der kleine
Mann, der schon mehr holländisch spricht als deutsch, wird dann auch an seinen
neuen Verwandten vorgestellt werden. Er freut sich sehr auf die Reise und spricht
von seinen Tanten und Cousins als wären es alte Bekannten. Leider muss jetzt die
Adoption bis nach unserem Rückkehr verlegt werden. Die Sache scheint doch nicht
so einfach als wir hoften. Was uns freut ist dass indirect den Beweis geliefert werden
muss dass das Kind durch uns kein Vermögen verliert. - Aber für die Frau von Gugel
muss die Sache doch sehr peinlich sein, da Sie hier in der Stadt wohnt, und viele
1.
Personen doch nothwendig Einsage erhalten. Sobald wir aus Holland zurück sind
wird unser Rechtsanwalt Dr. Brück sich an Herrn Dr. Thönges richten. Hoffentlich
wird die Sache dann bald erledigt werden. Für die arme Mutter wird [die Sache] Sie
so wie so traurig sein. Liebes Kind! Ich bin froh dass wir ihn haben - und Ihnen
werther Herr, bin ich dankbar weil Sie in bösen Tagen die Hände nicht von ihm
gezogen... wie Sie hatten thun können.
Mit herzlicher Hochachtung empfiehlt sich, Verehrter Herr
M. Douwes Dekker
geb Schepel
Wir verreisen die Nächste Woche, und unsere Adresse wird in Holland oft wechslen,
hätten Sie uns irgend was zu melden, bitte, schreiben Sie nur ruhig nach Wiesbaden,
wir sorgen immer dafür dass alle Briefe nachgesandt werden.
2.

LHM! Grossen Dank für Ihren uns sehr angenehmen Br. Entschuldigen Sie, dass
ich nur einen Kurzen doch wohlwollenden Gruss hierbeifüge; da doch alles was
meine Frau berichtet mir aus dem Herzen geschrieben ist. Unser Liebling ist wohl
und munter, sehr. Ich muss mich sehr in Acht nehmen ihn nicht zu verzärtlen. Es
fällt mir bisweilen schwer, doch ich hoffe meine Pflicht zu thun. Zur Strenge gibt er
3.
aber selten oder nie Anleitung oder Vorwand. Er ist die Liebenswürdigkeit selbst
und macht alles was wir für ihn thun zu einer wahren Freude, sodass von Dankbarkeit

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

611

Ihrerseits nie die Rede sein kann. Er ist uns ein wahrer Schatz. Seien Sie verehrter
HM sehr freundschaftlich und hochachtungsvoll gegrüsst von
4.
Ihrer ganz ergebenen
Douwes Dekker
Vertaling:
Wiesbaden, 2 dec. 1878
Waarde heer Majoor,
Ontvangt U bij deze eindelijk onze hartelijke dank voor de toegezonden papieren,
en voor Uw hartelijke brief van 14 november aan Dekker. O, dat lieve kind! Als U
wist hoe zijn aanhankelijkheid, zijn vertrouwen ons roert. Wij hebben hem zeer lief,
ik hoop zo, en wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt dat de hele zaak tot
zijn geluk bijdraagt. Hij is zo'n lief schepseltje!
U vroeg mij of ik geloof dat een vrouw moederliefde kan voelen voor een kind dat
niet van haar zelf is. Nu, ik heb niet eens, maar vaak de ervaring opgedaan dat
moeders geen of maar heel weinig moederliefde in hun hart koesteren... ik, zonder
moeder te zijn... ja werkelijk mij schijnt het vertrouwen van een kind, de zorg die
men aan hem besteedt, de saamhorigheid, om het zo te noemen, een veel sterkere
band dan dat moeder-zijn op zichzelf. Werkelijk onze Wouter, de lieve jongen, is
niet het produkt van mijn liefde, maar D. heeft hem al in zijn hart gesloten; de tijd
zal die band nog nauwer aanhalen, en ik waag het te hopen dat in latere jaren de
herinnering aan vroeger voor ons meer zal betekenen dan al het andere.
Nu reizen wij volgende week voor twee, drie maanden naar Holland. De kleine
man, die al meer hollands dan duits spreekt, zal dan ook aan zijn nieuwe familieleden
voorgesteld worden. Hij verheugt zich zeer op de reis en praat over zijn tantes en
neven als waren het oude bekenden. Helaas moet nu de adoptie tot na onze
terugkeer uitgesteld worden. De zaak schijnt toch niet zo eenvoudig als wij hoopten.
Wat ons plezier doet is dat indirekt het bewijs geleverd moet worden dat het kind
door ons toedoen geen vermogen misloopt. - Maar voor mevrouw von Gugel moet
de kwestie heel pijnlijk zijn, omdat zij hier in de stad woont, en veel mensen toch
noodzakelijkerwijs inzage zullen krijgen. Zodra we uit Holland terug zijn, zal onze
advokaat dr. Brück zich tot de heer dr. Thönges wenden. Hopelijk zal de zaak dan
gauw geregeld zijn. Voor de arme moeder is de kwestie in ieder geval droevig. Het
lieve kind! Ik ben zo blij dat wij hem hebben - en U, waarde Heer, ben ik dankbaar
omdat U in kwade dagen Uw handen niet van hem afgetrokken hebt... zoals U had
kunnen doen.
Met hartelijke hoogachting noem ik mij, hooggeachte heer,
M. Douwes Dekker
geb. Schepel
Wij vertrekken de volgende week en ons adres zal in Holland vaak wisselen; als U
ons wat dan ook te melden hebt, schrijft U ons dan alstublieft rustig naar Wiesbaden,
wij zorgen er voor dat onze brieven ons altijd nagezonden worden.
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Beste Majoor! Veel dank voor Uw ons zeer aangename brief. Verontschuldigt U mij
dat ik hier nog een korte maar welgemeende groet aan toevoeg; want alles wat mijn
vrouw geschreven heeft is me uit het hart gegrepen. Onze lieveling maakt het goed
en is heel opgewekt. Ik moet erg oppassen hem niet te verwennen. Het valt me
soms zwaar, maar ik hoop mijn plicht te doen. Maar voor gestrengheid geeft hij
zelden of nooit aanleiding of reden. Hij is de beminnelijkheid zelve en maakt alles
wat wij voor hem doen tot een ware vreugde, zodat er van dankbaarheid uwerzijds
nooit sprake kan zijn. Hij is ons een ware schat. Weest, gewaardeerde Heer Majoor,
zeer vriendelijk en vol hoogachting gegroet door
Uwe U zeer toegenegen
Douwes Dekker

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Einsage: bedoeld: Kenntnis.
L.H.M.: Lieber Herr Major.
selten oder nie: oorspr. stond er nie.
Ihrer: bedoeld Ihrem. De brief is in afschrift van Mimi bewaard, die zich hier waarschijnlijk heeft
ver schreven.

[5 december 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
5 december 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3(⅓) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje GL Funke Nieuwe Heerengracht bij
de Amstel, 37.
Amsterdam, 5 Dec 1878
Waarde Dekker! Hierbij f 400. - in bankpapier.
schrijf mij svpl van wanneer mijn laatste rekening-courant was gedateerd, als Ge
o
dat makkelijk vinden kunt, want ik geloof niet dat Ge met U 1877 een dergelijk
document hebt ontvangen. Als dat zoo is dan zal ik U de afrekening voor 77 en 78
tegelijk geven. Dat Ge weder hier komt, acht ik zeer verstandig. Al begrijp ik best
dat Ge zoo'n tocht niet voor Uw genoegen doet, toch is 't practisch ieder jaar op die
manier uit Uw talenten munt te slaan. Stellig kost U dat toch vrij wat minder dan de
hoeveelheid vellen druks die Ge in plaats daarvan zoudt moeten schrijven!
Als er geen overgroote bezwaren bestaan raad ik U ernstig aan Uwe vrouw meê
te brengen en hier of waar Ge wilt gemeubelde kamers te betrekken (als Ge althans
lang hier wilt blijven). Dat logements leven deugt geen zier voor U en is bovendien
énorm duur.
1.
Dat Ge U over ‘Landjuweel ’ verbaast, kan ik me best begrijpen. En wie Berman
is? B. is een armen dominé op een melkboerendorp aan 't N.H. Kanaal met veel
kinderen en koorts, die in zijn
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radeloosheid alle oude academiekennissen opgepookt heeft om hem een brok kopie
als aalmoes te schenken. Met die collectie heeft hij toen de uitgevers afgeloopen
en is hij op raad van Huet eindelijk bij mij aangeland, zoodat ik thans de eer heb
dat fraaibetitelde boek voor hem te exploiteeren.
De hoofdzaak is dat de speculatie uitmuntend gelukt en de man inderdaad, althans
voor een paar jaar, uit zijn chronische jammer gered is.
't Is Sinterklaasavend en de kinderen dwingen mij bij hen te komen en meê pret
te maken. Dus hartelijk gegroet
tt
GLF

Eindnoten:
1. Het betreft: Landjuweel, Proza en Poezie. Verzameld door A.J. Berman. Op 6 september waren
al drie bundels verschenen, met stukjes van o.a. Smit Kleine, De Veer, Pisuisse, enz. Vgl. bij
16 december.

[8 december 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
8 december 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel en enkel velletje postpapier, warvan
blz. 1-5 beschreven. (M.M.)
r
Wb. 8 Dec 1878
beste Funke! Hartelyk dank voor de ontv. fl 400! Wat de RgCt aangaat, ook ik
n
meen dat ik 't laatste jaar er geen ontv heb, maar dit zegt niet veel, want voor
sommige dingen is m'n geheugen = nul. Maar och, doe daarmee zoo als U 't
g
makkelykst is, en 't best schikt. Als ge my nooit 'n R. Ct zendt, is 't ook goed. Ik weet
eens vooral dat ge geen andere oneerlykheden begaat dan in myn voordeel. 't Is
voor my 'n egoist belang dat ik me vis-à-vis U van alle attentie op geldzaken ontsla.
En daar ge 'n man van zaken zyt, en misschien eens 'n bewys mocht noodig hebben,
zie hier: al wàt ge ooit zegt of beweert, is eens vooral in dank geapprobeerd. Ge
hebt me altyd meer gegeven dan me toekwam. Wel, wel, die Berman! Nu, ik merkte iets... ziekelyks in de samenstelling van dat
1.
bundeltje. Maar nu iets anders. In vel 10 van bundel VII zet ik 'n klein nootje (Over 't geheel ben ik er overeenkomstig uw wenk spaarzaam mee)
- ik roer daar (met 'n: ‘behoudens’) het werk van Van Lennep

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

614
‘Leven van C en D.I. van Lennep’ dat ik van U ontving, en laat er op volgen dat we
aan zulke werken in ons land gebrek hebben Vervolgens:
‘Zou de heer J. Hartog, auteur der Spectatoriale Geschriften van
1741-1800 een zoo te-recht door het Utr. Prov. Genoots. v. K & W. met
goud bekroond werk, ons niet willen vergasten op de uitgave van den
ryken schat van aanteekeningen die hy moet in voorraad hebben? By 't
lezen der “Speet. Geschriften” betreurt men telkens dat de arbeidzame
en scherpzinnige navorscher aan 't program van de prysvraag gebonden
was.’
Zoudt ge geen kans zien (en lust hebben) den heer Hartog hiertoe te bewegen? Of
geeft het 'n auteur te veel pretentie als 'n uitgever hem wat verzoekt? Dit kan ik me
wel voorstellen. Nu, in dàt geval, zou ik 't goed vinden den heer Hartog te zyner tyd
op die noot opmerkzaam te maken, buiten U om. Hy moet belangryke
aanteekeningen hebben, daar hy voor z'n Spectatoriale Geschriften veel schrifturen
heeft doorgewurmd. t

Over 'n paar dagen ontv ge een Millioenen Studien (waarin weinig of niets
veranderd is) en een ‘Specialiteiten’. In dat laatste zyn veel nieuwe bladzyden,
waaronder ook 'n uithaal tegen Huet. Het is iets van wat ik onlangs binnen hield by
gelegenheid van die gesupprimeerde blz in bundel VI. Over dien uitval is een en
ander optemerken. Men zou kunnen beweren dat ik òf te veel òf te weinig zeg. ‘Te
veel’ omdat het 'n aanval is tegen 'n persoon, die misschien niet past in 'n stuk van
algemeene strekking. Te ‘weinig’ omdat ik niet bewys wat ik zeg. Wèl, 't bewyzen,
2.
dat niet moeielyk maar omslachtig is, zou me 'n paar vellen druks gekost hebben,
en dat had de Specialiteiten topzwaar gemaakt. En: te veel? Ik kon het niet langer
3.
binnenhouden, en al ware het nu dat de aanval op die plaats niet tehuisbehoorde
(wat wèl 't geval is, want hy reklameert in z'n ‘Potgieter’ ten-behoeve van theologische
studies (!) en dat past wèl in ‘Specialiteiten’) maar al ware dit anders, het werd tyd
dat ik me verdedigde tegen de meening dat ik party trek voor z'n schryvery van den
laatsten tyd, of ook zelfs van vroeger. Velen in den lande zeilen op myn kompas,
en ik mag hen niet in dwaling laten op dit punt. Ik weet niet of ge weet hoe ik Huet
ken? Van 'n zeer ongunstige zyde. Toch prees ik hem wat z'n kritische methode
aangaat, en hiermee had ik vooral het oog op de zeer
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algemeene manier van mooi- of lelyk-vinden zonder motiveering. Maar dit sluit
geenszins in zich dat ik z'n dikwyls slordige taal, z'n hinkende wyze van uitdrukking,
z'n affektatie, z'n onzuiveren redeneertrant zou goedkeuren. Van dat alles kan ik
4.
de blyken in overvloed aanhalen. In 't kort, ik moet zorgen dat m'n aanpryzing in
bundel VI niet van wyder strekking worde dan m'n bedoeling was. Dat ik,
afgescheiden van zuiver litterarische oorzaken erg 't land op H. heb om z'n gemeen
stuk over Holda, is waar. Dàt zal ik evenwel, om harentwil niet aanroeren. Doch m'n
oordeel over z'n schryvery, is geheel onafhankelyk van m'n stemming omtrent z'n
5.
persoon Toen ik z'n kritische methode prees, had ik evenzeer als nu 't land aan
z'n oneerlyk karakter dat ik tot m'n groot verdriet had leeren kennen in 't laatst van
67. (68?) Zekere heer Eybergen Santhagens te Batavia schreef eens: ‘Met B.H. wil
ik geen andere aanraking hebben dan door middel van de punt van m'n laars!’ Wat
E.S. tot deze uiting bewoog, weet ik niet, maar wèl weet ik dat H. iemand is die tot
zoo'n vriendschapsbetuiging aanleiding geeft. Maar, nogeens, dat laat ik ter zyde.
Ik beoordeel hem als publicist, en zeg dat hy in die hoedanigheid verdient getuchtigd
te worden. Neen, zóó meen ik 't niet. Dàt zou ik, òngeroepen niet doen. Maar ik bèn
er wel toe geroepen omdat ik heb meegewerkt aan de betrekkelyke populariteit die
hy geniet. Verbeelje, onlangs in den Spectator schreef Campbell over Admiraal,
dat-i eens iets had geschreven ‘dat door Huet geprezen was!’ Wel verbazend!
(Campbell - Litt. Dr honoris causa! - dreef de vuiligheid nog verder. ‘Admiraal, zeide
hy, had wel eens iets geschreven dat niet alle lezers met hem eens waren’ Heb je
van z'n leven!)
Laat het u niet verwonderen dat ik zooveel aanmerkingen op Huet heb, daar ik
zoo belangstellend informeerde naar den nieuwen recensent in de ‘Nederland.’ Wèl,
ik dacht aan 'n beginnertje, aan 'n onbekenden schryver, en de toon trof me als
buitengewoon. Nu ik weet dat die stukken van Huet zyn, lees ik ze anders, en ik
vind de oude fouten en knoeieryen. Telkens stuit men op iets als: ‘'t zou wel a kunnen
zyn als 't niet b was, tenzy men aanneme dat a en b door c’ &c. En dan volgt er 'n
alinea waaruit schynt te blyken dat-i x of y gezegd heeft! Hy is 'n onoprecht mensch.
-
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Ja, lezingen houden, of voordrachten. 't Moet wel. Maar ik heb er 'n grooten hekel
aan. 't Kost my 'n vreeselyke overwinning. Wanneer ik van hier ga, weet ik nog niet.
Haspels zal 't beredderen. En m'n vrouw komt mee. Zy zal haar hoofdkwartier
opslaan te Hoorn by haar zuster, of althans in die stad, want daar ze den kleine
Beiersman meeneemt zou 't by haar zuster die ook 3 kinders heeft, wat druk zyn.
Ik zie erg tegen die campagne op.
Adieu beste kerel, wees met Uw vrouw hartelyk gegroet van
tt
DD
Het treft nu goed dat m'n oorlogsverklaring aan Huet niet voorkomt in 'n werk dat
by U uitkomt. Ik heb den heelen VII reeds nagezien maar laat hem nu 'n paar dagen liggen om
met 'n nieuw oog te korrigeeren. Ik leg het er op toe, geen revisie te vragen. De korrektie van Pruisen & Nederland is moeielyker, omdat er zooveel veranderd
is sedert dien tyd.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Zie V.W. VII, blz 679.
maar omslachtig: later ingevoegd.
ware het: oorspr. stond er zy 't.
in overvloed aanhalen: oorspr. stond er geven.
z'n persoon: oorspr. stond er hem.

[13 december 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
13 december 1878
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (½) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht
bij de Amstel, 37.
Amsterdam, 13 Dec 1878
Beste Dekker. Ik geloof met U dat de Heer J. Hartog stapels kopie zou kunnen
maken voor boeken als hij er één gaf, en ben zeker dat hij niet liever zou willen.
Wanneer hij daartoe echter niet geholpen wordt door eenig genootschap van
geleerden, die uit hun kas suppleeren wat zoo'n uitgaaf als schadepost oplevert,
dan zal hij niet licht een uitgever vinden. Wel is zijn uitgaaf van de Spectatoriale
geschriften van 1741-1800 vrij goed verkocht, maar dat is zóó'n zeldzaam toeval in
den boekhandel, dat zeer weinigen daarop hun kans durven wagen. Bedenk daarbij
dat zulke boekdeelen, àls ze niet goed verkocht worden, voor den uitgever vele
honderden guldens verlies opleveren, iets wat natuurlijk maar zeer enkelen kunnen
o

dragen. Ik zou zulke boeken alléén willen uitgeven wanneer ik er 1 den auteur
o

plezier meê deed, 2 hij niet à priori geld voor zijn moeite vroeg, maar b.v. tevreden
was met ¾ van
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o

den eventueelen winst, 3 indien hij goed vond geen present exemplaren uit te
deelen. Nu, Ge begrijpt dat maar zelden eenig auteur zich aan zulke voorwaarden
zou onderwerpen, en tòch zouden er vrij wat meer goede boeken het licht zien als
in 't algemeen de auteurs meer geloofden in het eergevoel der uitgevers en met
hen wilden meêspeculeeren! Al vlei ik mezelf metéén, durf ik gerust beweeren dat
bij verweg de meeste Nederl. uitgevers het eigenbelang niet verder gaat dan hun
door 't ‘heilige moeten’ wordt opgelegd. Waren de HH. Auteurs maar voor één kwart
zoo goed van vertrouwen als Gij, geloof me dat zou allergunstigst op onze litteratuur
werken. Zooals Gij is er niet één; ook is er niet één die zoo zeer des drukkers taak
gemakkelijk maakt, en ook dàt is directe winst voor den uitgever.
Met groote belangstelling las ik wat Ge mij over Huet schrijft en niet minder
verlangend zie ik naar den herdruk Specialiteiten uit. Juist had ik dezer dagen een
zeer onaangename zamenkomst met hem, waarvan ik U als Ge hier zijt, verslag
zal doen. Ook mij is 't zeer duidelijk gebleken dat hij als litterator volstrekt niet voor
geknoei terug deinst als dat in zijn kraam tepas komt. In zijn betrekking tot ‘Nederland’
weet ik prachtige staaltjes meê te deelen! Let op: met dat tijdschrift is hij ook al
spoedig op voet van oorlog - of hij palmt het geheel in.
Dat staaltje van Campbell is al heel koddig!
Ik begrijp best dat Ge aan ‘Pruisen en Nederland’ veel te veranderen heb. Laat
dat svpl wachten tot ná de correctie van ‘Vorstenschool’, want zoo U dat schikt woû
ik dàt stuk reeds in Januari gaan drukken.
Dat Uwe vrouw meêkomt, vind ik goed overlegd, maar dat zij in Hoorn haar
hoofdkwartier houdt doet me denken dat Ge niet machtig veel aan haar hebben
zult. Kan dat niet gewijzigd worden? 't Zou voor u jammer zijn!
Ik hoorde dezer dagen dat Eduard in den Haag zou zijn. Weet Ge daar iets van?
Men vertelde mij dat hij bij de familie Uwer vrouw gehuisvest was en hier te lande
een betrekking zocht.
Nu, als Ge hier komt, hoop ik dat Ge alle muizenissen op zijde kunt zetten en u
recht op uw gemak zult voelen. Wees inmiddels recht hartelijk met de Uwe van ons
gegroet
tt
GLF
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[16 december 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
16 december 1878
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Lees maar eerst de allerlaatste bladzy.
1.
De rest kan wachten.
r

Wiesbaden 16 Dec 1878
Beste Funke, Dank voor Uw vriendelyken brief. Het spyt me dat werken als dat
van Ds Hartog geen finantieel succes kunnen hebben. Ze zyn zoo leerzaam! Ook
2.
Professor Jorissen ('k heb 't immers wèl, dat-i professor is) levert stukken op dat
gebied. Ik wou dat die twee heeren 'n tydschrift oprichtten om de leemte te vullen
die in Nederland aan Memoire-litteratuur bestaat. Maar... als Publiek 't niet betalen
r

wil, is er niets aan te doen! Zyt ge met Prof J. soms in aanraking? Ik las met zooveel
belangstelling z'n stukken in ‘Nederland’ (Uit den patriottentyd, &c. Ook z'n zoo
welverdiende executie van Vondel's Gysbrecht!)
Zoo, wordt dergelyk werk (als van Hartog nu) niet betaald? Men heeft al z'n geld
noodig voor romans (godbeter't!) van Emile Zola, en voor de ophemelary van die
fransche prullen waaruit de Huetten en ten Brinken hun kopie slaan! 't Is ergerlyk!
Die Zola wordt door ten Brink 'n ‘letterkundige Herkules’ genoemd. Hy is 'n
3.
allerordinairste aventurenverzinner met weinig verschot van kleur op z'n palet, en
in menschkunde een kruk. De grootste
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verdienste van die buitenlandsche fabrikanten is dat ze sommigen in Holland die
geen eigen geest hebben, aan stof voor artikels helpen. Ik ben misselyk van wat
men ‘litteratuur’ noemt. Dat moet gy ook zyn, dunkt me. 'S avends leest Mies me voor om m'n oogen te sparen. En zoo hebben we al ¾
4.
van 't Landjuweel doorgezwoegd. (De stukjes van Pisuisse zyn zeer schoon!). Drie
vel kopie van Huet, bevattende niemendal òver niemendal! Kunstig is het! En
onbeschaamd ook! Toen Huet in 67 zich jegens my gemeen gedroeg (hy gebruikte
'n aanbeveling van my aan Rochussen en Hasselman om voor zich 'n fooi te vragen!)
heb ik gezwegen.
(ik moet er by zeggen dat dit niet juist uit kiesheid of zoo-iets was. Maar
R verzocht my de zaak blauw blauw te laten. En ik had ze niet kunnen
behandelen zonder R.'s brieven te gebruiken. Dit mocht ik niet doen.)
Nu, toen zweeg ik. Maar nu H.... hoe zal ik zeggen? ‘'t Woord ontheiligt’ klinkt te
preekerig, maar zóó iets meen ik toch. Ik ben woedend over 't misbruik dat hy van
z'n pen maakt. Hy knoeit, draait, seurt, zanikt, slentert ajakkes! Ook ik geloof niet aan het deuntje over uitgevers. ‘Deuntje’ ja. Net als ‘arm maar
eerlyk’ ‘brave landlieden’. De deun blyft in leven omdat ‘schryvers’ schrijvers zyn.
Zy voeren 't woord en houden van 'n makkelyken topic. Als de ‘uitgevers’ eens aan
't schryven gingen over ‘schryvers’ zou men wat hooren! Ik (die 'n eigenaardige
manier van lezen heb) zie uit de schryvery dat de meeste mannen van de pen niet
5.
deugen. Gisteravend lazen we 't stuk van Reville in Landjuweel. Welnu, Reville is
geen goed mensch!
(Dit zeg ik nu niet om't laffe plagiaat van zekere situatie die óók voorkomt
6.
in 't door Huet (zoo slecht!) vertaalde stuk van Sandeau (‘Nederland’) ‘Jy keurt alles af! Jy bent nydig!’ Zoo hoor ik... denken! Net andersom. Ik ben innig
bly als ik iets schoons vind. Ik schryf aan Pisuisse dat ik zoo ingenomen was met
z'n stuk. Ook in 't (overigens vry slecht geschreven) stuk van Catharina is iets zeer
goeds. Het stuk van De Veer vind ik hoogst verdienstelyk, zoowel van strekking als
van taal. Het boutadetje van Smit Kleine is waarlyk aardig. Waarlyk, ik prys graag,
als 't maar eenigszins kan, en dan is m'n fout eer dat ik overdryf dan dat ik uit afgunst
iemand te kort zou doen. Toen ik Huet's Kritische methode aanprees
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(d.h. in tegenstelling van 't boersche ongemotiveerd: ‘mooi- of leelyk’
vinden)
was ik woedend op hem over z'n gedrag in 67, en zie, juist daarom misschien gaf
ik hem méér eer dan 'm toekomt. Dat M by haar zuster te Hoorn zal resideeren, is misschien goed. Ik kom op zoo'n
kermisreis telkens in aanrakingen waar ik my, alleen zynde, makkelyker beweeg
dan met 'n dame by me. Dat Eduard in den Haag is, weet ik. Dat-i by familie logeert (z'n tante van
Heeckeren dan) heeft-i me niet durven zeggen. Voor m'n ontslag te Lebak droeg
my die ‘familie’ op de handen. Daarnà (ze waren bevriend met Van Twist) hebben
ze my zooveel kwaad gedaan als maar mogelyk was, om toch duidelyk te doen
blyken dat ze niet aan myn kant waren! Van Heeckeren wachtte van Van Twist z'n
bevordering! Hy is nu dood. En zy? Toen ik in 't najaar van 59 naar Brussel ging
(waar ik toen in 'n estaminet den Havelaar schreef) en vrouw en kinderen hun fortuin
in Holland zochten
(m'n vrouw zelf wilde dit zoo, omdat ze zonder my meer kans van slagen had)
toen heeft haar zuster (toen te Arnhem wonende, meen ik) haar en de kinderen
met 10 gulden aan de deur afgewezen!
By die tante alzoo zou nu E. logeeren! 't Kan wel zyn. Hy is tot alles in-staat. Ik
heb brieven van hem gevonden (aan 'n nichtje die tot die kliek hoort) waarin hy om
zich aangenaam te maken, my uitscheldt. En van dezelfden tyd ontving ik br. van
hem die allerhartelykst waren ingekleed.
Ook nu kan hy onmogelyk zich by z'n tante staande houden dan door my zwart
te maken. - Adieu beste Funke, 't is al te droevig!
DD
Och, vraag de Drukkery of ze me asjeblieft de proeven op wat beter papier geven
wil, en niet (zoo als nu vel 2) de paginaas in de war. Dat stoort zoo.
Ik wou graag eens weten hoeveel nadeel 't U of de Drukkery berokkent als ik
revisie vraag? Ik ben altyd erg ongerust als ik de vellen niet weerzie. Zoo even vond
Mimi nog drie fouten in 'n vel van Specialiteiten dat ik voor den derden keer had
nagezien! Maar ik erken dat het eeuwige revisie vragen tydroovend en vervelend
voor U is.
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Ook is 't niet vragen van revisie niet geheel-en-al winst van tyd. Kyk, ik heb nu vel
2 éénmaal gekorrigeerd. Als ik nu revisie vragen wou, zou ik 't gelyk met dezen
7.
(maandag middag) op de post doen. Géén revisie vragende, gaat het eerst morgen
vroeg, omdat ik 't van avend met 'n ander oog nog eens moet nazien.

Eindnoten:
1. Bovenschrift in blauw potlood, verwijzend naar het naschrift.
2. Thomas Theodorus Hendrikus Jorissen (1833-1888), nederlands historicus, sedert 1865
hoogleraar te Amsterdam.
3. verschot: variatie. In een latere brief (van 22 augustus 1886) zal M's oordeel over Zola veel
gunstiger zijn.
4. Hendrik Lodewijk Frederik Pisuisse (1840-1907), begon na marineloopbaan op aanraden van
Busken Huet een journalistieke carrière; van 1874 tot 1883 hoofdredacteur der Middelburgsche
Courant. In Leeskabinet 1878 een artikel ‘Multatuli’. Zie bij mei 1878.
5. Albert Réville (1826-1906), frans protestants theoloog, promoveerde in 1862 in Leiden en werd
in 1880 hoogleraar godsdienstgeschiedenis te Parijs. Stond van 1851 tot 1857 te Rotterdam.
6. Jules Sandeau (1811-1883), frans romanschrijver.
7. gaat het: oorspr. stond er zend ik 't.

[16 december 1878
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
16 december 1878
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven. (M.M.)
r
Wiesbaden 16 Dec 1878
Waarde Heer Waltman! Het laatste vel is by de Drukkery, en ik ben niet geheel
ontevreden over de manier waarop ik nu in deze uitgaaf van Specialiteiten ben
doorgezeild tusschen de klippen van te veel uitbreiding en niemendal. Ik heb hoop
dat men 't geheel nogal pikant vinden zal, en dat het debiet U niet te erg zal
tegenvallen. Houd me svp. (ook van Mill. St.) 'n beetje op de hoogte. - Ik ben wel
genoodzaakt weer Voordrachten te komen houden. Ge zult me dus weldra in Holland
zien. Voor m'n genoegen doe ik 't niet, maar wat moet, moet! Dat ik U vandaag schryf, heeft 'n byzondere reden. Tegen m'n gewoonte voegde
ik by Specialiteiten 'n lystje van (druk?) fouten. Ziehier waarom, en wat 'n last men
hebben kan van 'n nietigheid. By 't behandelen van de kleingeestigheid onzer
1.
letterprofessoren citeerde ik iets van de heeren de Vr. & T.W. waaruit de nonsens
van hun studievak blykt, en in dat citaat had ik (geheel onwillekeurig, dat verzeker
ik U!) 'n fout begaan die den schyn kon hebben van 'n valsheid, juist omdat ze 't
woordje: ‘haar’ betreft dat ik ridikuliseer. Die fout moest verbeterd worden. En
tegelykertyd wilde ik niet om die fout alleen 'n lystje van Errata geven. 't Zou dan
schynen alsof ik de zaak zoo belangryk vond. Alzoo, ik heb nu (voor zoover ik weet)
al de fouten verbeterd in 'n achtertevoegen lystje.
(Ik zend U hierby 't laatste kwart vel. Zie dan zelf.)
M'n vraag is nu of 't niet leelyk staat dat alles zoo tot op blz 212
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toe, bedrukt is? Ook in de Mill. Studien is dit het geval. Nu wilde ik U vragen of ge
misschien die ‘Verbeteringen’ zoudt willen laten drukken op 'n los papiertje, ter
groote byv. van ½ bladzy, en slechts zeer dun. Dat kon dan met 'n enkelen steek
2.
aan dat laatste kwart vel gehecht zyn, en dan blyft pag 212 onbedrukt. Het zou,
dunkt me, beter staan. Maar 't is slechts een vraag.
Ik schreef aan Woest dat zy daarover bericht van U zouden krygen. De druk is
zeer mooi, vindt ge niet?
e

In 't (2 ) voorberichtje had ik wel mogen zeggen dat ook de passage tegen de
3.
juristery wat uitgebreid is...
Wacht, dàt zal ik nog even by de ‘Verbeteringen’ voegen. Wees nu maar zo goed aan Woest te schryven of ze die ‘Verbeteringen’ op blz
212, of op 'n afzonderlyk papiertje moeten drukken.
Vriendelyk gegroet
tt
DD

Eindnoten:
1. Zie V.W. V, blz. 644 en 645.
2. Dit is in de tweede druk van 1879 inderdaad zo uitgevoerd.
3. Deze zin is naderhand doorgestreept.
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Overzicht van de in 1878 door Multatuli gehouden voordrachten
woensdag 6 februari

Delft

Onze nationaliteit

maandag 11 februari

Rotterdam

De affaire Fonk

woensdag 13 februari

Utrecht

De weg wijzen naar geluk

vrijdag 15 februari

Amsterdam

Wat is poëzie?

donderdag 21 februari

Leiden

Wetenschap en
zedelijkheid

zaterdag 23 februari

Den Haag

De zaligsprekingen uit de
Bergrede

maandag 25 februari

Amsterdam

Wijsbegeerte

woensdag 27 februari

Dordrecht

Wijsbegeerte

vrijdag 1 maart

Middelburg

Waarheid en poëzie

zaterdag 2 maart

Goes

Wijsbegeerte

woensdag 6 maart

Delft

Onze nationaliteit (vervolg)

maandag 11 maart

Groningen

Waarheid en poëzie

woensdag 13 maart

Leeuwarden

Wijsbegeerte

vrijdag 15 maart

Sneek

De Bergrede van Jezus

maandag 18 maart

Arnhem

Genot is deugd

woensdag 20 maart

Rotterdam

Bijgeloof

donderdag 21 maart

Utrecht

Wetenschap en
zedelijkheid

zaterdag 23 maart

Haarlem

Horror vacui in natuur en
menselijk gemoed

dinsdag 26 maart

Zierikzee

Horror vacui

donderdag 28 maart

Bergen op Zoom

Wijsbegeerte

zaterdag 30 maart

Breda

Waarheid en poëzie

maandag 1 april

Den Bosch

Spotvormen in de
geestelijke en zedelijke
natuur

vrijdag 5 april

Schoonhoven

Horror vacui

dinsdag 9 april

Kampen

Waarheid en poëzie

donderdag 11 april

Zutphen

Bijgeloof

vrijdag 12 april

Zwolle

Wijsbegeerte

zaterdag 13 april

Meppel

Wetenschap en
zedelijkheid

maandag 15 april

Deventer

Wetenschap en
zedelijkheid
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Het jaar 1879
(tot het eind der 2e voordrachtentoernee)
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De tweede lezingentoernee van 11 februari tot begin mei 1879 verschilt in menig
opzicht van de eerste. Multatuli voelt zich zieker en lijdt - mede daarom - meer onder
ongemak en slechte weersomstandigheden. Toch zegt hij, ondanks de bezwaren
van het ‘koffertjesleven’ en de kou en storm op (trek)schuiten en in onverwarmde
treinen, nooit een spreekbeurt af, hoeveel hij ook te stellen heeft met zijn ‘rauwe’
keel, verkoudheid, hoesten en spit. Merkwaardig genoeg voelt hij zich in de felste
kou - eind maart in Groningen en Friesland - uitermate fit.
Mimi en kleine Wouter komen op 26 februari ook naar Nederland en dat is een
van de oorzaken dat de rondreis, ondanks het grotere aantal spreekbeurten (37
tegen 28), minder opbrengt. Het is ook duidelijk dat voor publiek en spreker het
nieuwtje eraf is. Vaker zijn de zalen slecht bezet, besprekingen in de kranten afwezig
of negatief, en de revenuen teleurstellend.
Toch betalen de toehoorders in de grote steden grif f 1,50, destijds de prijs voor
een flinke roman; naar onze maatstaven dus te vergelijken met een entreeprijs van
f 25, -. Geen wonder dat Funke vreest dat de organisatoren overvragen. De reakties
van het aanwezige publiek blijven trouwens enthousiast, maar Multatuli is er aan
gewend geraakt en toont zich minder verrast door het eigen improvisatievermogen.
De teruglopende variatie in de onderwerpskeuze kan ook wijzen op binnensluipende
routine en plichtmatigheid. Multatuli ziet de tekortkomingen en het gebrek aan
diepgang in zijn eigen betogen overigens scherper dan menigeen. Ook door het
meest eclatante publiekssucces laat hij zich niet op sleeptouw nemen en blijft in zijn
brieven zijn eigen prestaties met nuchtere distantie beoordelen.
Maar het grootste verschil met 1878 is het verschil in stemming: enerzijds onbreken
de prikkelende verwachtingen over een zorgeloze toekomst door Tandem, en
anderzijds blijkt uit de brieven
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van begin maart aan Haspels dat de recette zozeer tegenvalt dat Multatuli zelfs aan
oplichterij denkt. Op grond van de hogere kosten door het rondreizen met diverse
adjudanten (Roelands en een broer van Van Zuylen), over een nog langer parcours,
gedeeltelijk in gezelschap van vrouw en kind, en omdat vooraf opgenomen reisgeld
en nieuw opduikende schulden (uit 1870) moeten worden ingelopen, is het netto
resultaat van alle inspanningen op deze toernee niet meer dan ongeveer duizend
gulden. Uit een brief aan Kallenberg van den Bosch van 21 april blijkt dat ook
pogingen om Edu's toekomst veilig te stellen het batig saldo nadelig beïnvloeden.
Opmerkelijk is tenslotte dat dit jaar de kranten beneden de grote rivieren wel
advertenties voor de voordrachten, maar (op één uitzondering na) geen besprekingen
opnemen. Een oekaze in deze zin van kerkelijke zijde lijkt niet onaannemelijk.
Desondanks leveren met name de lezingen over christelijke motieven (bv. Breda
op 15 maart en Groningen op 25 maart) kribbige kettingreakties op van voor- en
tegenstanders, waar wij nu naar alle waarschijnlijkheid heel wat beter zicht op
hebben dan de spreker die destijds al die opwinding veroorzaakte.
Bij minstens twee lezingen (in Delft en Rotterdam) is Edu aanwezig. Na de eerste
op 12 februari logeert hij zelfs bij zijn vader in diens logement, maar op de terugrit
Delft-Rotterdam reizen ze niet samen! De brief aan Mimi van de volgende dag is
een treffend dokument inzake hun beider ambivalente gevoelens. Voor Multatuli is
het pijnlijke dilemma dat hij zich gedwongen voelt òfwel Edu's hulpverleners te
melden dat hij een ontaarde zoon is die zich aan de goede zorgen van zijn vader
heeft onttrokken, òfwel door te zwijgen de schijn op zich te laden zelf een ontaarde
vader te zijn. De plannen in de maand april om Edu naar Indië te sturen en daartoe
uit te monsteren stranden op de berekening dat daar wel f 800, - à f 1000, - mee
gemoeid zou zijn. Tijdelijk wordt nog overwogen Edu naar Versluys in Berg en Dal
te sturen. Maar ook dat gaat niet door; wel krijgt Edu bij herhaling honderd gulden
in de hand, en bij het afscheid nog eens f 260, -, plus de toezegging van f 60, - in
de maand, in juli nog aangevuld met f 40, - voor (n.b!) een schuttersuniform. De
maandelijkse zending is bedoeld als studietoelage, ter voorbereiding op een vaste
aanstelling aan
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het op te richten ‘Museum voor Plastische Leermiddelen’ van de firma Van der
Hoeven en Buys in de Witte de Wittstraat te Rotterdam. Hiertoe wordt definitief
besloten op 3 mei, ook al omdat het alternatief, Edu meenemen naar Duitsland, wel
héél onaantrekkelijk lijkt en de huiselijke vrede, waar Multatuli zich juist op verheugt,
in gevaar zou brengen. Natuurlijk worden tijdens de toernee ook tal van persoonlijke
kontakten nauwer aangehaald. Het echtpaar Braunius Oeberius zorgt voor een
hoog gewaardeerd logeeradres in Arnhem en ook de goede relatie met Versluys in
Berg en Dal (er is zelfs even sprake van een verhuizing naar diens woning, omdat
hij op het punt staat die te verlaten) en met Kallenberg van den Bosch in Teteringen
(bij Breda) wordt door wederzijdse bezoeken versterkt.
Met schoonzuster Chris Merens in Hoorn en ook wel met haar man Allard groeit
een innige vriendschap; beiden worden telkens met nadruk uitgenodigd toch vooral
in Wiesbaden te komen logeren, maar dan wel zonder de kinderen. Die weet
Christine, volgens Multatuli, niet op te voeden, zodat ze teveel door huishoudelijke
beslommeringen in beslag wordt genomen. Ook als Allard thuis zou blijven, oppert
Multatuli in zijn brief van 15 mei, blijft Chris onverkort welkom.
Tijdens de toernee door Friesland duikt nog een aan Multatuli onbekende nicht
op, die zou stammen uit een eerder huwelijk van overgrootvader Dekker. Begin
maart blijkt hoe de fatsoensnormen een gentleman als Dekker omzichtig doen
manoevreren als het er om gaat de reputatie van een ongetrouwde vrouw te ontzien:
naar het adres van Titia van der Tuuk te Deventer wil hij niet bij een kelner informeren
en het komt hem al even precair voor haar in zijn hotel te ontvangen.
Na terugkomst in Duitsland is de psychische gesteldheid van Multatuli wisselend
maar toch overwegend melancholisch. Vóór het vertrek naar Nederland wordt daar
al op gezinspeeld, hoewel de schrijver dan in een financieel hoopvoller stemming
afleiding vindt door ‘arme oude stumperts’ te helpen en zich zelfs opwindt over
publieke aangelegenheden als de veel te hoge jaarwedde (f 150.000, -) voor de
nieuwbakken koningin Emma.
De feitelijke werkzaamheden voor de drukpers betreffen dit jaar uiteraard alleen
herdrukken. Tijdens de toernee is Multatuli aan
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het korrigeren voor een nieuwe druk van Ideën I en maakt hij plannen voor een
bundeling van de beide stukken over Vrije Arbeid, die samen met Pruisen &
Nederland onder een nieuwe titel zouden moeten verschijnen. Funke juicht dat plan
zeer toe in een brief van 4 maart. In de loop van het jaar verschijnt inderdaad de
nieuwe druk van Ideën, eerste bundel en een kleine, voor dames bestemde siereditie
van Vorstenschool die in oktober tegelijk met de tweede druk van Ideën, zevende
bundel op de markt komt.
HvdB
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[Brieven en dokumenten]
[januari 1879
Portretfoto Wouter]
Januari 1879
Portretfoto van Wouter Bernhold door L. Wagner, Hofphotograph Seiner Hoheit
des Herzogs von Nassau, 12 Taunus-Str. 12, Wiesbaden. Op de achterzijde in
Multatuli's handschrift: Januari 1879. (M.M.)

[2 januari 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
2 januari 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3(½) beschreven. (M.M.)
w
Wiesbaden 2 Januari 79 beste funke! Ik kryg daar 'n larmoyanten brief van Juffr
N.C. (? Ik ken haar slechts als ‘Naatje’. Ook weet ik niet of die N in haar
1.
handteekening wel 'n N is) van Naatje Freybourg dan, burgeres van 't Luthersch
2.
Diakoniehofje Konynenstraat acosti , met verzoek, kortom de gewone historie, my
by eigen ervaring bekend.
Nu zit ik wel niet zonder geld om haar te helpen, maar dan moet ik òf wisselen,
of postwissel nemen (wat hier 'n vervelende omslag meebrengt) of háár marken
papier zenden. Myn vriendelyk verzoek is of Gy haar 25 gl. wilt doen toekomen?
De stumpert heeft niemand. Wat 'n existentie. Toch ben ik zeker dat ze nooit inslaapt
zonder O.L.H. voor al z'n weldaden gedankt te hebben. Nu, wees gy dan maar in
myn naam de Deus in machinā die haar helpt.
Ik blyf er altyd by, in Holland te komen, maar ge kunt U niet voorstellen hoe ik
tegen dat publiekspreken opzie! 't Is me vreeselyk.
Zeg, ik heb nog altyd maar proef gehad t/m vel 3. Weet ge dat?
Hartelyk gegroet
tt
DD
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Zou het U te lastig zyn dat arme schepsel maandelyks voor myn rekening fl 5. te
laten brengen? Als ge U die moeite zoudt willen getroosten, laat het haar dan zeggen.
De vreugd van 't vernemen is minstens zoo groot als 't ontvangen zelf. En stel haar
dan de nu ontvangen 25 gl. voor, als 20 gl. in ééns, en 5 gl. voor den eersten termyn
Januari. Ze zou er zeer bly mee zyn. Ik had zoo iets al lang willen doen maar altyd
kwam er wat tusschen.

Eindnoten:
1. Vgl V.W. XVIII, bij 18 februari 1877. Hermina Freybourg was op 2 april 1877 overleden. Met
Naatje moet wel haar zuster Anne Cornelia Freybourg (17 mei 1814-8 juni 1891) bedoeld zijn.
2. a costi: ten uwent (it.)

[4 januari 1879
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
4 januari 1879
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 4 Januari 1879
n

Waarde heer Mansholt! Dank voor Uw brief van den 1 dezer, die my even als
de vorige bezendingen behoorlyk geworden is. Ik ben dit gehele jaar na myn
terugkomst uit Holland onwel geweest, zonder bedlegerig ziek te zyn. Ik kan niet
beschryven wat er aan my hapert. Grotendeels is het 'n zielsziekte, schoon er toch
ook dingen zyn die wèl duidelyk genoemd zouden kunnen worden, maar juist dat
noemen doet my zeer! Vergeef toch dat ik zoo zelden schryf. Alle uiting doet me
pyn. Of ik my gedurende myn verblyf in Holland door het houden van die
voordrachten overspannen heb, weet ik niet. Toch zal ik moeten besluiten ook dit
jaar weder zoo'n reis te maken. Het is noodzakelyk, maar ik zie er vreeselyk tegen
op. Behalve de physieke inspanning heb ik van zulke publieksprekery ook een
morelen afkeer. Ik ril als ik er aan denk. Ook houd ik zulke voordrachten voor niet
nuttig. Als ik schryf, kost my soms een bladzy een gansche dag, en wel meer. Hoe
kan dan het voor de vuist gesprokene goed zyn? Dit is onmogelyk! En daarby die
algemeene tegenzin in uiting die my beheerscht! Elk woord dat ik zeg of schryf, kost
me onbegrypelyke moeite. Ik weet niet of die kwaal bekend is. De oorzaak zal wel
zyn: vermoeienis van 't gemoed, en óók het misbruik dat er van myn brieven gemaakt
is. Dáárdoor ben ik zoo schuw geworden. 't Is een ware ziekte.
En dan de moeielykheid om die vreemde aandoening uitteleggen! Och, 't is zoo
pynlyk.
U dank ik voor uw hartelyke bewyzen van deelneming. Ik wist
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wel hoe vriendelyk gy gezind waart, na den brief dien ik ontving toen er een aflevering
van den VII bundel Ideen verschenen was. De laatste maanden heb ik my bezig
gehouden met het korrigeeren van Millioenenstudien en Specialiteiten. In het eerste
o

is weinig verandering by den 1 druk, of liever géén. Doch in Specialiteiten heb ik
een en ander by gevoegd dat trouwens vroeger al geschreven was, maar dat ik
toen voor de Noten bestemde. Van beide boeken zal ik U een Exempl. laten zenden,
doch die expedititie wacht op 'n paar regelingen met den Uitgever. (Waltman te
Delft). Hy is zeer goed voor my, maar ik wil hem niet vragen om voor myn rekening
present-Exempl. te verzenden omdat ik niet weet hoe ik met hem sta, en daar hy
op die Specialiteiten niet veel winst kan hebben (door myn schuld) wil ik ook niet
t

dat hy pres. Exempl. voor zyn rekening verzendt.
Beste heer Mansholt, wees hoogachtend en hartelyk gegroet van
Uw dwDr & vriend
DouwesDekker
Uw adres was goed. Ik woon
Dotzheimerstr 48.
maar ook zonder straat te noemen, komt alles te recht.

[5 januari 1879
Brief van Multatuli aan een onbekende]
*5 januari 1879
Brief van Multatuli aan een onbekende.
Onvolledig afschrift in Mimi's hand. Dubbel velletje postpapier met aangeplakt
strookje, geheel beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 5 Januari 1879
‘Ik ben niet wel’, en dat was ik den ganschen zomer niet. Bedlegerig ziek ben ik
niet, maar dat juist wou ik liever zyn. Dan was er zeker voortgang en misschien
afloop van m'n kwaal. Wat mankeert je dan, vraagt ge? Ik kan 't niet zeggen, of
althans niet duidelyk, want juist de gedruktheid van m'n gemoed belet my de uiting.
Ik zou liefst den ganschen dag zitten staren op niets, en peinzen over niemendal.
Neen ‘peinzen’ is te mooi uitgedrukt. Ik moest zeggen droomen, suffen. De minste
geestelyke inspanning doet me pyn. Nu, na deze weinige regels voel ik me al
vermoeid. Ja, Mill. St. en nu ook Specialiteiten zyn uitgekomen. Wat ik
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daarmee gewurmd heb is niet uittedrukken. De goede Waltman heeft veel geduld
moeten oefenen. In den Mill. St. zyn geen noemenswaardige veranderingen
gekomen. Wel in Specialiteiten. Reeds voor twee jaar (of langer nog, geloof ik)
begon ik dien herdruk, en... er zouden noten by komen, waarvan de nummers in
den tekst waren aangehaald. Maar ik bleef steken! Ik kon uit myn eigen werk niet
meer wys worden. Ten slotte wilde Waltman, geperst door de inteekenaren, om
mynentwil de reeds verschenen afleveringen vernietigen, om my in staat te stellen
het ding aftemaken zonder de belemmerende Noten waarmee ik geen raad wist.
Een paar brokken van die Noten zyn nu toch opgenomen in den tekst. Als men
weten kon hoe ik my moest inspannen om 't boek vertoonbaar te maken, zou men
er medelyden mee hebben. Zeer dikwyls moest ik eiken zin nalezen, omdat ik zoo
vaak by 't schryven van een regel den vorigen vergeten had. M'n vrouw die onlangs
brieven van Bilderdyk las, zegt me dat hy daarover ook klaagde. Ik ben vermoeid.
Niet van arbeid, maar van 't leven.
Er zyn dingen die my zoo onmachtig maken, welke ik noemen en verklaren kan,
maar niet alles. Ik heb verdriet van m'n kinderen. Myn pogingen (sedert meer dan
30 jaren!) om iets goeds tot stand te brengen op publiek terrein zie ik voortdurend
schipbreuk lyden. Die twee zaken zouden op zichzelf reeds voldoende zyn om
iemand mistroostig te maken, maar er is nog méér dat me hindert. En - àlles noemen
kan ik niet! Daarby komt de tegenzin die ik in briefschryven heb sedert ik daarvan
zulke verdrietige gevolgen beleefde! Ik zou wel alles willen afdoen in telegraafstyl,
en in verhoudingen die, zooals met U een hartelyke kleur dragen gaat dit toch niet!
De onmogelykheid om me goed te uiten, houdt me dan van alle uiting terug, en dan
wordt het later hoe langer hoe moeilyker het verzuimde intehalen. Honderdmaal
stelt my m'n vrouw voor, in myn plaats te schryven, maar dan antwoord ik telkens:
neen, neen, ik zal 't doen, ik! En dan wacht ik op 'n helder oogenblik. Als ik in een
woord m'n kwaal beschryven moest zou ik ze melancholie noemen, maar dan in
wetenschappelyken zin, niet in de dagelyksche beteekenis van droefgeestigheid.
M'n denkvermogen werkt wel, maar ik kan me niet zonder pynlyke inspanning uiten.
Dieper gravende vind ik me gewond door den
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eeuwigen stryd tusschen m'n meeningen en m'n indrukken. Ik voel zacht en oordeel
pessimistisch. Die twee faktoren zyn gedurig in botsing. Och, dat is zoo afmattend.
Uit denzelfden brief. 5 Jan. 79
(....)
d

Ja, ook ik vind den toon der zoog liberale schryvery onzer dagen unschön, maar...
ik begryp dat ook velen myn toon niet mooi vinden. Ik betrap me telkens op 'n
afkeuring die zóó algemeen is, dat men 't recht hebben zou te vragen: ‘wat is dan
wèl goed, volgens u?’ Ik voel dat ik gevaar loop vitterig te schynen. Toch weet ik
dat ik me innig verheug als ik iets schoons lees of verneem. Uit gemeenen nyd komt
dus m'n stemming niet voort. Dat zou ik vreesselyk vinden. In m'n Specialiteiten
komt 'n vry hevigen aanval voor tegen Huet. Ze beslaat, geloof ik, één bladzy. Welnu,
die heeft me drie weken talmens en overwerkens gekost. Die ééne bladzy kwam in
plaats van vele telkens veranderde en later terzy gelegde blaadjes. Nu is 't geen
aanval. Slechts 'n verklaring dat ik zou aanvallen of zal aanvallen. Tot het werkelyk
uitvoeren voelde ik me niet wel genoeg. In allen geval tracht ik naar gevoelen m'n
plicht te doen, maar als ik niet opknap, valt het me zwaar. Liever had ik Huet met
rust gelaten, omdat ik persoonlyke redenen heb hem te minachten, en zoo bang
ben dat dit influenceert op m'n oordeel. En zeker zou ik gezwegen hebben, wanneer
niet myn aanpryzing zyner kritische methode allicht dezen of genen op een dwaalweg
brengen zou. Wat hy sedert eenige jaren levert is in de kwade beteekenis van 't
woord: broodschryvery. 't Kan hem niet schelen wat-i zegt, als 't maar kopie is en
betaald wordt.

[januari 1879
Brief van Multatuli aan een onbekende]
*Januari 1879
Brief van Multatuli aan een onbekende. (Brieven WB IV, blz. 131-133) De brief is
volgens Mimi niet verzonden.
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(....)
De manier waarop Nederland my behandelt is infaam. Gy weet niet hoe zwaar
het drukt altyd op z'n qui vive te moeten zyn, altyd verdacht op vyandelykheid! Hierin
ligt dan ook een der redenen waarom ik niet in Holland wonen kan! Ik durf daar
geen zegeltje aan 'n postkantoor koopen, geen plaats bespreken in 'n diligence,
omdat ik telkens gevaar loop ontstemd te worden door tendentieuse lompheid. Aan
table d'hôtes word ik gesard, in logementen...
Dat de hier bedoelde vyandelykheid niet overal bestaat, weet ik wel. Maar... ik
moet er altyd op verdacht zyn!
1.
Bayle spreekt ergens in z'n Dictionnaire (op 't artikel Uriel Acosta, meen ik. Ik
heb 'n Bayle, maar 't naslaan zou me afleiden) van 't vreeselyke eener
excommunicatie. 't Is veel erger zegt-i, dan 'n geschreven vormelyk vonnis. Niemand
die 't niet ondervond (hy moet het ondervonden hebben, misschien wel naar
2.
aanleiding van z'n verhouding tot de vrouw van den theologisch hatenden Jussieu !)
anders kon hy 't niet weten. Doch wáár is het!
Honderd dingen die 'n ander makkelyk vallen zyn voor my ondoenlyk. Ik zou 't
byv. wel laten, in Holland 'n publieke bibliotheek te bezoeken, vergunning te vragen
een gebouw te bezien, of iets van dien aard. In een woord: ik ben schuw! Zonder
de menschen te vreezen, vrees ik de ontstemming die ze my veroorzaken.
Een voorbeeld! Het is al jaren geleden, en ik zou niet zoo ver hoeven terug te
gaan, wanneer 't me niet te doen was om iets sprekends.
3.
Kort na den Havelaar had my de heer Van Hasselt (lid van 't prov. Hof van N.
Holland, geloof ik) geïntroduceerd in 't Leesmuseum te Amsterdam. Hy had my dat
als 't ware opgedrongen, want ik kan niet lezen in 'n publieke zaal waar gefluisterd
wordt. Maar 't beteekende eene beleefdheid, en ik dankte hem voor z'n moeite,
zonder er gebruik van te maken. Daar ontmoette ik eens, op de straat namelyk, 'n
4.
oude kennis, den oud chirurgyn De Mooy , een besten braven man dien ik op Java
gekend had. De

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

637
ontmoeting was hartelyk. Ik vroeg naar vrouw en kind, of liever ik wenschte hem
geluk met de carrière van ‘dat kind.’ Want ‘Kees’ dien ik als kleinen jongen gekend
had, was nu een man geworden, en maakte het zeer goed. Dit wist ik. En meer nog.
Juist onlangs had ik in een tydschrift z'n naam met grooten lof vermeld gevonden.
‘Kees’ (nu officier van gezondheid) had iets uitgevonden ('n Chirurgisch instrument,
of 'n verband, of zoo iets) en men had z'n uitvinding geroemd, of zelfs in zeker
hospitaal (in Frankryk meen ik) ingevoerd. Dit laatste vernam de oude heer De Mooy
van my. 't Was nog niet tot hem gekomen. De man was verrast. En zie, deze
mededeeling geschiedde op 't Rokin in de nabyheid van 't Leesmuseum. Nu wist ik
wel dat 'n geintroduceerde het recht niet heeft 'n ander meetebrengen (en dit wilde
ik ook niet doen) doch zeide hem dat ik trachten zou hem 't precise van de zaak te
vertellen, en ‘Kom even mee!’ We traden den gang in, en nog niet halfweg de deur
die tot de zaal leidt, kwam my 'n heer ('n ‘Knecht’ wat 't niet. Hy scheen iets als
bibliothecaris of 'n adjunkt) my tegenstormen met opgeheven handen: ‘Jy komt hier
niet in!’ Ik ging naar de heer van Hasselt om hem te vragen wat dit beduidde maar
heb hem niet te spreken kunnen krygen. Eenmaal ontmoette ik hem op straat, en
ging terstond op hem af. (Iets wat ik nu niet meer doen zou: ik ben er moe van!)
Voor ik drie woorden gesproken had, wendde hy zich af en zei met 'n zonderlingen
nadruk: ‘ik ga naar 't Leesmuseum!’ Net of ik in dat Leesmuseum, god weet wat had
uitgericht!
(....)

Eindnoten:
1. Bayle: Pierre Bayle (1647-1706), frans skepticus, voorloper van de encyklopedisten; schreef
een befaamde Dictionnaire historique.
2. Jussieu: bedoeld moet zijn P. Jurieu (1637-1713), frans protestants theoloog.
3. W.J.C. van Hasselt (1795-1863), nederlands staatsman, van 1848 tot 1852 lid der Staten van
Noord-Holland, later raadsheer in het Provinciaal gerechtshof.
4. De Mooy: de vader van C. de Mooij (1834-1926), officier van gezondheid; zie V.W. IX, blz.38,
39.

[januari 1879
Aantekening inzake Tandem van C. Vosmaer]
5 januari 1879
Aantekeningen van C. Vosmaer betreffende Tandem. (Vosmaer-archief, A.R.A.,
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
5 Jan. 79 - overgemaakt 103 mark
bet.

61.35

postwissel

50

d

61.85
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[5 januari 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg v.d. Bosch]
5 januari 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Deze brief is pas verzonden met die van 16 januari 1879.
Het is onduidelijk of hij tevens model heeft gestaan voor de brief van 16 januari
1879 aan V. en H. Bruinsma.
Wiesbaden 5 Januari 1879
Beste hartelyke Van den Bosch!
Reeds sedert vier dagen ligt Uw brief die me weer zoo gul Uw bydrage voor
Tandem bracht, op m'n tafel, en weer schreef ik niet, omdat ik telkens wachtte tot
ik kans zou zien U iets meer te schryven dan 'n louter bericht van ontvangst met
dankzegging. Ik ben niet wel. Met deze woorden begon ik de weinige brieven die
ik den laatsten tyd, ja 't heele jaar byna, geschreven heb. Daarop zou dan moeten
volgen het omschryven van m'n kwaal, en dit is me zoo moeielyk. Ik benyd Aart
1.
Admiraal die zoo onverwacht bezweek. Zoo schryft ons z'n vrouw. Ik vrees voor
my dat ik lang kwynen zal en dit vooruitzicht is treurig. Ziek, in den eigenlyken zin
van 't woord ben ik nooit geweest. Ook alzoo had ik nooit kwalen wier bittere naweeen
zich in den ouderdom doen gevoelen. Ik gebruikte nooit geneesmiddelen. (‘Nooit’
by-wyze van spreken. Als kind heb ik zeker wel kina genomen, en later 'n zeer
2.
enkele keer morphine tegen 't hoesten, doch zéér zelden. ) Maag &c zyn goed. M'n
3.
athma schynt meer 'n krampachtigheid te zyn dan de gewone tuberkelaandoening.
Zie, dit alles doet me vreezen dat ik zeer langzaam zal heengaan. En die
langzaamheid is me drukkend.
Daar ik m'n denkvermogen beoordeel mèt m'n denkvermogen, komt het me goed
4.
voor. Dáárop kan ik alzoo de schuld niet werpen van de verwaarlozing die ik (ook)
jegens U schyn begaan te hebben. Welnu, ik ben niet wel! Wat ik van m'n kwaal
noemen kan is o.a. een byna onoverwinnelyke afkeer van uiting. Het is me
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of al m'n aandoeningen en gewaarwordingen achter slot liggen, en 't forceeren van
dien tegenzin doet me pyn. Kent ge dat? Onwillekeurig denk ik telkens by 't
ondergaan van het stryden tegen geslotenheid aan... watervrees. Volgens alle
beschryvingen van die kwaal, komt m'n lyden (lyden is het!) daarmee overeen. Ik
ben schuw. De gewoonte van observeeren maakt dat ik m'n eigen gewaarwordingen
redelyk wel kan ontleden, maar ik stuit op de pogingen om 't gevondene onder
woorden te brengen. En nooit ben ik tevreden met m'n uitdrukking. (Dit is 'n
byhangsel van de kwaal die ik te wyten heb aan 't korrigeeren van drukproeven.
Dikwyls kostte my één bladzyde heele dagen. En juist nà zoo'n ziekelyk-overdreven
inspanning bemerk ik vaak dat ik oog, oor, en oordeel, bedorven heb en dat m'n
verbeteringen niet deugden!) Ik had U meer te zeggen over m'n toestand, maar 't is al wel! Zeer goed weet ik
dat het leelyk staat zooveel over zichzelf te spreken, maar ik moest het doen om
my te verontschuldigen over m'n zwygen. Och, schryf het dááraan toe als ik in dit
schryven weer op myzelf terugkom. Die schuwheid was altyd in zekere maat m'n deel. Niemand weet wat het me
kostte ‘optetreden als schryver’ en nog! Altyd en telkens moet ik mezelf overwinnen
om 'n woord te richten tot iemand met wien ik niet gemeenzaam ben, d.i. hier: ‘het
Publiek.’ Als ik in de Courant zie dat Funke m'n werken annonceert, loop ik er
schichtig overheen. Net 'n mal meisje dat voor 'n spin schrikt. In den Havelaar staan
'n paar regels die daarop doelen. Velen zullen dat vermelden van schuwheid voor
frazen gehouden hebben, omdat ze in m'n wyze van spreken en schryven iets
schynen optemerken dat eer den naam van brutaal zou verdienen. Men vergist zich.
Niet redeneerenderwys, o neen, maar als indruk was en is m'n ideaal altyd... 'n
kluizenaarsgrot en 'n louter contemplatief leven. M'n verstand zegt me dat dit 'n
ziekelyke, ongeoorloofde neiging is, en sedert jaren worstelde ik redelyk dapper
met dien tegenzin in aanraking. Maar dat worstelen mat me af. En dit is vooral 't
geval geweest na m'n reis in Holland van verleden jaar. Den ganschen zomer was
ik als vernietigd. Ik trachtte my te herstellen met loopen, timmeren, vliegers maken
voor de kinderen van m'n buren, ze oplaten. -

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

640
Met het laatste moest ik uitscheiden omdat ouders &c me by die gelegenheid kwamen
aanspreken Eén hoogst onschuldig of zelfs vriendelyk woord maakte me zoo
zenuwachtig dat ik alles neergooide en verschrikt wegliep! Er staat dan ook in 'n
5.
W.b. courant die (zonder myn toedoen, dat verzeker ik U!) iets van my opnam dat
ik zoo zurückgezogen leef. Wáár is het. Ik zie geen mensch, letterlyk niemand! M'n
beste nobele vrouw is daarmee kompleet tevreden. Ware dit ànders, dan moest ik
me wel schikken in wat omgang, doch ik ben overtuigd dat zy (nu eenmaal gewoon
aan my alleen) zeer spoedig haar eenzaamheid zou terugwenschen. (We hebben
een - zoo goed als - ouderloos jongetje by ons. Een lieven jongen van 3 jaar) M'n apathie - neen, dit is het woord niet. Apathisch ben ik niet. Het opvangen van
de indrukken gaat geregeld z'n gang, 't is maar dat ik

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Aart Admiraal overleed op 12 november 1878.
zelden: oorspr. stond er zeldzaam.
athma: verschrijving (?) voor ast(h)ma.
die: oorspr. stond er waarvoor.
W.b.: Wiesbader; het bedoelde artikel is niet teruggevonden.

[6 januari 1879
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
6 januari 1879
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De tekst is niet volledig bewaard.
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1.

Wiesb. 6 Januari 79 beste Vos! Ik begin terstond een woordje te antwoorden op
Uw ons zoo aangenamen brief aan Mies, omdat ik niet graag wou dat het
2.
verschleppte en ik ken m'n kwaal ten opzichte van brief-schryven. Den geheelen
zomer voel ik me onwel. 't Is melancholie, sufheid of zoo-iets, zich bovenal
openbarende in tegenzin in uiting. Zóó noem ik 't nu kortheidshalve. Ik heb 'n gevoel
alsof er iets in my verstopt is. En wat ik moeielyk werk! Elke zinsnede kost me
inspanning.
Dank voor uw mededeeling over Tandem. Dat ik te dien aanzien niets van U en
3.
L. vernam, schreef ik toe aan de ware oorzaak, en daarvoor was ik U dankbaar.
Ja, ik zal weer aan 't vervloekte ‘voordragen’ moeten gaan. 't Kan niet anders, maar
't kost me veel. Zeker zal 't ook physiek moeielyk zyn, maar wat moet, moet. Wanneer
ik in Holland kom, weet ik nog niet, maar lang kan 't niet wachten. Dan gaat de tyd
voorby. Ik ril als ik er aan denk. Doe myn zeer vriendelyke groete aan Loffelt, en
bedank hem wel voor zyn bemoeienis met Tandem. Waarom zet hy niet eens een
4.
groot werk op ('t ge)touw. Die parenth. beteekent 'n zyslag tegen het purisme van
5.
de De Veers. Heb je ooit zoo'n vervelende kerel gezien? Of lees je 't N.v.d.D. niet?
Dat is 'n ware prostitutie van 't ‘Woord.’
Wien moet ik toch eigenlyk bedanken voor de trouwe toezending van den
6.
Spectator? Och, dat stuk van U tegen V.D. Linde. Ik wilde dat-i dood was, want
geluk is er niet voor hem. Ik vind uw beantwoording van zyn gedonder zeer - hoe
zal ik zeggen? - zeer bekwaam. Maar ik geloof dat ge U vergist hebt in - basta. V.D.
Linde is ziek, maar in die werkelyk bestaande ziekte is hy niet oprecht. Hy gebruikt
z'n kwaal als werpgeschut. Z'n opwindery is katapultisch, geloof me. De poging om
z'n verlaten van Holland 'n martelaarskleur te geven is... geheel hy! Hy weet dàt
men weet dat-i liegt, en toch windt hy zich op tot de meening dat-i iedereen
overdonderen kan, als-i zulke incongruiteiten maar heel brutaal voor den dag brengt.
Dan overdondert hy ten laatste zichzelf en gelooft misschien wat-i zegt. Neen, dàt
niet! Maar hy is ziek, en dit wist ik voor ik hem ontmoette. Wie z'n kwaal begrypt,
moet hem veel ten-goede houden. Of ze ook z'n would-be fyn-politieke slenters
verontschuldigt, laat ik daar. Ik verzeker
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U dat hy in z'n grootste drift (schynbare drift dan?) zich verbeeldt geslepen te zyn.
Als-i nu in dat boek over Guttenberg erg gedonderd heeft, kunt ge er vast op aan
dat-i dit deed om, om, om, - ja, òm te donderen. Dat staat soms goed. Ik verzeker
U dat-i niet dondert als-i meent dat het hem benadeelt.
7.
In-weerwil van dit alles vind ik dat Dr C. hem by de bewuste gelegenheid wel
had mogen noemen. Dit werd door 't opnemen van z'n stukken in den Spectator
wel ‘onnoodig’ zooals gy zegt, maar dikwyls is 't vermyden van iets onnoodigs 'n
8.
feit, 'n handeling. Gesteld dat iemand na 20, 30 jaren de vertalingen van den Ilias
behandelt, en wel in 'n tydschrift dat zeer dikwyls uw vertaling geroemd had, dan
zou toch het ‘onnoodig’ noemen van Uw naam daarom te-pas komen, wyl 't niet
noemen een nòg onnoodiger krenking (of verzuim) zou in zich sluiten.
My in 't byzonder heeft nu in Uw stuk getroffen wat ge van V.D. Linde aanhaalt
omtrent het niet-uitgevonden-zyn van die heele drukkunst. Toen ik hem daarover
9.
sprak, scheen of bleek die stelling hem nieuw, en ze was hem zeker onwelkom
daar ze zyn zoo verdienstelyken arbeid (verdienstelyk àls arbeid, even als z'n
schaakwerk!) van z'n eigenaardig doel beroofde. Uit uw stuk nu maak ik op dat-i de
juistheid van m'n opmerkingen heeft ingezien, en nu inplaats van ongelyk te
bekennen, het gewicht dier zoogenaamde uitvinding van plaats doet veranderen.
Dit is weer niet fair. Straks zullen we hooren dat wel is waar de Bdrukkunst niet is
uitgevonden, maar... toch in den jaren 18... de snelpers, en dat dìt eigenlyk de zaak
is. Ten laatste zal men 't zwaartepunt leggen in 't fabriceeren van drukinkt.
Beste Vos, lees eens asjeblieft het Nootje op blz. 108 van m'n Ideen bundel II
(deze blz is in de vyfde uitgaaf. Ik weet niet welken druk ge hebt.
10.
De noot die ik bedoel, behoort by nummer 527)
Die noot was van 1865. Ik kon toen alzoo den brief van Bilderdyk aan Tiedeman
van 27 Juni 1816
o

(Uitgaaf V. Druten & Bleeker 1867, 2 Deel, blz 160) nog niet gelezen hebben.
En zie, Bilderdyk zegt even als ik dat de boekdr. kunst niet hoefde uitgevonden te
worden, en dat het redeneeren over 'n uitvinder gekheid is. Die overeenstemming
in gevoelen verraste my.
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't Is met dat zoeken naar 'n bepaalden uitvinder als met het opsporen der bronnen
van 'n rivier. Onderwyzers en schryvers van handleidingen tot onderwys hadden
behoefte aan namen, afgesloten handelingen, bepaalde feiten, omdat het makkelyker
(en dan ook voor den leerling soms nodig) is, een op zich zelf staande handeling
of gebeurtenis dan 'n wording te beschryven. Vandaar 'n tal van verkeerde
voorstellingen.
(byv. kosmogonien, volksverhuizingen, stichten van steden)
11.

De moeielykheid om 'n geleidelyke ontwikkeling te demonstreeren noopte altyd
de voorgangers het chronische overtezetten in 't acute. Is dit niet waar? Het
Darwinismus toegepast op... alles, is geroepen deze verkeerdheid te bestryden. Lees toch vooral 't stuk van Bilderdyk. Ik vind het zeer interessant. Ik hoor dat hy
ook (als ik) te-velde trok tegen rivier dyken, maar ik weet niet waar 't staat. Ook is
't de vraag of-i dat deed op denzelfden grond. Misschien haalde hy ‘Gods wil’ er by.
Ja, uw Ilias is zeer schoon maar ik ben doodsbang voor navolging. Maar ik moet
erkennen dat ik uw prozodie niet begryp.
Doch dit is byzaak. Onlangs stond er over die zaak (naar aanleiding van uw Ilias,
meen ik) 'n stuk in den Spectator. Ja, 't was wel naar aanleiding van uw Ilias. Ik
herinner me nu, my geergerd te hebben dat de referent hoofdzakelyk over dàt
onderwerp sprak. Wàt hy er van zei, kon ik gedeeltelyk beamen, maar ik vond de
12.
zaak eenvoudiger dan hy ze voorstelde, véél eenvoudiger dus dan waarvoor ze
13.
door anderen wordt gehouden. (byv. door Taco Roorda, die op zyn beurt hoe
ingewikkeld hy de zaak ook vindt, nog gunstig afsteekt by de duitsche behandelaars
van 't onderwerp. Wie àl te diep graaft komt by de tegenvoeters, d.i. aan 't oppervlak.
14.
De onjuiste zin van 't woord kwantiteit (moest zyn: kwaliteit) heeft veel kwaad
gedaan. Weldra zal 't een verdienste wezen, niets te begrypen van wat doorgaat
o

voor prozodie.- De 2 druk van Mill. St. die in den Spect. zoo welwillend werd
aangekondigd bevat niets nieuws. Ik was onwel by 't bezorgen. Ook by 't herzien
van Specialiteiten was dit het geval. Toch is er in dien bundel 'n 20, 30 tal nieuwe
bladzyden. Dat ik U (en J.) van die beide bundels geen Exempl. zond, lag en ligt
aan 'n kleine verwikkeling - och, te lankdradig om uitteleggen. Gy en J. en ook Loffelt
zullen zoo spoedig mogelyk die beide dingen ontvangen, al kom ik er dan wat laat
mee. Ik kon niet vroeger.
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De uitval tegen Huet in Specialiteiten was my 'n gewetenszaak. Velen zeilen in 't
beoordelen van z'n geschryf op myn kompas, en daar ik (helaas!) nu eenmaal z'n
kritische methode geprezen heb, zou 't den schyn krygen alsof ik alles mooi vond
wàt hy gelieft uittegeven voor werk. Z'n meeste kopie van den laatsten tyd is ‘geen
koopmanswaar’ zou m'n moeder gezegd hebben. Seuren, zaniken, kletsen, lymen,
kyk! 't Is brutaal. En z'n gallicismen worden onverdragelyk. Kent hy geen hollands
meer, of is 't - (dit geloof ik) affektatie?

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

6: oorspr. stond er 7.
verschleppen: slepende houden, uitstellen (du.)
L.: Loffelt.
parenthèses: haakjes (fr.)
N.v.d.D.: het Nieuws van den Dag waarvan H. de Veer hoofdredakteur was van 1871 tot 1890.
Nl. in De Nederlandsche Spectator.
Dr. C: dr. M.F.A.G. Campbell (1819-1890), letterkundige en bibliothecaris van de K.B. te Den
Haag.
de vertalingen van den: oorspr. stond er den.
of bleek: later toegevoegd.
V.W. III, blz. 333.
noopte: oorspr. stond er dwong.
waarvoor: later ingevoegd.
Taco Roorda (1801-1874), nederlands theoloog en letterkundige, schreef in 1863 Over dichtmaat,
versmaat en versbouw enz.
kwantiteit: (hier) begrip uit de klassieke prosodie (versleer) betrekking hebbend op de duur van
de uitspraak van bepaalde klinkers.

[9 januari 1879
Brief van Multatuli aan P.H. Saaymans Vader]
9 januari 1879
Brief van Multatuli aan P.H. Saaymans Vader. De brief werd de volgende dag
van een naschrift voorzien. Dubbel velletje postpapier waarvan 1 en ¾ bladzij door
Multatuli zijn beschreven. Het derde blad bevat in Mimi's handschrift het afschrift
van een kranteknipsel met een ingezonden stuk van de Brabantse predikant Van
Dissel. (M.M.)
W.b. 9 Januari 1879
WelEdelgeb. Heer!
1.
Een myner vrienden zendt my het nummer der N.R. Courant, waarin UWEDgeb
2.
den heer De Haan berispt en den godsdienst verdedigt. Men schynt van my te
verwachten dat ik in die zaak openlyk party kiezen zal. Ik heb er geen lust in.
Door eene verklaarbare aaneenschakeling van denkbeelden evenwel, voelde ik
my genoopt UWEDG. nevensgaand uitknipsel uit 'n ander blad ter inzage
aantebieden, en tevens m'n Uitgever te verzoeken U namens my te doen geworden
een Exempl. der
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3.

Bloemlezing die m'n vrouw uit m'n werken heeft samengesteld. Daarin namel. komt
op blz. 75 eene ‘Geloofsbelydenis’ voor, die ik in uwe belangstelling durf aanbevelen.
Hoogachting gevoelende voor den moed en de klaarblykelyke oprechtheid Uwer
4.
overtuiging - in welke eigenschappen ik de eer heb Uw coreligionair te zyn! - meen
8.
ik te mogen hopen dat de Deus die in ons woont U ‘agiteeren’ zal tot ‘calescere ’
5.
voor Lystermannetjes onwetende religie en voor de beide stumperts te Bladel die
6.
behoefte hebben aan onze hulp. Ik kan slechts 'n onvoldoende kleinigheid
7.
bydragen, en verdrietig over m'n onmacht, wreek ik my door U op de gelegenheid
te wyzen méér te doen.
Hoogachtend heb ik de eer te zyn
UWEDgeb DWDienaar
DouwesDekker

Eindnoten:
1. De editie van 6 januari 1879 bevat een Antwoord van mr. Saaymans Vader aan den heer De
Haan op deszelfs aan hem gericht schrijven in de N. Rotterdamsche Courant van 24 December
jl. (M.M.)
2. R. E. de Haan (1833-1899), onderwijzer en natuurkundige, publiceerde in 1878 een vertaling
uit het duits van Ludwig Büchner: De mensch en zijne plaats in de natuur, in het verleden, het
heden en de toekomst.
3. die m'n vrouw etc.: oorspr. stond er uit m'n werken.
4. welke eigenschappen: oorspr. stond er in dit opzicht heb.
8. calescere: warmlopen (lat.)
5. L's onwetende religie: oorspr. stond er de ontwetende religie van L.
6. onvoldoende: later toegevoegd.
7. De rest van deze zin is later toegevoegd.

[10 januari 1879
Brief van Multatuli aan P.H. Saaymans Vader]
10 januari 1879
Brief van Multatuli aan P.H. Saaymans Vader in de vorm van een onderschrift bij
de vorige brief (M.M.)
10 Januari 79
WEDGeb Heer.
1.
Zoo-even verneem ik dat er voorloopig in de behoeften van die arme luidjes te
2.
Bladel ruim voorzien is, althans voorloopig. Ik ben daarom zoo vry UWEDG. te
verzoeken het hun betreffend voorstel in myn schryven van gister, als vervallen te
beschouwen. Met hoogachting heb ik de eer te zyn
r
UWEDGebDWD
3.
Bede voor twee stokoude, arme blinden.
Bewogen met het lot van twee zeer deerniswaardige medemenschen van
voorbeeldig levensgedrag, voel ik mij gedrongen een beroep te doen op de
weldadigheid van meer bevoorrechten. De een, een man, 86 jaren oud, van den
R.C. Godsdienst, kan door toenemende blindheid (vroeger was hij Kleermaker)
volstrekt niets meer verdienen; hij woont geheel alleen in eene hoogst
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armoedige en tochtige leemen hut, en is door enkele liefdegaven en karige toelagen
van het Armbestuur der Burgerlijke Gemeente voor hongerdood bewaard. Hij
onderwerpt zich zoolang hij kan aan allerlei ontbering en lijden, om zoo ver mogelijk
het tijdstip te verschuiven zijner publieke uitbesteding door het algemeen armbestuur.
Dat zulk eene uitbesteding een schrikbeeld is, dat zoo menigen arme, soms jaren
te voren, kwelt, wordt verklaard uit het lot o.a. van een 86 jarige, insgelijks R.C.
vrouw, die geheel blind door een burgerlijk armbestuur (op die manier ten platten
lande alhier, maar ik hoor, algemeen in zwang) aan den laagsten bieder voor de
som van f 52 's jaars is uitbesteed, onder beding, dat zij moet arbeiden zooveel en
zoolang zij kan. Wien gaat geene rilling door de leden bij de gedachte dat die vrouw
o.a. zelfs in het guurste jaargetijde naar buiten wordt gedreven om op de drassige
akkers (terwijl zij nauwelyks met eenige lompen gedekt is) neergezonken op 't gevoel
af beestenvoeder te verzamelen, of, als dit door de sneeuw onmogelijk is, met hare
stramme handen den dorschvlegel te roeren.
Van vertrouwbare zijde werd mij dezer dagen verklaard hoe het mogelijk is deze
vrouw voor f52 's jaars te voeden en nog winst van haar te trekken, maar over die
hartverscheurende werkelijkheid hang ik liever een sluier.
Wie helpt mij het lot dezer blinden eenigermate verzachten, door mij b.v. in staat
te stellen om het verplegingsgeld, dat de burgelijke gemeenten kunnen of willen
bijdragen te verhoogen tot eene som, toereikend om dien armen ouden geschikte
Kosthuizen te bezorgen, waar zij behoorlijk worden verpleegd. Het zal, op hun
leeftijd, waarschijnlijk maar voor korten tijd noodig zijn; in dat geval verbind ik mij
de geschonken gelden terug te geven of ze voor andere lotgenoten te besteden.
Ook een kleine gift zal met grooten dank worden ontvangen en verantwoord,
terwijl ik nadere inlichtingen, die belangstellende menschenvrienden mochten
verlangen, gaarne geven wil.
E.J.T. van Dissel
Predikant van Bladel en Hapert e.a.
de

Bladel (Noord-Brabant), 2

Kerstdag 1878.

Eindnoten:
1. Van die arme luidjes: oorspr. stond er der beide arme mensen.
2. althans voorlopig. Ik ben daarom: oorspr. stond er Ik ben.
3. Afschrift door Mimi van bovenbedoeld kranteknipsel.
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[10 januari 1879
Brief van E.J.T. van Dissel aan Multatuli]
10 januari 1879
Brief van E.J.T. van Dissel aan Multatuli. Enkel velletje postpapier waarvan blz.
1 en 2(⅔) beschreven (M.M.)
Bladel den 10 Januari 1879
WelED. geboren Heer,
Uwe geachte letters van den 8 dezer met ingesloten f 10 voor de twee arme
blinden zijn door mij in orde & grooten dank ontvangen.
Tevens heb ik het genoegen U te kunnen mededeelen dat Uwe verwachting dat
ik veel zou ontvangen niet is beschaamd, ik heb gelukkig genoeg om geruimen tijd,
ik denk wel tot aan hun’ dood, de oudjes, eenvoudig maar behoorlijk te verplegen.
Evenwel zijn ook Uwe f 10 hen & mij zeer welkom want zij hebben bitterlijk aan alles
behoefte.
Tevens hoop ik in de bemoeiingen met deze stumperts eene aanleiding te vinden
om iets duurzaams voor vele armen in deze streken te kunnen doen, wier lot, door
gebrek aan behoorlijke zorg van vele gemeentebesturen, soms zeer hard &
onmenschelijk is. Met herhaalde dankzegging voor Uwe hooggewaardeerde hulp en belangstellend
schrijven heb ik de eer met de meeste achting & beleefde groeten te zijn
WEDDwDienaar
E.J.T. Van Dissel

[13 januari 1879
Brief van Multatuli aan J.A. Roessingh van Iterson]
* 13 januari 1879
Brief van Multatuli aan J.A. Roessingh van Iterson. (Brieven WB X, blz. 95-97.)
De brief is onvolledig door Mimi afgedrukt.
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13 Januari 1879.
(....)
1.
Oh Litteratuur! Oh, dramaas! Frank van Riemstra is minstens zoo goed als ¾
van de stukken die wy vertaald te zien krygen, maar Fr. v.R. deugt niet omdat het
niet vertaald is. Oppervlakkig schynt dit te beduiden dat ik hier 't dom vooroordeel
tegen al wat hollandsch is bestryd. Neen. Ik zeg niet: ‘Fr. van R. zal 't publiek niet
bevallen, in weerwil dat het stuk minstens zoo goed is als de meeste buitenlandsche’
maar ik beweer dat het inderdaad mank gaat aan Hollandisme. We moeten
vuurhoutjes uit Zweden, en dramaas uit het buitenland hebben, de eersten omdat
ze beter zyn dan wy ze kunnen maken, de anderen omdat de eigenaardigheid van
ons volksleven in verband met de wys waarop wyzelf die eigenaardigheid opvatten,
het maken van goede dramaas belet. ‘Goed’ beteekent hier niet alleen dat de
eigenschapppen van 't stuk goed zyn, maar ook dat ze passen in 't kader onzer
gewaarwordingen, van onzen smaak, en zelfs van ons gehoor. Ik beoordeel nu dien
geest onzer natie niet, ik constateer maar. Het schryven van 'n goed hollandsch
toneelstuk is 'n onmogelykheid. By alle volkomenheid zou altyd een hoofdfactor
blyven ontbreken: het publiek. Om aan 't publiek te bevallen zou 'n stuk juist niet
goed moeten zyn. Doch nu dwaal ik af. Want ik wou niet betoogen dat de schuld
ligt aan den toeschouwer (schoon dit wel voor 'n groot deel het geval is) maar dat
het ligt in de eigenaardigheid die ik reeds aanroerde. Het publiek kan 't niet helpen
dat: ‘O, myn God’ niet hetzelfde is als ‘Oh, mon Dieu.’ Dat ‘Mejuffrouw’ anders
‘teekent’ dan ‘Mademoiselle.’ Breng deze allereenvoudigste voorbeelden eens over
op toestanden. Kunst bestaat in den (betrekkelyken) leugen die conventie heet. (Zie
Naschrift Bruid daarboven.) De buitenlandsche conventien zyn ingeburgerd, zoodat
men de zotste ongerymdheid slikt zonder erg wanneer ze overeenkomt met de
opvatting waartoe we door gewoonte zyn opgeleid. (De stukken van Corneille,
Racine en helaas, ook van Molière, ontdaan van de conventie-vergiffenis, zyn
walgelyke prullen!)
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De opleiding door gewoonte nu, kan nooit het deel zyn eener Natie die sedert eeuwen
overstroomd werd door buitenlandsch produkt.
2.

(De burgerlykste holl. écipier is vertrouwd met: ‘O gewis mynheer de
Markies!’ of: ‘Amalia bemint ghy den Ghhhraaf?’ omdat hy zulke frazen
van der jeugd af heeft leeren hooren.)
Om 'n nationale tooneel-litteratuur te hebben moet men... werkelyk 'n natie zyn. Dit
nu zyn we in dit opzicht nooit geweest. Ook niet in de dagen van Hooft, Bredero,
3.
Fockenbrock, Langendyk! Onze litteratoren konden niets aan den man brengen
4.
dan nagevolgde vreemdigheid. (De flauwe vuiligheden van Pietje Boddaert zelfs
zyn niet origineel!)
Maar ik dwaal telkens af. Niet de fout van 't publiek wil ik behandelen, ik wil op 't
feit wyzen dat 'n Hollander geen litteratuur voor zich hebben kan. By 'n incongruiteit
in 'n vertaald stuk, zegt of denkt men: ‘dat zal in Frankryk of Duitschland zoo de
mode zyn.’ In 'n oorspronkelyk stuk roept ieder: ‘Zóó is het niet! Dat weet ik beter!’
Welnu, meestal is de waarheid ook in buitenlandsche stukken allerjammerlykst
verkracht, maar de Buitenlander zelf is er op afgericht zich daaraan niet te stuiten,
en de Hollander nam dat over, niet zonder 'n beetje trots misschien dat-i zoo goed
5.
thuis is in wereldmanieren. Molière's suivantes zyn onmogelyke personages. Dit
is ook in Frankryk-zelf erkend, maar men heeft er vrede mee omdat ze geykt zyn.
Men zou 't eer 'n normandische meid kwalyk nemen dat ze niet op Dorine geleek,
dan omgekeerd. Wy, kleinstatenaars, vorderen uit naïve onkunde, in de kunst de
6.
vérité vraie, juist zooals 'n kind zou doen. Dat nu de buitenlanders op dit punt
anders zyn, is niet zoozeer 'n gevolg van meer ontwikkeling (o neen! maar ze zyn
zoo gewoon aan de valsche krulletjes der kunst, dat ze... enz. Ja, enz.! 't zal wel
genoeg zyn. (....)
Ook beweer ik niet dat ik in m'n opmerkingen alle bezwaren opnam. Ik zeg maar
7.
dat men 'n Normande slikt, een Vriezin niet. Een hollandsche grisette op de planken
is onmogelyk. Een bon vivant ook.
8.
Bertram en Raton , vertaald, wordt met pleizier gezien. Stel u eens voor dat dit
stuk origineel was, en dat men daarin hollandsche schooiers of dieven voorstelde!
Dit zou niet behagen. Ik ken
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geen enkel fransch of engelsch stuk (en slechts weinige duitsche) dat door 'n
hollandsch auteur geschreven, en op hollandschen bodem spelende, zou geduld
zyn geworden.
M'n opmerkingen zyn niet nieuw. Reeds Terentius had er mee te kampen dat
romeinse toestanden niet gewild waren. Al z'n stukken zyn grieksch. De romeinen
waren, zooals wy, te nuchter om conventioneele kunsteischen te eerbiedigen, of
teveel toegeven in voorgewende conventie door de vingers te zien. (....)

Eindnoten:
Frank van Riemstra: toneelspel van Th. Rodenburg (± 1578-1644), nederlands (toneel)schrijver.
épicier: kruidenier (fr.)
Willem Godschalk van Fockenbroch (1630 - ±1674).
P. Boddaert (1694-1760), nederlandse dichter van o.m. erotische poëzie.
suivantes: kameniersters, vertrouwelingen, een type rollen in frans-klassicistisch drama, speciaal
bedoeld om vertrouwelijke mededelingen aan te horen.
6. vérité vraie: echte waarheid (fr.)
7. grisette: naaistertje, type rollen in franse blijspelen van het arme, opgewekte meisje.
8. Nederlandse bewerking naar E. Scribe Bertram et Raton; in vertaling geheten Bertram en Raton,
of de kunst van zamenzweren.
1.
2.
3.
4.
5.

[16 januari 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg v.d. Bosch]
16 januari 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Enkel gevouwen velletje
postpapier, waarvan blz. 1(⅚), beschreven. (M.M.) Bij deze brief was die van 5
januari 1879 ingesloten.
Wb. 16 Januari 79 beste Van den Bosch! Zie eens wat 'n ziekelyk gepraat! Die brief
bleef liggen, zooals vele anderen die ik tot U richtte! Telkens werd ik beschaamd
over m'n geseur. Ik lyk Bilderdyk wel, met z'n kwalen. Van avend hoop ik U beter
te schryven.
Intusschen zeer hartelyk gegroet van Uw vriend
DouwesDekker

[16 januari 1879
Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma]
16 januari 1879
Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Wb. 16 Januari 79 beste Vrienden! Dank voor Uw Tandem! Ik ben niet wel. Met die
woorden begon ik de weinige brieven die ik den laatsten tyd schreef. En daarna 't
gedeeltelyk verklaren van m'n onwel zyn! 't Wordt hoog tyd dat ik sterf. Die gelukkige
Admiraal! Toch vrees ik dat ik lang kwynen zal, want in-weerwil van m'n uitgeputheid
is m'n gestel gezond. Een eigenlyke ziekte heb ik nooit gehad, ook niet alzoo de
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zoodanige waarvan de naweeën zich in den ouderdom openbaren. Maag, long en
verteringsorganen schynen goed te zyn. (Long? Dit weet ik niet, maar ik heb slechts
in den voormiddag last van asthma, en ze hebben me verteld dat dit iets
krampachtigs was, in-tegenstelling van de gewone tuberkel-kwaal. Dáármee kan
men 't dus lang uithouden!)
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De beschryving van m'n onwelzyn valt me zwaar. Als ik zeg dat ik zenuwachtig ben,
weet ik eigenlyk niet wàt ik zeg. In sommige dingen ben ik kalmer dan anderen.
Maar zeker is 't dat alle uiting my tegenstaat. M'n denkvermogen kan ik niet (dan
mèt dat denkvermogen-zelf) beoordelen. Het komt me, zooals ook by den stomsten
't geval is) goed voor. Maar 't uiten! 't Is of m'n aandoeningen en gewaarwordingen
achter slot zyn. Dit was altyd eenigszins 't geval, maar dit gebrek heeft zich den
laatsten tyd erg ontwikkeld, vooral na de overspannen kermisreis van verleden jaar.
Toch moet ik die weer doen. 't Is noodzakelyk. Het doet me zoo zeer dit aan U te
schryven, die zoo liefdevol 't Uwe deedt, en waarschynlyk méér deedt dan ge mocht!
Ik zou jegens eenige anderen my schuldig maken aan onrechtvaardigheid als ik zei
dat gy de eenigen waart die me bysprongen. O neen! Maar de zaak heeft zich niet
zóó uitgebreid als ik verwachtte, en ook hiervan draagt niemand eigenlyk de schuld.
Ik schreef niet, ik liet niets van me hooren, ik beantwoordde dikwyls de
welmeenendste brieven niet, ik was suf, lam, gebroken. Wie nu alles wist, zou hierin
juist 'n reden hebben gezien om my te yveriger te-hulp te komen, maar velen wisten
dit niet. Ik bewonder byv. Uw geduld, Uw vriendelyke standvastigheid na zooveel
schynbare verwaarloozing. Toen ik my tot het schryven, van dezen br zette was ik van plan u lang te schryven,
maar ik ben nu al moe.
Daar ligt 'n brief van Haspels die me vraagt of hy regelingen kan maken over de
voordrachten. Ik moet hem antwoorden ja. En als er dan afspraken gemaakt zyn,
zal ik wel opknappen om op z'n tyd te wezen waar ik wezen moet. Ik ken dat! Maar
daarna zak ik in elkaar. Dit is ook verleden jaar zoo geweest.
Ik zou dezen br. aan Mieske hebben overgedragen om voorttezetten maar ik doe
't liever niet, omdat ze dan den treurigen aanhef leest. Ze weet wel hoe ik over m'n
toestand denk, maar 't zou haar bedroeven dat zoo in volle woorden geschreven te
zien. Daarom sluit ik maar zonder haar weten.
Dag beste Vitus, dag lieve Hilda. hartelyk gegroet. Als ik wat opknap, schryf ik u
een beter brief. Ik weet by ondervinding dat ik veerkrachtig ben maar op 't oogenblik
en sedert lang al, merk ik er niets van.
n

Uw liefhebb vriend
Dek

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

652
~

De tweede druk Mill. Studien bevat niets nieuws. In de (nieuwe) 2 uitgaaf van
Specialiteiten zyn nogal veranderingen, meestal uit oude noten die eerst onder den
tekst hadden moeten komen. Maar ik raakte in de war en moest gratie vragen aan
n

Waltman. Dat ge noch die Mill. St. noch de Specialit ontv. hebt, ligt aan 'n kleine
verwikkeling te lang om uitteleggen. Ik wacht iets van Waltman, dat niet arriveert,
en voor 't bericht daarvan kan ik hem niet schryven voor de present Ex. Doch hy
heeft geen schuld. De grondoorzaak ligt geheel in myn invaliditeit, doch dit weet hy
niet, en ik kan hem niet kwalyk nemen dat-i zich wat droog aanstelt. Als ge schryft, maak dan niet te ernstig melding van myn onwel zyn, asjeblieft. Ik
wou me niet zoo lam aanstellen voor Mimi.

[17 januari 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
* 17 januari 1879.
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. (Brieven WB X, blz. 183-184).
17 Januari '79.
Beste trouwe kerel! Dank voor je brief. Ja, maak maar 'n plan de campagne voor
m'n voordrachten. (Asjeblieft, natuurlyk!) Wat gy afspreekt zal ik nakomen. Dan
moet ik omdat er 'n band is. Anders stel ik zooals nu 't geval geweest is, telkens uit.
1.
Ja Prins Hendrik!...
Ik weet van Prins Hendrik niets dan dat een... die tegen my schryven wou en z'n
boek niet gedrukt kon krygen, door hem geholpen is. Zoover ik weet is dat het eenig
voorbeeld dat 'n oranjevorst iets beschermd heeft wat naar letterkunde gelykt. Heb
je dat boek van dien Buys gelezen? 't Is 'n kuriositeit, waarachtig!
Om rechtvaardig te zyn moet ik zeggen dat Prins Hendrik zeker in onwetendheid
zich met dien kerel heeft ingelaten, o ja! Maar toevallig toch dat die Buys de ‘eenige
man van letteren’ is met wien hy, voor zoover ik weet, zich ooit bemoeid heeft. Ook
stel ik in die zaak wat prins Hendrik aangaat de bekende liefhebbery van dien Buys
niet op den voorgrond, maar wel houd ik 't er voor dat-i z'n hulp verleende omdat
Buys verzekerd had my te zullen uitschelden. Op welken anderen grond kon P.H.
zich genoopt
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voelen dien niet zeer bekenden schryver zoo buitengewoon te helpen aan 't in de
wereld schoppen van een boek?

Eindnoten:
1. Vgl. V.W. XVIII, blz. 574.

[17 januari 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg v.d. Bosch]
17 januari 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Twee dubbele velletjes
postpapier, waarvan blz. 1-7 en 8 (¼) beschreven. (M.M.) Het laatste vel is
volgeschreven op 18 januari 1879, maar onvoltooid gebleven. Met blauw potlood
is door de laatste alinea heengeschreven. Gegroet. Wordt vervolgd.
beste Van den Bosch! Ik zou wel weer kunnen beginnen met de betuiging dat ik
niet wel ben, maar 't verveelt myzelf. Klagers over ziekte en historieschryvers hunner
kwalen zyn typisch onverdragelyk. Dit weet ik. En waarschynlyk zou ik nooit in die
fout vervallen zyn, als niet juist dat onwelzyn den grond opleverde waarop ik m'n
aanspraak op verschooning bouwen moet. Neem m'n vorig geseur daarover op als
'n blyk dat ik me verplicht acht my by U te verontschuldigen. Sedert vele jaren hebt
ge my zoo hartelyk belangstellend en met opoffering uwerzyds behandeld dat my
m'n dorheid altyd gedrukt heeft. Dit zou niet zóó erg 't geval geweest zyn, als ge
staaltjes van m'n droomerigheid hadt bygewoond. By de zeer weinigen die me van
naby kennen is 'n deun in omloop: ‘men moet Dek nooit iets kwalyk nemen’. Wel,
dat is makkelyk voor den betrokkene, zal men zeggen, en ‘op zoo'n prerogatief kan
men er maar frisch op toe zondigen!’ Zeker,
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en ik rekommandeer dan ook zoo'n stelling niet als algemeen principe. Ook eisch
ikzelf niet dat men my alles vergeve, maar men doet het als men my in 't intime
leven heeft gadegeslagen, omdat men dan overtuigd is dat ik 't goede wil, maar
belemmerd word door... eigenaardige fouten die niet makkelyk te omschryven zyn.
By elke aanraking met vreemden moet ik me geweld aandoen. Wat is dit toch? M'n
vorige woning was tegenover de kaserne. Al wat er te zien viel van de soldaten (of
byna alles, want ik had andere opmerkingen ook) bepaalde zich tot de verzuchting:
zou nu al dat volkje elkaar verstaan? Voelen zy allen zich op hun gemak met hun
1.
kameraden? M'n vrouw is 'n engel van goedheid voor my, 'n rechte soeur de charité,
en toch is 't my onmogelyk haar precies te zeggen wat ik denk, meen of voel.
2.
Een vreeselyke grief heb ik sedert eenige jaren te dragen! De gissing nl. dat m'n
eerste vrouw my nooit begrepen heeft, en dat ze slechts uit goedigheid en zachtheid
- och, 't is me zoo hard dit te zeggen - met my meepraatte. ‘Hoe kom je daar nu
aan? vraagt ge. Och, 't blykt me o.a. aan m'n kinderen die, door háár opgevoed,
telkens blyk geven weinig of niets van my te weten.
3.
Van m'n kinderen heb ik veel verdriet. Nonni is 'n lief goed meisje die talent heeft
ook. Maar my is ze vreemd. Om invloed op haar te krygen zou ik haar van de meet
af moeten trachten te veroveren. Dit kan ik niet, daar ik my zoo erger over de taak-zelf
dat het rechte middel (onverstoorbare zachtheid) boven m'n kracht gaat. Doch ook
zelfs de keus om dit te beproeven werd me nooit gelaten. Er zyn ‘vrienden’ en
‘vriendinnen’ die haar tegen my steunen. By 't minste verwyt, by de minste opmerking
van myn kant, loopt ze weg. De aanleiding tot dat helsch tegenwerken wortelt in
Holland. Sedert zéér vele jaren heeft men van Holland uit (V. Vloten was de schakel
waardoor m'n tegenstanders zich in aanraking stelden met de italiaansche omgeving)
tegen my en m'n vrouw ingenomen. De mededeeling van al de treurigheid die daaruit
voortvloeide, zou 'n boek vullen, of liever ze is onmogelyk. En 't spreekt van zelf dat
ik niet alles bewyzen kan. Doch al ware dit anders, ge begrypt hoe bitter 't my valt
die dingen te behandelen, vooral letter voor letter op schrift!
(‘Niet bewyzen’ zei ik daar. Toch zeer veel, en voor den
niet-bevooroordeelde volkomen voldoende. Men behoefde slechts
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de honderden brieven te lezen van m'n arme Tine. Geen enkele waarin
niet de hartelykste liefde en hoogachting spreekt. Toch ontv. ik twee
brieven van haar waaruit 'n smart is voortgevloeid die nooit genezen kan.
V. Vloten zond haar nu-endan eenig geld. 't Was gedeeltelyk van U, niet
waar! Misschien hoofdzakelyk van U, of. 4.
Ik weet dat V. Vl. 'n slecht mensch is, en acht hem in staat tot schelmery
op àllerlaagst terrein, op 'n terrein - basta.
Nu dan, de hulp? die haar door bemiddeling van V. Vl. gewerd, was 't
eenige wat zy in zekere periode bezat om de kinderen in 't leven te
houden. Ik zond haar altyd wat ik maar eenigszins kon, en dat kan ik uit
'n zeer groot aantal brieven vol hartelyke dankbetuigingen bewyzen. Maar
in 'n periode van onmacht vernemende dat V. Vl. met de mare van zyn
hulpvaardigheid rondliep, verzocht ik m'n vrouw publiek te verklaren dat
ieder die zich met háár bemoeien wou zich tot my moest wenden. Dit
heeft ze uitgesteld en ten-slotte niet gedaan! Om dat zoogenaamd
beschermen ‘buiten my om’ was 't V. Vl. juist te doen. De italiaansche
‘vrienden’ kregen gedurig berichten uit Holland, en dit werd me door de
kinderen als 'n grapje meegedeeld, dat ik was: le premier auteur de la
5.
Hollande! Ik kon zooveel geld verdienen als ik maar wilde en had ook
veel geld, maar onthield het m'n vrouw en kinderen! Dit nu geloofden zy
wel niet, omdat ze weten dat ik gul ben, en altyd deed wat ik maar
eenigszins kon, maar op den duur verbitterde het toch. Het woord ‘premier
6.
auteur’ (ik heb 't later tot 'n belachelyke scie weten te maken) klinkt in 't
buitenland heel anders dan 't in Holland doen zou 'n ‘Premier auteur’ is
11.
iemand die als Sue, Victor Hugo & t.q. kasteelen bouwen laat, of
millioenen wegsmyt als Alex. Dumas.
En andere inblazingen! Myn tegenwoordige vrouw was met opoffering
van al wat ze had, de weldoenster van ons allen geweest. Aan m'n
kinderen gaf ze les. My leidde zy als 'n blinde - en dit doet ze nog - nadat
m'n vrouw en kinderen door 'n infernale machinatie ten-tweeden-male
naar Italie waren gedreven. Het relaas van de wys waarop dit geschiedde,
is me nu te zwaar. Ik wil 't U wel vertellen als ik er toegestemd ben. Maar
dit is niet altyd het geval. Gy weet dit, gy. Eens, in 1862 (3?)
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vroeg ik U iets aangaande Uw gezin. Een afwyzende beweging was uw
antwoord. Herinnert ge U dat? Het was op de zolderkamer in de
Kalverstraat te Amst. n

De laatste paar bladz schynen 'n tusschenzin te moeten beduiden, iets episodisch.
Of ze uit is, weet ik niet. Hoe dit zy, ik breek maar af. 't Is wel mogelyk dat ik straks
terugkom op 't onderwerp dat ik daar aanroerde, maar orde te brengen in m'n
schryven, zou me onmogelyk zyn. Eén bladzy die gedrukt worden moet, kost me
soms dagen, en meer. Want het gebeurt dat ik verward rakende, afbreek, en dan
vele weken lang den draad niet weervind. In de publiekschryvery is dit 'n groote
fout, en 'n last ook, o vermoeiend! Maar in part. mededeelingen heeft het toegeven
in zoo'n slordigheid wel wat goeds. Men blyft natuurlyker. Over 't geheel is 't schryven
voor Publiek iets onzedelyks! Velen zouden moeten denken verkeerd te lezen by
dit woord, maar ik meen het precies zooals 't er staat. Het voortdurend poseeren
bederft de taille van 't geduldigst model. Om er geen spit in den rug van te krygen
moet men 'n mannequin wezen. Ik kan U niet zeggen hoe my 't fraseeren verveelt!
Er is 'n onbegrypelyke kracht (van geest, van wil, van gemoed? Ik weet het niet.
Ook van ‘gehoor’ had ik er by kunnen zeggen. En van ‘smaak’ ook) enfin, er is groote
inspanning noodig om 'n zuiver gemoedelyk oprecht mensch te blyven, als men
zich met publiekschryvery heeft afgegeven, tenminste als men zich, eenmaal voor
7.
publiek schryvende, die taak à coeur neemt. Dit laatste moet ik er by zeggen, want
veel schryvers zyn als mensch slechts daarom niet bedorven, wyl ze als schryver
zoo slordig zyn. Ze lyken op modellen in 't atelier die 't lang zonder spit uithouden
omdat ze leunen tegen den wand der traditie, tegen 't staketsel van deun en frase.
Dit laatste valt me, ik geloof meer dan ieder ander, in 't oog. (Ge kunt U niet voorstellen hoe ongunstig ik oordeel over de meeste
boekenmakers! Dit is zeer pynlyk voor me, daar ik telkens my tegen my
zelf in bescherming moet nemen, als de vraag in my opkomt of 't ook
afgunst wezen kan, of althans vitzucht. Dit is waarachtig zoo niet! Ik ben
bly als ik iets ontmoet dat ik schoon vinden kan, en dan voel ik neiging
om m'n lof te overdryven, als om mezelf te bewyzen dat ik geen genoegen
schep in aanmerking maken.
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Maar wat moet ik denken van m'n oordeel als ik door
vermeend-bevoegden hemelhoog zie pryzen, wat my voorkomt zeer
gebrekkig te zyn? Om m'n oogen te sparen leest m'n vrouw my alle
avenden voor. 't Laatst wat we hadden, was het beroemde ‘Homo sum’
8.
van Ebers. Ik vind het ellendig. De ‘Oearda’ van denzelfden schryver,
heb ik niet kunnen uitlezen. Maar ‘Homo sum’ heb ik tot het slot toe geslikt.
9.

Schlosser's Algemeene Geschiedenis is 'n paar dozyn banden
commonplace-praatjes in vry slechte styl. Is dàt werk beroemd? Men leert
10.
er hoofdzakelyk dìt uit, dat de Geschiedenis à faire is! Voor Gibbon heb
ik hooge achting. Maar ik heb hem nog slechts gedeeltelyk gelezen. Ik
moet weer van voren af aan beginnen, en heb daarvoor den volgenden
winter bestemd ‘als god wil en wy leven’ zeggen de vromen er by. Nu ja,
als ik leef.)
M'n afkeer van schryvery werkt zeer nadeelig op m'n produktie. Ik worstel gedurig
met dien tegenzin, en dit was evenzeer 't geval toen ik door nood gedrongen, en
geen ander middel vindende den Havelaar schreef. ‘Evenzeer’ maar niet méér dan
nu. De zoogenaamde ‘roem’ (die trouwens in Holland niets te beduiden heeft!) is
my 'n walg, vooral wanneer ik den (zeer betrekkelyken!) opgang dien m'n werken
maken, in verband breng met den smaak van 't publiek, blykbaar in 't ophemelen
van werken die ik ellendig vind.
18 Januari 1879
Ik weet niet waar ik heen wilde, en 't doet er niet toe. Ik ontving daar een nummer
van het weekblad ‘Oost & West’ waarin de redaktie een stuk van my heeft
opgenomen dat van '57 dagteekent. Kent Ge ‘Oost en West?’ Het is een pikant
blaadje dat wèl verdiende wat opgang te maken, vooral by de lamlendige redaktie
van z'n meeste mededingers. Alle Tydschriften komen me natuurlyk niet onder
oogen maar wàt ik er van zie... maakt me begrypelyk waarom ik zoo weinig invloed
heb. Ten mynen aanzien is doodzwygen het parool. Ik begryp dit wat de schryvers
aangaat, maar dat het publiek dat toch m'n werken schynt te koopen, want telkens
drukt Funke op-nièuw, dit begryp ik niet! Die redaktie van O & W. schynt me genegen
(ik ken slechts Plettenberg-zelf en
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Roorda. Van de andere medewerkers geen enkele, zelfs niet by naam) zóó genegen
zelfs dat ik soms vrees dat ze verdacht zal (....)

Eindnoten:
soeur de charité: liefdezuster (fr.); non, die zich aan verpleging wijdt.
grief: (hier) verdriet (angst).
lief, goed: oorspr. gevolgd door talentvol.
schelmery: oorspr. stond er laagheden.
le premier auteur de la Hollande: de grootste schrijver van Nederland (fr.)
Scie: steeds herhaalde aardigheid, stoplap (fr.)
& t q: e tutti quanti, en al dezulken (it.)
à coeur: ter harte (fr.)
Georg Moritz Ebers (1837-1878), duits egyptoloog en romanschrijver van o.m. Homo sum (1878)
en Uarda (1877, 3 dln.)
9. Friedrich Christoph Schlosser (1776-1861), duits geschiedschrijver.
10. Edward Gibbon (1737-1794), engels geschiedschrijver van o.m. History of the decline and Fall
of the Roman Empire (1777-1788, 6 dln.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11.
7.
8.

[21 januari 1879
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf.]
21 januari 1879
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf. Twee dubbele en een enkel velletje
postpapier, geheel beschreven (M.M.) De brief werd op 22 januari voltooid.
Fragmenten.
Meeden d 21/22 Jan 1879
Beste vriend!
(....)
En nu wat anders.
Van Multatuli heb ik voor eenige dagen een brief ontvangen, dien ik kortheidshalve en omdat ik weet dat ge graag den geheelen inhoud wilt weeten,
hier bijvoeg, met verzoek hem met de eerste gelegenheid terug te zenden. Zoo als
1.
er uit blijkt is hij vrij zenuwachtig en sensible, 'k geloof dat hij 't niet lang meer
uithoudt. 't Is god geklaagd! Doch - groote mannen moeten lijden zoo als 't schijnt,
ofschoon ik volstrekt niet beweren wil dat alle lijdende mannen groot zijn. - Als hij
in Gron. komt zoek ik hem bepaald weer op, niettegenstaande Hesje (de verloofde
van W.Sch.) mij wist te vertellen (hij had het van Rutgers, een verzopen student en
zijn vriend) dat M. staaltjes uit de Ned. letterkunde verkeerd citeerde om ze
bespottelijk te maken. Ik zei dat ik zulks niet geloofde en meer vertrouwen stelde in
M. dan in een liederlijk sujet als die Rutgers.
(....)
Ik lees overigens weinig meer, ofschoon ik in die langen nachten thans mooie
gelegenheid heb. Er worden weinig boeken gedrukt die mij belangrijk genoeg
voorkomen om ze door te lezen. Over dag lees ik niets anders dan de vervloekt
2.
lamlendige Provinciale, romans ekelen mij aan, tijdschriften, nu de vragen des tijds
lees ik, maar overigens ook geen een, behalve natuurlijk die mijn vak betreffen. Wat
doet ge dan? zult ge vragen! Nu, ik lees Multatuli voor den zooveelsten keer, Heine,
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aan toevoegen. Ook houdt ik mij bezig met - schaken! Ik speel de meesterlijke
partijen der eerste meesters na, en gij weet niet wat genot mij dat verschaft. In zulk
een schoone partij zit gewoonlijk meer Witz dan in 100 exemplaren Uilenspiegels
en Fliegende Blätter. (Multatuli heeft er ook 'n correspondentiepartij bij, maar 'n
ongelukkige!) (....)
Na hartel. groete tevens aan uw huisgezin
Uw vriend DRM
22 Jan.
P.S. Ik leg hierbij in, de kwitantie voor uwe bijdrage aan ‘Tandem’, gij kunt het bij
gelegenheid wel vereffenen. (....)

Eindnoten:
1. sensible: gevoelig, prikkelbaar (fr.)
2. sich ekeln vor: een afkeer hebben van (du.)

[21 januari 1879
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
21 januari 1879
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr. Met poststempel DELFT 22 JAN 79 en
geadresseerd aan WED. Heer J. Waltman Jr. boekhandelaar Delft holland (M.M.)
Waarde heer W! Ik ben ongerust over U, omdat ik niets van U verneem. Zoudt ge
ziek zyn? Zoo ja, laat dan SVP. Uw bediende my 'n enkel woordje schryven. Zyn
n

de Special reeds de wereld in? Dat kan me nu minder schelen, als ge maar niet
ziek zyt.
Vriendelyk & hoogachtend gegroet van tav
DD
Wb. 21-1-79 Ik had al lang om eenig bericht willen vragen, maar stelde het altyd uit,
omdat ik telkens op sprong stond, naar Holland te gaan. En dit is nòg zoo, helaas!

[januari 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
Medio januari 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier waarvan blz. 1-3
en 4 (¼) beschreven. (M.M.) De brief is onvolledig bewaard gebleven. Ingesloten
een konceptadres aan de koning. (Afschrift A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
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1.

Toch zal ik daarop moeten terugkomen. Ik had successivelyk laten de revue
passeeren
1) Staten Generaal,
2) 2o Kamer,
3) Ministerie Nyverheid &c
4) Grootmeester van het Huis des Konings
5) De Gemeentebesturen der 5, 6 voornaamste steden.
Maar by 't overleggen kwam ik telkens op den Koning zelf terug, daar hy de eenige
is die de zaak kan remedieeren, zonder zich schuldig te maken aan ‘gebrek aan
eerbied &c jegens 't doorluchtig &c ‘Huis’ van Oranje.’ Al die andere Autoriteiten
zyn te ellendig om in deze zaak 'n waar woord te spreken. En dat durven ook de
couranten niet!
o

(In de 2 Kamer was er niemand die protesteerde tegen 't erkennen der verplichting
om die Emma veertig jaren lang 150/m 'sjaars te betalen! En dit deed, op 2 of 3
uitzonderingen na, ook geen enkelen courant! Ik ben wee en misselyk van alles wat
aan 't hoofd staat of 't woord voert)
De vraag is en blyft aan wien we ons moeten wenden. Ik zei: ‘de Koning is de
eenige die de zaak verbeteren kan’. Ook dit is maar ten deele waar. Hy is
waarschynlyk maar 'n nul in 't cyfer. Z'n omgeving beheerscht hem zeker, en
daaronder is waarschynlyk geen enkele die zeggen durft: ‘Sire, de adressanten
hebben gelyk!’By 't schryven van 't stuk ‘A. den Koning’ smeet ik telkens de pen weg omdat ik
gedurig dingen moest zeggen die ik niet voel, en die ik de adressanten wel in den
mond moet leggen. Wacht, ik zend je een der vele blaadjes waarop ik begon. Die
malle zinsneden haal ik met blauw aan. Verscheur 't maar. Het deugt toch niet. Ik
zend het je maar om te doen zien dat ik de zaak niet vergat. Maar 't hindert me
2.
vervloekt dat die Pr.H. me nu voorgekomen is. Dus beste Kerel, maak 'n program van voordrachten. Ik zal komen als je me roept.
Hartelyk gegroet
Dek
Dag beste Coen. Zeg, hebt gyzelf niet lust dat ding aan den Koning aftemaken? Er
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hoeft alleen wat by over 't broodsgebrek van zoovele duizenden in den Lande.
Aan den Koning.
Het is met den diepsten eerbied dat de ondergeteekenden, bestuurders van/of
geinteresseerden in ondernemingen die volgens het spraakgebruik den naam van
‘Publieke Vermakelykheden’ dragen, Uwe Majesteit naderen met een verzoek
waaraan de belangen van duizenden in den lande verknocht zyn.
Alvorens hun bede uittespreken, zy het hun vergund, Sire, eenige algemeene
beschouwingen te doen voorafgaan. Doch allereerst wenschen zy te voldoen aan
den aandrang van hun hart door plaats te geven aan de hoezeer overbodige echter
naar hun bescheiden meening niet misplaatste betuiging dat zy allen zich tot eer
rekenen te zyn: rustige vaderlandslandslievende burgers van den Staat, oprechte
aanhangers van Uwer Majesteits roemruchtig Huis en hartelyke vereerders van
3.
Uwe Majesteit .
God beware den Koning!
Met deze leus op de lippen wagen zij het de hiervolgende beschouwingen met
de meeste onderdanigheid en tevens met kinderlyk vertrouwen onder de aandacht
van Uwe Majesteit te brengen. Reeds in den aanhef van dit eerbiedig adres
veroorloofden zich de ondergeteekenden, de benaming ‘Publieke Vermakelykheden’
te bezigen met zekere terughouding die het gegrond vermoeden wekt dat zy niet
volkomen instemmen met de beteekenis welke door sommigen aan die woorden
gehecht wordt. Het groote publiek geeft wel eens blyken dat het zyn genietingen
voor zoover het op den weg der adressanten ligt die te verschaffen, verwart met de
inspanning welke gevorderd wordt om die genietingen voorttebrengen. Mocht het
de adressanten vergund zyn deze opmerking te verduidelyken door eene opmerking
voor welks plasticiteit zy op verschooning hopen om den wille der betrekkelyke
juistheid, dan zouden ze genegen zyn het Publiek in dit opzicht te vergelyken by
een kind dat zyn eigen snoeplust tot maatstaf neemt van 't geluk des pasteibakkers.
Een zoodanige oppervlakkingheid van oordeel heeft zich verder uitgebreid dan
eigenlyk in een beschaafd land als hetwelk wy het voorrecht hebben te bewonen,
zou te verwachten zyn. Noch uit
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bekrompenheid van denkvermogen, noch vooral uit kwaadwilligheid, doch voorzeker
slechts uit gebrek aan eene geschikte aanleiding tot nadenken, zyn er soms
uitstekende mannen die ten deze zich schuldig maken aan de fout die men zoo
gaarne vergeven zou, indien ze zich niet uitstrekte tot een gebied dat hoogst nadeelig
werkt op de hoogere belangen der Natie. Het hier bedoeld wanbegrip, Sire, beleedigt
het kunstgevoel, belemmert de ontwikkeling en vernietigt de strekking der Kunst!
Doch het is niet met het oog op deze waarheid, dat de ondergeteekenden de
vryheid namen Uwer Majesteit aandacht op dit treurig onderwerp interoepen. Al zy
het nu de waarheid dat de ondernemingen in welker belang zy het woord voeren,
allen enigzins, de meesten, in zeer nauw verband met Kunst staan, toch is het
slechts in hoedanigheid van industrieelen dat zy in dit adres de beroepsverwarring
wenschen in het licht te stellen waartoe de ongelukkige uitdrukking ‘Publieke
Vermakelykheden’ aanleiding geeft, of waaruit zy is voortgesproten. Adressanten
laten hier de zoo vaak geopperde vraag in het midden of bedryven die met Kunst
in verband staan, door de Regeering zouden behooren te worden gesteund, doch
meenen met eerbiedige vrymoedigheid te mogen beweren, dat zy (....)
Er volgt dat de regeering in allen geval de kunst niet mag belemmeren. Maar:
Ook dit is in dit adres de vraag niet.
De kwestie is: of men by hoogsttreurige sterfgevallen, de smart der
(belastingbetalende) ingezetenen moet verhoogen door het 't brood uit den mond
te nemen? En daarby wat (eerbiedig) geseur. Die eerbiedigheid verlamt m'n pen,
dat begryp je. Telkens word ik scherp. En uit 'n oogpunt van recht. Ik beweer dat
men de Gemeentebesturen zou kunnen dagvaarden voor schadeloosstelling!

Eindnoten:
1. Blijkbaar is Haspels betrokken geweest bij het plan te protesteren tegen het verbod van openbare
vertoningen bij het overlijden van leden der koninklijke familie, wat tot grote schadeposten voor
toneelgezelschappen etc. leidde.
2. Prins Hendrik, de tweede zoon van Willem II, was op 13 januari 1879 overleden.
3. Hierbij in de marge, in Multatuli's handschrift: Ajakkes!

[23 januari 1879
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
23 januari 1879
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr. Met poststempel DELFT 24 JAN 79 en
geadresseerd aan WED. Heer J. Waltman Jr. boekhandelaar Delft Holland. (M.M.)
n
WhW. Ik zie uit den omslag van Special . (die ik in dank ontv. heb) dat ge de
1.
N.E.V.A. op-nieuw wilt uitgeven. Zoudt ge my
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willen verplichten daarover niet met 'n drukker te akkordeeren, &c voor ik U
gesproken heb? Ik kom spoedig in Holland, en wilde U over dat stuk iets voorslaan,
doch weet op 't oogenblik nog niet hoe ik 't zal aanleggen om zeker doel te bereiken,
nl. dat de twee stukken over V.A. in één band komen en dan omgewerkt tot één
stuk. ‘Omgewerkt’ juist niet, maar toch door 'n byschriftje verbonden.
Vriendelyk gegroet
tt
DD
Wb. 23-1-79

Eindnoten:
1. N.E.V.A.: Nog eens Vrije Arbeid.

[7 februari 1879
Brief van Multatuli aan J.C. de Haas en echtgenote]
7 februari 1879
Brief van Multatuli aan dr. J.C. de Haas en G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 7 feb. 1879
Waarde De Haas en lieve Mevrouw!
Dank voor Uw brief en voor Tandem. Juist omdat uw schryven my zoo
interesseerde, wilde ik meer antwoorden dan alleen 'n bericht van ontvangst. Dit wil
ik tòch doen, maar daar kryg ik op eens mededeeling van m'n welwillenden
impresario dat ik - ‘spreken’ moet
n

den 12 te Delft
den 13 te Leiden
den 14 te Amsterdam.
Het moet, en dus zal ik 't doen, maar ik kan den tegenzin dien ik voel niet beschryven.
En m'n beste Haspels vraagt me naar 't onderwerp dat ik behandelen zal. In
hoedanigheid van theaterdeskundige beweert hy dat er niemand of weinigen komen
zal (zullen - o, dat geknoei met ‘taal’. Alsof zooiets er op aankwam! Ik beweer juist
dat onberispelykheid van uitdrukking uit den booze is.)
Enfin, Haspels wil weten waarover ik 't hebben zal? Om hèm pleizier te doen zeg
ik nu maar dat-i voor alle drie avenden denzelfden tekst opgeeft, en wel 'n oude,
die echter voor genoeg variatie vatbaar is om... om... ik weet het niet. Ik zal dan
spreken over de stelling dat Genot Deugd is. Maar nu iets anders. Zeker moet ik ook te Rotterdam optreden. Wil uw beste
vrouw my 'n onderwerp opgeven? Haast is er niet
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by want als ik m'n tekst te lang van te voren weet, denk ik er te veel over, en eindig
altyd met... niet-weten. Ik moet voor zulke gelegenheden net even genoeg nagedacht
hebben om me een oogenblikje lang te kunnen verbeelden dat ik 't weet.
Tot ziens alzoo hartelyk gegroet van
Uw liefh. vriend
DouwesDekker

[9 februari 1879
Advertentie voordracht Delft]
9 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Delft op 12 februari in de
Delftsche Courant, no. 19. (G.A. Delft; fotokopie M.M.)
CONCERTZAAL, DOELE, DELFT.

Woensdag 12 Februari 1879,
des avonds ten 8 ure,
VOORDRACHT

van
MULTATULI.
Onderwerp: ‘Over de stelling dat Genot Deugd is.’
Toegangskaarten à f 1.50 verkrijgbaar aan Stads-Doele en bij den
Boekhandelaar J. WALTMAN JR.

[9 februari 1879
Artikel in Delftsche Courant]
9 februari 1879
Ingezonden mededeling in de Delftsche Courant, no. 19. (G.A. Delft; fotokopie
M.M.)

Aan de Delftsche dames
Woensdag den 12den dezer treedt Multatuli weder in Stads Doelen op.
Vorige malen liet Ge de Heeren alleen opkomen en bleef thuis, alsof er daarginder
niets te leeren viel, onder zijn gehoor.
Reeds toen werd er in de Delftsche Courant op gewezen dat 't mogelijk was dat
Ge dwaaldet in uw oordeel, dat uwe afwezigheid te wijten was aan verkeerd begrijpen
misschien.
Zal het ditmaal weder zoo gaan?
Zal daar onder ons ouderen en jongeren, onder ons officieren,
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burgers en studenten wederom geen enkele plaats worden ingenomen door haar,
die toch nimmer achterblijven willen waar òf te genieten òf te leeren valt.
Zullen we weer moeten zeggen dat de Delftsche Dames 't niet noodig schijnen
te oordeelen meer en meer bekend te worden met Neêrlands groote mannen,
wanneer die mannen niet de kroon dragen eener onverdeelde sympathie. Laat 't
van U niet worden gezegd! Want er zou leugen zijn in die woorden.
Mijne overtuiging is het, dat er onder U niet alleen enkelen maar velen zijn die
met ons zouden willen gaan naar den Doelen om te luisteren naar de woorden van
dien grooten dichter, van dien heldhaftigen denker en strijder.
Welnu, als dat zoo is, en zegt toch niet dat ik me vergis, overwint dan valsche
schaamte, verdrijft eene opvatting, die uwe gedachten leidt in verkeerden zin.
Laat iemand den moed hebben de eerste te zijn, velen zullen volgen.
Als Ge later wellicht in andere omgeving zijt en ge zult leeren aan degenen, die
in U gelooven, verhaalt dan zooveel mogelijk 't ware en geef liever eigen overtuiging
en eigen ondervinding, dan een oordeel op dat van anderen gegrond. Dit zijt Ge
aan U en de Uwen verplicht omdat Ge in de gelegenheid zijt die ondervinding op
te doen.
Och, waarom zoudt Ge wegblijven van daar, waar toch zeker veel te leeren valt,
waarom zoudt Ge niet opkomen om zelve te zien hoe kwistig de natuur soms wezen
kan met groote gaven van hoofd en hart.
En U allen, die U schaart, in de gelederen zijner tegenstanders ook tot U allen dit
woord: Komt op, opdat Ge ‘wanneer Ge mocht afkeuren, toont dat Uw oordeel rijp
is.’
1.
B.

Eindnoten:
1. Dezelfde inzender, Jacques Broers, had ook op 10 maart 1878 al een oproep gericht tot de
delftse vrouwen, toen er op 6 maart slechts weinigen aanwezig waren geweest. Zie aldaar.

[10 februari 1879
Advertentie voordracht Leiden]
10 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Leiden op 13 februari in het
Leidsch Dagblad, no. 5824. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Stadszaal te Leiden.
Donderdag 18 februari 1879, des avonds te 8 uren,
VOORDRACHT

van
MULTATULI.
Toegangskaarten à f 1.50 verkrijgbaar bij den Boek-, Kunst- en
Muziekhandelaar JOH. J. EGGERS, firma SCHREUDER & VAN BAAK, bij wien
tevens van af Maandag 11 Februari plaatsen te
bespreken zijn à 10 cts.

[10 februari 1879
Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]
10 februari 1879
Brief van J.M. Haspels aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2(½) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Le Gras, van Zuylen
en Haspels Tooneelbestuurders Rotterdam.
10 febr 79
Zeer geachte Mevrouw!
Multatuli wacht ik morgen hier, per telegram zal hij me meedeelen hoe laat hij
komt. Voorloopig heb ik een kamer voor hem besproken: Spaansche kade, voorheen
hôtel ‘Weimer’. Zoodra ik bij particulieren een geschikt verblijf voor hem kan vinden,
verlaat hij 't hôtel, om daardoor minder kostbaar en rustiger te wonen. Weet u soms
één of twee geschikte kamers voor M.? hij zal zeker tot Mei hier blijven.
Woensdag moet hij een voordracht houden te Delft
Donderdag - Leiden
Vrijdag - Amsterdam.
Met verschuldigde hoogachting blijf ik
Mevrouw Uw dienaar J M Haspels

[11 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
11 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier waarvan blz. 1-4
en 5(⅚) beschreven. (M.M.)
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Rotterdam (hotel Weimer) dinsdag avend lieve beste Mieske! Daar zit ik weer te
m

1.

2.

Rott en in dezelfde kamer. Roelandts , Coenraad en de knecht waren aan den
trein. Haspels kon niet omdat hy speelt. Eerst was ik van plan by hèm aan de
komedie te gaan, maar ik blyf maar liever zitten, want ik ben moe van 't gespoor.
M'n reisje is overigens, ook gister, nogal goed geweest. Ik vind dat jy, vooral om 't
n

kind, ook de reis in 2 doen moet. In eens-dóór is voor hem te lang. Wat stond-i
snoepig aan den trein te demonstreeren ‘als kind eens geslapen heeft, brief papa
aan mama, kind ook naar de Hoolland!’ De dames die 't zagen, maar zeker niet
verstonden, hadden er schik in. 't Was net of hy onder getuigen my myn woorden
wou herinneren om de zaak rechtens te konstateeren! Ik vernam van Roelands dat ik besproken ben:
voor
3.
Maandag 17 Dordrecht
Dinsdag 18 Haarlem
Woensdag 19 den Haag.
Daarnà weet ik nog nièt. Eigenlyk wou ik nu maar hoe gauwer achter elkaar, hoe
liever. 't Spyt me dat ik nu by dat heen en weer trekken nog geen hoofdkwartier voor
adres kan opgeven. Het ‘nazenden’ door de post geeft verwarring. Adresseer
eenmaal naar Amsterdam, Rondeel. Daar moet ik Vrydagavend spreken (Saterdag
en Zondag vry, zoodat ik niet weet waar ik dan wezen zal). Daarop volgt Maandag
17 Dordt.
Als je nu je brieven nummert kan ik zien of er een weg is. En maak altyd melding
van den ontv. brief. Ik wou nu graag weten hoe 't staat met Oeberius. Of-i gauw thuiskomt, namelyk.
Daarvan zal voornamelyk jouw overkomst afhangen. In 'n logement is geen doen,
maar als Oebé nu spoedig thuis komt, zal ik haast maken met het zenden van geld,
4.
althans voor zoo ver 't in verband met die f 1300, - gevoegelyk kàn. Als ik nu van
die 6 eerste lezingen 't geld in eens vraag, zullen ze dat met pleizier doen, o ja.
Maar dan kan ik dat niet weer doen als je hier bent, en dan zou je 't niet terstond
zoo ruim hebben als ik gaarne wenschte. Nu we zullen zien. 5.
Wat me nu hatelyk is, is dat ik telkens in 'n ander logement moet.
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Als ik morgen avend van Delft weer hierheen kom, moet ik toch den volgenden dag
naar Leiden. En als ik in Delft blyf, moet ik al die dagen m'n heelen koffer meeslepen,
telkens uitpakken en weer inpakken, alles, om by m'n trommeltje met
schryfgereedschap te komen! Hier ligt nu alles op den grond. Er is geen kast op
m'n kamer (of althans geen behoorlyke) maar wat zou 't helpen, daar ik morgen
tòch weer alles moet inpakken. Dàt is 't ergste van die voordrachten!
Wil je denken aan 't stempelen van kaartjes voor Tandem? Eigenlyk wou ik graag weten wat het plan van Oebé was tenaanzien van z'n
thuiskomen. Als hy van plan was langer uitteblyven, zou ik 't goed vinden als je maar
eerst naar Hoorn ging. Als hy om onzentwil vroeger thuis komt, is 't zoo'n band om
langer te blyven. Ik laat me wat eten brengen, want ik ben flauw. Ik schryf 'n postkaart aan Oeberius. 'n Vervloekt werk dat ik zoo'n moeite heb met
het opgeven van adres! Dag beste Mies, dag kleine kerel.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Roeland(t)s: een medewerker van het toneelgezelschap.
Coenraad: de zoon van J.M. Haspels.
Dordrecht: oorspr. stond er Haarlem.
f 1300,-: waarschijnlijk een voorschot ontvangen om reisonkosten te bestrijden.
ander: oorspr. stond er vreemd.

[12 februari 1879
Advertentie voordracht Amsterdam (I)]
12 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 14 februari te Amsterdam in
het Algemeen Handelsblad, no. 15144. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
ZAAL ‘MAISON WACKWITZ.’

Vrijdag 14 Februari 1879, des avonds
te 8 uren:
VOORDRACHT

van
MULTATULI.
Onderwerp ‘Over de stelling dat GENOT DEUGD is.’
Toegangskaarten à f 1.50 van heden af verkrijgbaar aan het Lokaal,
alwaar tevens plaatsen te bespreken zijn.

[12 februari 1879
Voordracht te Delft]
12 februari 1879
Multatuli spreekt te Delft.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

669

[12 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
12 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven.
(M.M.)
Rotterdam, Woensdag avend lieve beste Mies! Al terug van Delft, waar de voordracht
goed afgeloopen is. En... Edu was daar! Hy was zeer hartelyk, en bly dat ik hartelyk
was. Nu is-i met me meegekomen naar Rotterdam. Hy slaapt van nacht by my in 't
Logement. Je begrypt dat ik nog over niets gesproken heb. Ik zag hem 3 minuten
vóór de lezing, 2 minuten in de pauze, en nu pàs terug in 't Logement. M'n lezing
was boven myn verwachting. Een waar kunstje. 't Publiek gaf blyk van tevredenheid.
En 't was vol.
Dag beste Mieske. Kus wouter. Morgen Leiden, Overmorgen Amsterdam. Dag
beste Mieske.

[12 februari 1879
Briefkaart van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]
12 februari 1879
Briefkaart van J.M. Haspels aan mevrouw G.C. de Haas-Hanau. Met poststempel
Rotterdam 12 FEB 79, en geadresseerd aan Mevrouw de Haas-Hanau, Schiedamse
Singel te Rotterdam. (M.M.)
Heden ontfing ik uw brief juist op 'n oogenblik dat ik op reis moet. - Vrijdag middag
kom ik thuis en zal Saterdag voormiddag bij u komen.
hoogachtend Haspels

[13 februari 1879
Advertentie voordracht Haarlem]
13 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Haarlem op 18 februari in de
Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no. 38. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
in den Nieuwen Schouwburg, Jansstraat,
op Dinsdag 18 februari 1879, des avonds
te 8 uren.
Kaarten zijn à f 1,50 te bekomen bij W. C. DE GRAAFF, Barteljorisstraat,
o

n 20.
Plaatsen te bespreken aan den Schouwburg.
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[13 februari 1879
Voordracht te Leiden]
13 februari 1879
Multatuli spreekt te Leiden.

[13 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
13 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.) De brief werd op 14 februari voltooid.
Leiden, Donderdag avend, 11 uur lieve Mies, de lezing is afgeloopen en niet erg
naar m'n zin. Ik voelde me by 't begin heel zenuwachtig, en later zwak. Ook was de
zaal niet vol. Pleizierig by zoo'n inspanning!
1.
Zeker ben je nieuwsgierig naar de ontmoeting met Eduard. Waltman was me
komen zeggen dat Edu in Delft zich naar de lezing geinformeerd had (uur, plaats
&c) en dat hy er dus waarschynlyk wezen zou. In m'n wachtkamer vond ik 'n telegram
13.
van hem: ‘peux je venir t'embrasser ce soir? ’ Dit was geen vraag (want ik kon niet
antwoorden, maar 'n voorbereiding. Waltman kwam me zeggen dat-i in de zaal was
en ik het hem roepen. Hy viel me om den hals met veel betuigingen van hartelykheid
(en ook ik was by die eerste ontmoeting hartelyk) maar weldra kwam me alles weer
zoo levendig voor den geest, en z'n valsheid hinderde me zóó dat ik my over de
heele zaak zeer ergerde, waarschynlyk tennadeele van m'n lezing. Toch was 't in
Delft dragelyk, maar hier
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vond ik 't nu min. Er werd wel geapplaudisseerd, maar ikzelf vond dat ik zwak
gesproken had. Ik was dan ook in 't tweede deel zeer moe, lusteloos, zonder spirit.
En daarby 't besef dat er maar weinig menschen waren! Enfin.
Gister in de pauze kwam Edu me vragen of-i mee naar Rotterdam mocht? Ik zei
natuurlyk ja, en hy is dus van nacht in 't Logement gebleven, en van morgen gelyk
r

met my p trein vertrokken. 2.
Hy woont niet by Henriette. Ik deed hem natuurlyk allerlei vragen maar 't antwoord
was dikwyls zoo vague, zoo ontwykend! Het schynt dat-i by haar is gekomen met
3.
het plan naar Harderwyk te gaan (waarmee zy instemde) maar toen zou zekere
14.
heer Van Beest Holle dien ik uit Indie eenigszins kende, gezegd hebben (volgens
Edu) ‘neen, dat wil ik niet. Dan zal ik voor je zorgen!’
Holle kende ik (schoon maar oppervlakkig) als 'n beste fideele kerel maar nooit
was ik intiem genoeg met hem om me zoo iets voortestellen. Ik vroeg E. ‘Waarom
deed Holle dat?’
- Uit sympathie voor jou.
't Komt me vreemd voor! En ik zal er Holle over spreken.
- Heb je Holle gezegd, alles wat er met je was voorgevallen?
- Neen.
- Dan moet hy 't toch vreemd vinden dat ik niet voor je zorg. En je gaan naar je
tante Henriette was ook 'n manifestatie tegen my. (Over dergelyke opmerkingen
sprak ik veel. Ik zei hem dat hy me zoo benadeelde. Ook dat ik dien brief gelezen
4.
had aan z'n nichtje. Hy antwoordde niet veel) Daar ik over 'n paar dagen in den
Haag moet lezen zal ik hem spoedig weerzien. Nu heb ik niets afgesproken. Ik zei
dat ik graag alles voor hem doen wilde wat ik kòn, maar dat hyzelf my altyd had
tegen gewerkt. Ook dat het zyn plicht was aan Holle te zeggen hoe hy zich gedragen
had, zoowel om z'n eigen belang daar Holle zeker boos wezen zou als hy dat
achterhield als om my en om jou. Want dat het anders den schyn had alsof wy niet
goed voor hem geweest waren. Hy scheen er niet veel zin in te hebben, waaruit ik
opmaak dat-i aan Holle god weet wat verteld heeft! De spanning is nu voor my
vreeselyk. Ik zou eigenlyk aan Holle moeten zeggen hoe alles in elkaar zit, en als
ik dat doe benadeel ik Edu.
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Ik was dan ook den heelen dag als geslagen, en 't is geen wonder dat ik van avend
lam was. Het spreken met Edu matte my af, en ik kwam niet voor 3 uur te bed. In
sommige oogenblikken ben ik woedend over dien kwajongen. Dat vriendelyke,
zachte, altyd toestemmende is hatelyk als men toch weet dat men op niets rekenen
kan. Hy moet my of jou, of ons allebei in den Haag belasterd hebben, anders had
hy geen motief zich daar by iemand aantemelden. Toen ik hem de opmerking maakte
dat hy nooit ronduit z'n meening zei &c, zei hy: ‘och ja, weetje, Dek, ik heb altyd
zoo'n angst.’ Dit kan eenigszins waar zyn. De grond van alles is zedelyke
5.
6.
poltronnerie. Hy slentert, draait, liegt en ontwykt en wringt zich in allerlei bochten
om voor 't oogenblik maar geholpen te zyn. Ook hindert me z'n voorkomen zoo! Dat
malle brilletje, dat uitgevallen haar, die kwasi-fatterige maniertjes! Overigens was
z'n toon weer als van ouds goedig en zacht. Nu ja, dit weten we! Och, 't is zoo bitter
voor me.
Ik heb hem gezegd dat ik wel f 2000 moest ontv. voor ik iets had, en dat ik dus
niet ruim zat. (Als 't niet voller is dan te Leiden kan ik lang tobben voor we iets òver
houden!)
Hy had 'n zeer net horloge. Hy zei dat was ‘och ja, zie je, eigenlyk zooveel als 'n
present’ (wat hier ‘zooveel als’ beteekent, vat ik niet. Maar dikwyls vroeg ik géén
uitlegging om me niet te ergeren aan ontwykende antwoorden)
- Present? Hé! Van wien?
- Van Holle.
Hoe hy 't heeft aangelegd zich by dien Holle zoo intedringen, is my 'n raadsel! Dat
kan niet anders dan ten-onzen-koste geschied zyn. Ik heb niets bepaald, niets
afgesproken. Ik zei dat ik over den toestand zou nadenken.
Het plan (volgens hèm) is te probeeren zich klaar te maken voor 'n akademie om
dan als ambtenaar naar Indie te gaan. Hy beweert, daarvoor les te nemen. Wat er
van dat alles waar is, zal de tyd leeren. Van schaamte bemerkte ik geen spoor. Hy was goedmoedig en vriendelyk alsof
er nooit iets was voorgevallen. 't Scheen wel of-i door zyn al te gemakkelyke toon,
my beletten wou iets onaangenaams aanteroeren. Toch heb ik, zoo bedaard mogelyk,
de
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dingen by den naam genoemd. Opgevlogen ben ik niet. Ik denk dat hy by zichzelf
zegt: ‘Zie zoo, dat heb ik er goed afgebracht. Ik heb Dek lekker gemaakt.’ Nu zit me
de zaak van dien kwajongen in de maag. En m'n voordrachten walgen my toch al
zoo! Is 't niet treurig. Dat leven in logementen is 'n ruïne. Ik hoop morgen te Amsterdam bericht van
Oeberius te ontvangen. Misschien vind ik daar ook 'n brief van jou.
Vrydag morgen
Ik ben nog te Leiden, en ga straks naar Amsterdam.
Zondag middag of avend zal ik weer naar Rotterdam gaan. Schryf dus maar
7.
dáárheen, want het uitstappen naar Dordrecht doet er niet toe, daar ik
Adresseer maar Rotterdam hotel Weimer. Dat w.z. één of hoogstens twee maal.
8.
Te Rotterdam allerlei ontmoetingen natuurlyk. M'n hoofd liep me om. De familie
9.
de Haas ging naar Delft, en ook Truida en Mimi. En ik was zoo gepreoccupeerd
over Eduard. 't Was om gek te worden. By vertrek van Delft, de de Haasen, Truida,
Eduard, studenten en indische kennismakers in de kleine wachtkamer. 't Was om
neer te vallen. En m'n keel die rauw was.
Maar ik weet dat over weinig dagen dat alles weer terecht komt. Het is maar de
eerste inspanning om al die onaangenaamheden te trotseren. Later valt het
makkelyker. Als ik nu maar eerst van die vervloekte logementen af was. Dat is 'n
ruïne.
En dat overleggen van in en uitpakken, en wat ik al of niet in 't kleine koffertje
m

doen moet. Gister had ik m'n koffer te Rott laten staan en vreesde geen zwart jasje
te hebben. Gelukkig heb ik door telegrafeeren 't ding nog tydig gekregen. Maar dat
alles is vermoeiend en ontstemt.
En dan de zaak met die Edu. Hoe langer ik er over denk, hoe beroerder ik 't vind.
Hy kan zich nergens indringen zonder ons zwart te maken. Dit is voor hem 'n
noodzakelykheid, en z'n karakter verzet zich daartegen niet! Wat z'n tante Henriette aangaat, ik hoorde van hem dat ze 't finantieel alles behalve
10.
ruim heeft. De vertelling luidt dat men haar 't aandeel in dat bewuste theekontrakt
11.
ontfutseld heeft. Loontje komt om z'n boontje. Ze schynt nu niets te hebben dan
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haar pensioen. Haar zoon Evert is ‘slecht van gedrag’ (hy dronk) en ging als militair
naar de Oost. Dus ook ellende! Ik zal nu, van hier nog, een klein briefje aan Edu schryven dat hem den toestand,
en myn stemming daarover duidelyk maakt. Juist nu. Hy kan dan niet voorgeven
dat die stemming door jou bewerkt is. De zaak is dat ik me erger in de herinnering
aan z'n welgemoedheid en gemakkelykheid. Hy was net of er niets gebeurd was.
En ik geloof dan ook dat hy zich niets aantrekt als-i 't maar goed heeft op 't oogenblik.
Net 'n kind. Maar in 'n volwassen mensch is dat schandelyk. m

Nu, dag beste Mies. Ik hoop van avend te Amsterd wat beter gedisponeerd te
12.
zyn dan te Leiden. Ik heb nu goed geslapen en 'n betrekkelyk rustigen dag voor
me, schoon ik alweer niet weet wat me in wachtkamer & spoor of te Amsterdam
wacht. Dag beste Mieske, dag kleine man.
Ik ben erg benieuwd naar brieven van Oeberius. Ik heb 't briefje aan Edu geschreven. 't Is vry bar. Ik ‘eisch’ dat hy aan Holle zal
meededen wat er gebeurd is omdat ik niet langer dulden wil dat hy jou en my zwart
maakt om zyn baan schoon te vegen. Er staat: ‘ik weet dat je (gebrek aan) karakter
dit meebrengt.’

Eindnoten:
1. was: oorspr. stond er kwam.
13. peux-je etc: Mag ik je vanavond komen omhelzen? (fr.)
2. Henriëtte: Henriëtte Marie van Heeckeren-van Wijnbergen, een van de drie zusters van Tine en
dus een tante van Edu.
3. Harderwijk: volgens Mimi om bij het ‘Koloniaal Werfdépôt’ aldaar te gaan werken.
14. G. (Du Rij) van Beest Holle, oud-resident in Ned.-Indië.
4. Zie V.W. XVIII, blz. 777
5. poltronnerie: lafhartigheid (fr.)
6. slentert: (ook) intrigeert.
7. Deze alinea geheel doorgestreept.
8. Rotterdam: oorspr. stond er Delft.
9. Mimi: een zuster van Truida Hotz-Pino Post
10. theekontrakt: wschl. bedoeld haar aandeel in de Van der Hucht-theeplantage te Parakan-Salak.
11. Merkwaardige (bewuste?) omdraaiing van de zegswijze.
12. Leiden: oorspr. stond er Delft.

[14 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
14 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4(⅚)
beschreven (M.M.)
Amsterdam Rondeel
m
Vrydag middag lieve Mies! Sedert 'n paar uur ben ik in Amst . Funke is al by me
geweest. Hy vreest dat de zaal niet vol wezen zal omdat de prys (f 1,50) volgens
hem te hoog is. Ik weet het niet! Maar 't is misselyk. Van Oeberius vond ik hier 'n brief. Hy vraagt wanneer ik te Arnhem kom, om
daarnaar zyn thuiskomst interichten. Dit wil ik juist niet opgeven. Dan zyn we aan

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

Arnhem gebonden. Wat dit betreft, komt het nu goed uit dat je dan eerst naar Hoorn
zoudt kunnen gaan. Het wacht nu alleen op de geldzaken. Zondag

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

675
avend zal ik te Rotterdam zyn, en dan aan Haspels vragen hoe ik na deze eerste
3 lezingen sta. Ik heb er 'n min idee van, helaas. - Ik voel me wat beter dan gister
te Leiden, maar zie toch weer tegen de zaak op. Zorg vooral dat je, als ik je roep, niet te veel meer te regelen hebt. Dat je geen
rekeningen betalen kunt, voor ik je geld zend, weet ik wel. o

Ik heb dus ontv. je brief n 1. Dankje wel. Ik wou dat je maar aan Feringa geantwoord had. Nu zal ik 't doen. Ik wil niet, dat
begryp je. Die man te Brussel heeft nog niet aan Bos geantwoord. Ik heb hier in 't Rondeel 'n zeer mooie zit- en slaapkamer net goed voor ons drieen
als je hier 'n nacht blyft voor we naar Hoorn gaan, of jy en W. alleen. Want ik weet
nog niet waar ik dan heen zal moeten. 1.
Zoodra ik wat weet of berekenen kan, zal ik Merens verzoeken een paar kamers
te huren. Wat het nu van avend weer geven zal! Als ik nu maar 'n volle zaal kon verwachten.
Dat animeert nog 'n beetje. Maar al die walging met weinig succes is treurig. Enfin,
ik zal me zoo goed mogelyk houden. Daar m'n geld op was en ik de recette van de
lezingen niet breken wou, heb ik Funke om f 100 gevraagd. Schryf eens aan Versluys (te Bergendal by Nymegen) en aan V. Bruinsma. Schets
hun m'n getob, of eenigszins althans. En prepareer de Versluysen er maar op dat
je ‘(als je in Holland komt, of komen kan wat van de reussite der lezingen afhangt)
maar eerst naar Hoorn zal gaan.’ Versluys kan dan later 'n beurt krygen als je te
Arnhem komt. In allen geval zal ik je niet laten wachten op die f 1000. (of 1300.) Dat zou te lang
duren. Dus zal 't in allen geval zoo héél lang niet duren. Houd je wel nota van de dagen en plaatsen
Maandag 17 Dordrecht
Dinsdag 18 Haarlem.
Woensdag 19 Den Haag.
Je kunt het adresseeren van je brieven (doch telkens slechts éénmaal) daarnaar
inrichten. Ook (als 't eens noodig was) 'n telegram. -
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Ik heb m'n horloge, en ben er bly mee. Vandaag heb ik 'n brief te Leiden op de post gedaan. Heb je 'm? - Ik heb te Delft
Verschuer niet kunnen opzoeken. Maar ik moet er toch weer zyn om met Waltman
te spreken. Ik zal hem schryven (Verschuur). Vrydag avend laat
Funke heeft me thuis gebracht en zit nog even by me. Alles is best afgeloopen.
m

Recette en voordracht allebei zeer goed. Zeker zal ik te Amst weer moeten spreken.

Eindnoten:
1. een: oorspr. stond er die.

[14 februari 1879
Voordracht te Amsterdam]
14 februari 1879
Multatuli spreekt te Amsterdam.

[14 februari 1879
Aantekeningen voordracht]
14 februari 1879
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Genot is deugd’ te Amsterdam.
Twee stroken van 328 × 104 mm en 328 × 106 mm, aan voor- en achterzijde
beschreven, gedeeltelijk in potlood. (Map Voordrachten, nr. 56 en 57, M.M.)
Genot is deugd. niet nieuw. Pieter
1.
niet bewyzen. Locke
definitie. welk genot?
wat is deugd? wat is deugd? Rousseau!
Het goede? Komiek
2.
wysbegeerten (veri, jaar)
nu niet over wysgeeren of stelsels 3.
Ik. zeg: kennis van d.A.d.D.
Robinson -
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4.

streven naar welvaart, bien être
of dat bereikt is? genot.
Ieder 't zyne
Bezitting en leven hoofdzaak.
dus tegen diefstal en moord
5.
dus wetten. nudum praeceptum
dus bedreiging van straf
Belooning eerst later:
kronen
veeren
knoppen, kabaai
Medailles
6.
prix de vertu
6.
prix montyon
roos v.d. Paus
het goede. Ridderorden behoefte aan dwangmiddelen
deurwaarders
goden
(alle profeten. Mozes)
7.
Lourdes & Salette
Bezwering by Jupiter
Zoo waarlyk helpe my
Duivel
Het
goede
Vreemd uitgangspunt van
zedelykheid! Die deurwaarders theologie
heeft niet gebaat.
Zie geschiedenis (mots)
Staatkunde
Cirkelgang Maatsch. toestanden
vervalsching Dagelyksch leven
misdaden
Uit alles blykt dat het ware
goede niet schynt gevonden te zyn.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

678
genot. (grof genot
algemeen? fyner? Delebecque &c
er

cirkelgang fyner? Banken, grund ) waarin dan genot te zoeken?
styliten.
theol. begrippen Alfoeren
Battak
Walhalla
ook genots- Mohammed
theorie Christenen
gezang
alzoo geen theol. genot!
zinnelyke genietingen
voor zoover noodzakelyk
voor den geest.
Ontspanning. vliegers
timmeren
kinderspel parabel Franklin
poëzie hooger Newton
Kontemplatief (is gevaarlyk)
cirkelgang: streven naar waarheid
arbeid (blyk: deze plaats)
is genot! is genot Dit klopt met wysbegeerte
de hier verkondigde:
Onderzoek naar den
Aard der dingen
katechismus Oud! Terug n Mozes
Egypte De natuur is almachtig
horror vacui (Archim) jaloers
trouw
(ieder 't zyne) rechtvaardig
éénheid.
arbeidzaam, stipt
suum cuique! voor allen! -
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goede rekenaarster
arbeid is genot.
Om te komen tot juiste waardeering van genot moeten wy
goede rekenaars zyn.
Fontenelle
Langrand Dumonceau
Delebecque
suikerverbeteraars. Goed rekenen is de ware
wysbegeerte. suum cuique wie goed berekent wat het meeste
genot geeft, is deugdzaam.

Conclusie
noch beloon - noch straf theorie
noch Deurw. theorie niet
geslaagd om deugd te
vinden De dienst van Jehovah
Kennis van den aard
der dingen maakt
gelukkig en deugdzaam Hy zal 't deugdzaamst
wezen en 't meest genoten
hebben die het meest
(met verstand) heeft
liefgehad Als Jezus Gods zoon
ware? Welnu

Eindnoten:
Alle latere toevoegingen in potlood zijn kursief weergegeven.
Verwijzing naar de voordracht te Amsterdam, gehouden op 25 februari 1878.
d.A.d.D.: de Aard der Dingen.
bien être: welzijn (fr.)
nudum praeceptum: bloot voorschrift (lat.)
prix de vertu: prijs voor deugd; verschillende daarvan werden ingesteld door
Jean-Baptiste-Antoine, baron de Montyon (1733-1820), frans filantroop.
6. prix de vertu: prijs voor deugd; verschillende daarvan werden ingesteld door
Jean-Baptiste-Antoine, baron de Montyon (1733-1820), frans filantroop.
7. Salette: Salette-Fallavaux, pelgrimsoord in de buurt van Grenoble.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[14 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
14 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4(¾)
beschreven. (M.M.)
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1.

Rondeel, Vrydag nacht lieve beste Mieske! Funke en 'n paar anderen zyn weg, en
ik heb nog geen lust in slapen. Funke heeft m'n brief voor je meegenomen om in
de bus te doen. Ik was zoo bly dat ik er die laatste regels by schryven kon. De zaal
was veel voller dan Funke gedacht had, en reeds werden er aanstalten gemaakt
m

om nòg eens te Ams te spreken. Ook de recette moet zeer goed geweest zyn. Dit
geeft moed, niet waar? Ik zou den Leidenaars hun geld wel willen teruggeven. Dáár
was 't slecht. Te Delft redelyk, en hier best. Ikzelf was tevreden en 't publiek ook.
De Amsterdammers zyn expansiever dan in andere plaatsen. Dit was verleden jaar
ook zoo. Funke was weer allerliefst. Ik had Mathilde 'n kaartje gezonden. Ze zond
me 'n bouquet dat ik nu by thuiskomst op m'n kamer vond, en 'n briefje waarin ze
zegt dat ze niet by de lezing komen kon, maar morgen 10 uur hier komen zal. Dit
had ik haar voorgesteld. Ik had (maanden geleden) op haar larmoyante brieven niet
geantwoord. Dit drukte my voor den stumpert. Nou, als 't zóó gaat, zal ik je spoedig je geld kunnen zenden om... m'n woord aan
Wou te lossen. Nu voor en om jou ook! Ik ben bly dat ik je nu wat vroolyker schryven
kan. Ik heb gesproken tot ½ 11 en moest veel overslaan. Ik had best nog 'n uur
langer kunnen spreken. En te Leiden viel elk woord me zwaar. 2.
In 't Logement zyn ze byzonder aux petits soins voor me. Prettig dat dit juist in
de stad is waar jy ook in 'n hotel belanden zult op je reis naar en van Hoorn. En ook
als je eens met Chris te Amsterdam wilt pierewaaien. Morgen en overmorgen (Saterdag en Zondag) ben ik vry. 't Spyt me nu byna
omdat ik op m'n dreef schyn te komen. Ik zou niet schrikken als ik in eens hoorde
dat ik morgen weer spreken moest. Ik schryf aan Daantje dat ik binnen weinige dagen weer te Delft kom en hem dan
zal opzoeken. Ik moet toch Waltman spreken. Tot m'n spyt verneem ik dat W.'s
zaken niet best staan. Funke is toch flink. Verbeelje myn aanvallen van Huet in de Specialiteiten vindt
hy goed, en gegrond. Ik deprecieer toch zyn koopmanschap. -
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Nu ga ik slapen. 't Is half twee. Nacht Mieske die met 'n heertje slaapt. Ik slaap
heusch alleen. Je kunt er naar vragen als je hier in 't logement komt.
3.
Saterdag avend 7 uur
o

Ik heb je brief n 2. Dank je wel. 't Was die waarin de brief van Eduard. Ik begryp
niet hoe de inhoud klopt met z'n zeggen aan my dat hy zich voorbereidde voor
Leiden, en dat die m'nheer Holle hem daarin steunde. Als ik in den Haag kom, zal
4.
ik hem weerzien, en dan trachten eens goed te weten te komen wat hy daar treibt.
Die ongemotiveerde goedheid van Holle komt me vreemd voor. Neen, naar
Wiesbaden kan hy niet gaan, dunkt me. In allen geval wil ik daaraan jou komst niet
opofferen. Ja, al wat je my van Wou schryft, is snoepig. Veel zoentjes van papa. Ik verlang
erg naar hem. Van ochtend tot 4 uur bezoek. Ik was er moe van. Mathilde is er ook geweest.
Morgen komt ze koffi drinken. Maar overigens zal ik niet thuis geven. Morgen middag ga ik naar Rotterdam om vandaar maandagochtend naar
Dordrecht te gaan. Ik ga van avend (straks) even naar Funke. Anders blyft me dat verwaarlozen zoo
drukken. Morgen (Zondag) middag ga ik naar Rotterdam. Maandag naar Dordt. Dinsdag
naar Haarlem. Woensdag naar den Haag. Dan volgen er vier vrye dagen. Ik weet
nog niet hoe ik die zal doorbrengen, en waar? Liefst was ik te Amsterdam, maar 't
is hier vreeselyk duur in 't hotel. Als jy nu hier bent, heb ik er aardigheid in, maar
voor my alleen niet. Toch kan 't wel zyn, daar ik hier goed gelogeerd ben, dat ik 't
doe. Misschien ook te Utrecht, waar ik 't goed heb.
Als je nu dinsdag schryft, is 't best je brief naar den Haag te Adresseeren waar
ik woensdag avend en Donderdag morgen ben. Maar ik begryp dat je geen nieuws
5.
kunt melden. Dus ereinteer je niet. Een woordje maar dat je wel bent, en de kleine
man.
Dag beste Mieske. Ik heb er niets geen pret in naar Funke te gaan, maar 't is
plicht. Ik ben benieuwd van Haspels te hooren hoeveel er al gezameld is.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Vrijdag: oorspr. stond er Maandag.
aux petits soins: zorgzaam in kleine dingen (fr.)
Saterdag: oorspr. stond er Dinsdag.
treibt: in duitse schrijfletters: uitvoert (du.)
ereinteer: van éreinter: uitsloven, forceren (fr.)
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[16 februari 1879
Verslag voordracht Amsterdam in Algemeen Handelsblad]
16 februari 1879
Verslag inzake de voordracht pan Multatuli op 14 februari te Amsterdam in het
Algemeen Handelsblad, no. 15148. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De heer E. Douwes Dekker hield gisteravond in de groote zaal van het Maison
Wackwitz, voor een zeer talrijk gehoor, dat met gespannen aandacht de boeiende
improvisatie volgde, een wijsgeerig betoog over en naar aanleiding van de stelling,
dat genot deugd is. Het onderwerp werd behandeld in den vorm eener causerie,
die menigmaal gelegenheid gaf tot afwijkingen en uitweidingen over bijzondere
punten, waarin Douwes Dekker Multatuli niet verloochende.

[16 februari 1879
Rekening-courant van G.L. Funke en Multatuli]
16 februari 1879
Rekening-courant van G.L. Funke voor Multatuli. Dubbel velletje postpapier
waarvan blz. 2 en 3 beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke, Nieuwe
Heerengracht bij de Amstel 137.
Rekening-courant voor den Heer E Douwes Dekker van 1 jan 1877-15 Febr 79
1877

Debet

12 febr.

Aan mijne remise

f 300.-

17 febr.

Aan Hermine Frybourg

25-

22 Maart

Aan mijne remise

200.-

13 April

Aan mijne remise

100.-

2 Mei

Aan mijne remise

200.-

18 Juni

Aan mijne remise

100.-

16 Juli

Aan mijne remise

100.-

24. Sept.

Aan mijne remise

200.-

19 Nov.

Aan mijne remise

100.-

21 Dec.

Aan mijne remise

100.-

31 Dec.

Aan mijne nota van
geleverde boeken

6.66

10 Oct.

Aan mijne remise

200.-

5 Dec.

Aan mijne remise

400.-

5.

1878
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1879
4 Jan.

Aan Naatje Fribourg

25.-

4 Febr.

Aan Naatje Fribourg

5.-

15 Febr.

Aan mijne betaling

100.5.

f 2161.66
1877

Credit

f 337.63

1 Jan.

Per Saldo van 1876 ZEd
komend

Jan-Dec.

Per Aandeel winst over '77 500.-

Jan-Dec.

Per Honorarium herdruk
bundel V

Jan-Dec.

Per Honorarium blad 23-26 200.bundel VII

250.-

1878
Jan-Dec.

Per Aandeel winst 1878

500.-

Jan-Dec.

Per Correctie bundel VI

250.-

1879
Per Saldo vrij komend

5.

124.03

5.

f 2161.66
Amsterdam, 16 Febr. 79.
G L Funke

Eindnoten:
5.
5.
5.
5.

ereinteer: van éreinter: uitsloven, forceren (fr.)
ereinteer: van éreinter: uitsloven, forceren (fr.)
ereinteer: van éreinter: uitsloven, forceren (fr.)
ereinteer: van éreinter: uitsloven, forceren (fr.)

[16 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
16 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) De brief is op 17 februari voltooid.
Amsterdam, Zondagmorgen
Rondeel lieve beste Mieske! Ik heb best geslapen, en ben bly 'n betrekkelyk
rustigen dag te hebben. Van middag 5 uur ga ik van hier, maar ik
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weet nog niet of ik in ééns door naar Dordt zal gaan, of slechts tot Rotterdam, en
morgen
1.
eerst naar Dordt, wou ik zeggen. Ik werd gestoord. Funke kwam even praten.
Gister ben ik by hem geweest, en alles is nu in de beste orde. Het handelsblad bespreekt m'n voordracht nogal welwillend. En ook over de
andere kranten heb ik minder reden van klagen dan gewoonlyk. 2.
Ik zal hier goede fooien geven, dan worden we goed behandeld, als we zamen
hier komen. Men heeft me best bediend. Ik zie volstrekt niet op tegen de lezing te Dordt. Dat 's prettig, niet waar? Ik verlang erg, van avend van Haspels te hooren hoe ik sta. Daarvan hangt de
berekening van je komst af. De recette was wel redelyk mooi, maar de onkosten
zyn nogal hoog, vrees ik, door 't meereizen van Roelands dien ik toch niet missen
kan. Enfin, we zullen zien. Als er blykt (zooals nu wel 't geval schynt) dat de zaak
weer redelyk rendeert, kan ik makkelyker die verrekening van de f 1300 uitstellen.
Of althans gedeeltelyk. Aan Merens & Chris, ook aan Pool en fredi heb ik gistravend korte briefjes
geschreven. Ik zei dat jy komen zou over eenige dagen. Aan Oebé zal ik schryven dat-i volstrekt niet om my thuiskomen moet. Liever niet.
Nu ga ik me wat opknappen. Mathilde komt koffidrinken. Ik moest toch iets doen.
Ik vind haar erg gemaakt, kassian! Zondag ½4. Mathilde is er geweest en ik heb m'n boeltje al gepakt. Ik laat alles
wat ik niet noodig heb, hier in 'n kast liggen. Wèl kan ik niet den heelen koffer
achterlaten, maar dat-i minder zwaar is, geeft gemak. Over weinige dagen kom ik
toch te Haarlem en den Haag, en daarna vind ik dan hier 'n soort van tehuis, daar
de kamers en bediening zoo goed zyn. Is 't wat duurder, in godsnaam. In de kamers
zal Wouter zich goed kunnen bewegen, ze zyn zeer ruim.
Vandaag heb ik 't rustig gehad, omdat zeker ieder meent dat ik weg ben, en
daardoor ben ik nu welgemoed. Ik zal er pret in hebben je hier te brengen, en met
je naar Artis &c te gaan. Maar als we eens savends uitgaan, hoe maken we 't met
ons jongetje? Er
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staan in de slaapkamer twee bedden. Dus dat 's makkelyk. Maar we kunnen hem
niet alleen laten. Nu, tegen dien tyd zullen we wel iemand vinden die by hem blyft.
De kamer is groot, en dat is spookachtig voor 'n kind. Er moet 'n flinke lamp branden
als hy alleen is. In de zitkamer is gas, alles zeer royaal.
Gister heb ik aan de table d'hote gegeten. Ik kan niet zeggen dat ze uitstekend
was. (voor zoo'n eerst logement, namelyk.) Het regent. Dit spyt me. Ik had graag voor ik naar den trein ga, wat geflaneerd. m

Ik ben besloten, van avend te Rott te blyven en eerst morgen naar Dordt te gaan.
Misschien zyn er brieven te Rotterdam. En ook, ik wil Haspels spreken. Dordrecht, maandag avend, 6 uur
Ik heb van nacht te Rotterdam geslapen, en ben van middag hier gekomen. Straks
hier ‘spreken’. Ik heb hier zalm gegeten en daarna 'n dutje op m'n stoel gedaan,
ongestoord. Ik zie volstrekt niet tegen de lezing op. Nu drink ik thee, en prepareer
me wat. 3.
Ik heb nog maar twee brieven ontv. allebei te Rotterdam. Ik zal hier misschien
'n brief aan de zaal vinden. Ik zal er naar laten vragen voor ik er heen ga. Haspels zei dat er van de drie lezingen Delft, Leiden, Amsterdam, zeker wel f 800
in kas was. Vind je dat niet mooi?
Na Dordt, Haarlem den Haag zal er dan toch zeker f 13 à 1400 zyn. (ik meen dat
de recette in den Haag altyd slecht is). Dan zou de schuld al afgedaan zyn.
4.
(Brussel heeft 300 gl. voor finale kwyting geaccepteerd.
en ik kan best het noodige vragen, en de rest der schuld op volgende lezingen
5.
laten drukken, anders gezegd: voorschot op de volgende lezingen Dan zend ik je
geld en je kan komen. Ik reken dus dat ik je nà den Haag (dat is Woensdag) dus
zeker Donderdag geld kan zenden. Wil je je daarvoor wat prepareeren? Zou 't je
schikken om Saterdag middag op reis te gaan?
Maar agiteer je niet door haast. Wil je liever Zondag gaan, goed! Als je 't geld
ontvangt, heb je allerlei aftedoen, dus te veel haast is niet prettig voor je. Ik verlang
erg naar je. 7 ¼ uur
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Ik ben opgehouden en moet me met de lezing bemoeien.
Na de lezing.
Ik heb redelyk goed gesproken, en 't publiek scheen heel tevreden. Maar er waren
weinig menschen. Nu dat moet ik door elkaar gooien.
Goeden nacht Mieske

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

eerst naar Dordt.: oorspr. stond er naar Dordt. terug.
worden we: oorspr. stond er word je.
Rotterdam: oorspr. stond er Amsterdam.
Verwijzing naar Tine's oude schuld aan Mad. Willème.
De laatste 7 woorden tussen de regels geschreven.

[17 februari 1879
Advertentie voordracht Dordrecht]
17 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Dordrecht op 17 februari in de
Dordrechtsche Courant, no. 41. (K.B. 's-Gravenhage; afschrift M.M.)
Van deze voordracht is geen verslag teruggevonden.
Lokaal Van der Horst
VOORDRACHT VAN MULTATULI,
op Maandag 17 februari 1879
des avonds te 8 uur
Toegangskaarten à f 1.50 te bekomen aan het lokaal en bij de
Boekhandelaars Blussé & Van Braam.

[17 februari 1879
Voordracht te Dordrecht]
17 februari 1879
Multatuli spreekt te Dordrecht.

[18 februari 1879
Advertentie voordracht 's-Gravenhage]
18 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te 's-Gravenhage op 19 februari
in Het Vaderland, no. 41. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Zaal Diligentia,
Den Haag.
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
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op Woensdag 19 Februari 1879,
des avonds te 8 uren.
ENTRÉEK AARTEN à f 1,50 te bekomen aan het Lokaal.

[18 februari 1879
Voordracht te Haarlem]
18 februari 1879
Multatuli spreekt te Haarlem.
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[18 februari 1879
Aantekeningen voordracht]
18 februari 1879
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Poëzie en wijsbegeerte’ te Haarlem.
Twee stroken papier van 323 × 103 en 323 × 103 mm, aan de voorzijde geheel
beschreven en met een enkele aantekening op de achterzijde van de tweede strook.
Het kursief gedrukte betreft toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten, nr. 73 en
76 M.M.)
Welke Wysbegeerte dan?
Eerst: Poezie?
verschil van opvatting
leugen verzen Droogstopp
troubadours
chauvinismus (Nassau)
hurselyk I/m (Bilderd)
opgewondenheid valsche poëzie kwaad gedaan.
zaagsel en gips voor meel de ware poièsis, scheppen
d.i. samenvatten - vorm
navolgen!!!
Eenheid! Platvisch!
dat samenvatten raakt aan
wysbegeerte, is wysbegeerte
poezie: besef v. overeenstemming
1.
Wbg
oordeel des onderscheids
loopen in elkander: eenheid.
beiden scheppen 't besef der
waarheid. taal is beeld: vanille - Jezus
poezie gebruikt beelden tot uiting
Wbg. stelt zich den aard der
dingen tot voorbeeld
en leiddraad Het samenvatten van poezie
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en wysbegeerte is wysgerig en poetisch. Alzoo terug: wysbegeerte
Aard der dingen
Oid. Djan
Dieu Djoupiter
Wodan
Er is! Isis, Osiris uit den aard der dingen kunnen
we leeren wèl te leven.
sterren
almachtig muschje ter aarde
t kleine
huishouden. Vrouwen
Alwetend haren geteld
ellips, parabool
stipt, trouw 2 × 2 = 4
soliede, korrekt, wissels betalen
rechtvaardig geen gefleem
ieder 't zyne (Vrouwen)
jaloers god en mammon
geest beest
Multatuli
eeuwig onsterfelyk. niets vergaat }vorm verandert }poezie }
arbeidzaam.

mieren, sterren,
menschelyk geslacht
Cirkelgang -

liefderyk = aantrekken
liefde geen gebod
Natura artis magistra
ook philosophia
en caritatis.
Natuur leermeesteresse
van - en van - en ookvan. - ook
leert ons poëtisch opvatten huwelyk -
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Ze leert ons goed rekenen.
Fontenelle
Welleven = genieten
veel genot door 't
geven van geluk myn voordracht, inhoud: wysbegeerte
vorm: poezie In naam der welbegrepen
wysbegeerte en der ziele poezie die alle inderdaad
wysgeerige onderzoekingen met
haar tooverglans kleurt, roep
ik U op, voortdurend te
2.
studeeren in dichterlyk den
aard der dingen, en daaruit
3.
te leeren dat poezie
en wysbegeerte beiden op
nagenoeg gelyke wyze
(ach, misschien zyn ze één)
ons 't grootste genot bereiden,
een genot dat hoofdzakelyk
bestaat in 't rondom ons ver
spreiden van geluk.
4.

poezie is = samenvatten
dus: myn methode van voorstelling
Majesteit
maha (r) = meer groep van cyfers kianjang & suiker

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Wbg.: wijsbegeerte.
dichterlijk: doorgestreept.
daaruit te leeren: oorspr. stond er onder 't gedurig.
Vanaf hier op achterzijde strook 76.

[19 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
19 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4(⅓)
beschreven. (M.M.)
den Haag Woensdag middag 3 uur lieve beste Mieske! Ik ontving gister te Haarlem
o

je brief n 3 met het portretje van onzen Wou. Zeker lykt het niet, maar my deed
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het toch veel genoegen. Ik kan hem er in weervinden, nu ik weet dat hy 't is.
Och jé, de opkomst te Haarlem was schraal. (Ook te Dordt, dit schreef ik je al,
eergistr'avend) en dit stremt me wel wat in m'n élan van spoedig geld zenden. De
drie eerste avenden was de recette my zoo meegevallen. Nu waren Dordt en Haarlem
zeer slecht
(te Haarlem was gratis-voordracht in 't Nut)
en ook van hier (den Haag) heb ik 'n min idee. Enfin.
Als ik aan Haspels schryf, je 5 à 600 fl te zenden doet-i dat zeker terstond. Maar
dan heb ik by je komst niet zoo dat prettige gevoel van ruimte. Dus, ik weet nog niet
wat ik doen zal. In allen geval wacht ik nu eerst den uitslag van den Haag af, om
dan te berekenen wat het beste is. Myn reizen & trekken en hotelleven is bespottelyk
duur, dat begryp je. Als alles goed marcheert, komt dat er niet op aan, en ik kan
m'n ‘kunstjes’ slechts volbrengen als ik overigens me om niets bekommer en alles
met ruim geld naar m'n zin dwing.
Ik ben hier
‘Keizershof.’
en denk 'n paar rustdagen hier te blyven. 't Kamertje en de bediening bevallen
my. Dus schryf me hier tot nader order Te Haarlem heb ik gister aan Jeanne 'n briefje geschreven. Ze liet me door De
Graaf waarschuwen dat de mazelen in haar huis waren. Niet daarom heb ik haar
niet bezocht, maar omdat ik voor de lezing geen loisir had, en van morgen reeds
om 11 uur van daar vertrok. Na van avend heb ik 4 dagen rust en 't kan wel zyn dat
ik dan eens in een dag van hier uit naar Delft (Waltman & Versluys) naar Haarlem
en naar Amsterdam ga om e.e.a. in die plaatsen aftedoen, en dan 'savends hier
terug, 't Is me nu al 'n vreemd gevoel dat ik morgen enz vry heb. De lezingen-zelf
vallen me nogal makkelyk. Ik ben hier al 'n paar uur en heb nog niemand gesproken. Ik had dit juist zoo
overlegd. Aan Vos heb ik 'n briefje geschreven, en aan Edu zal ik schryven dat i
morgen by me komt. Wat ik met hem doen zal, weet ik niet! Juist zoo als jy (in br.
o

n 3) begryp ik niet hoe z'n akademieplannen en de protectie van Holle
overeenstemmen met den naar W.b. gezonden brief. Ik zal hem daarvan verklaring
vragen, en dan ook dien Holle gaan spreken. -
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Gut zoo gek, ik heb tegenwoordig in m'n rechter voorvinger kramp (of rhumatiek?)
't Is lastig. Ik heb moeite om 'n sleutel omtedraaien. Overigens ben ik zeer wel. Ik vraag aan Haspels my hier te doen weten hoe (nà den Haag) m'n rekening
staat, en tevens dat ik dit weten wil om te berekenen wanneer ik jou kan laten komen.
Nu, in orde zal 't komen, dat spreekt. Maar ik ben niet zoo tevreden dan als 't te
Dord & Haarlem royaal was afgeloopen. Zulke misrekeningen kunnen eer voorkomen.
Aan Merens schryf ik dat hy kamers huren moet. Dat we dan langer te Hoorn
m

kunnen blyven. En dat we 'n pierewaaiparty naar Ams zullen maken met de jongens
die de beesten moeten zien. - Ik wacht elk oogenblik Vos by me. Wat ik ‘spreken’ zal, weet ik nog niet. Maar dàt is byzaak. Ik agiteer me dáárover
niet! Maar te Haarlem in de komedie in 'n zeer leege zaal, kon ik haast niet spreken
van de kou. Ik heb gebibberd. Prettig voor 'n spreker! Toch is 't redelyk afgeloopen.
den Haag Woensdag ½ 8
Ik sluit en verzend vóór de lezing. dag Mieske

[19 februari 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
19 februari 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan
blz. 1 en 3(⅘) beschreven. (M.M.) Naast het bovenschrift is in geel potlood genoteerd
‘21 feb gezonden f 100 -.’
Den Haag, Woensdag
Keizers hof hier is m'n adres tot maandag morgen. beste Haspels! Te Haarlem
was, even als te Dord, de opkomst schraal. God was bang dat ik na den goeden
uitslag van de 3 eerste avenden te weelderig worden zou. o

Van Roelands heb ik f 10 en van de Graaf f 25. ontvangen, aG - Wees zoo goed
my met 'n woordje te doen weten hoe m'n rekening staat. Dat ik dit vraag heeft z'n
reden. In-verband met de behoorlyke afdoening der 1300 gl. en met de enorme
kosten aan m'n reizen en trekken, moet ik berekenen wanneer ik m'n
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vrouw kan laten komen, en... of ik iets voor m'n zoon doen kan. - Eerst morgen (na
de voordracht) wil ik hem zien.
Hartelyk gegroet
Dek

[19 februari 1879
Verslag voordracht Delft in Minerva]
19 februari 1879
Verslag van de voordracht te Delft van 12 februari in het Algemeen Nederlandsch
Studenten Weekblad Minerva, blz. 15. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het verslag is van de hand van J.E.H. Bakhuisen en G. de Waal.
(....)
Woensdag l.l. trad de welbekende Multatuli in den Doelen op voor een vrij groot
publiek. Of het al dan niet geweten moet worden aan de bemoeiingen van den heer
Jacques Broers laat ik daar, maar zeker is het, dat een groot aantal dames aanwezig
was, terwijl ook het aantal jongelui bepaald groot was te noemen. Douwes Dekker
zou dezen avond de stelling verdedigen: ‘Genot is Deugd’. Door zijne verklaring
aan het einde zijner redevoering, dat hij een afschuw had van bewijzen, maakte hij
veel duidelijk, dat tot nu toe onduidelijk was geweest. Immers, de vele grillige
voorbeelden, door hem genoemd, droegen niet het minste stempel van
bewijsgronden. Natuurlijk werd hij geleid tot de verklaring ‘ik ben atheïst’ en tot
uiteenzetting van zijn Godsbegrip. Dat van anderen trachtte hij belachelijk te maken,
door hun God te vergelijken met den Koning van Dahomey, die honderden menschen
liet slachten, wanneer ‘hij eens een nacht niet goed geslapen had.’ De profeten
vergeleek hij bij deurwaarders, enz., enz. Tot mijn spijt moeten ik zeggen, dat ik van
Multatuli, die toch niet zoo'n afkeer van bewijzen gehad heeft, als hij nu beweert te
hebben (getuige zijn bewijs van het theorema van Pythagoras), meer grondige
redenen gehoopt had te zullen hooren. Dit neemt echter niet weg, dat zijne voordracht
boeiend was. Eene ademlooze stilte heerschte dan ook in de zaal, zoolang hij sprak.
(....)
J.E.H.B. en G.d.W.

[19 februari 1879
Verslag voordracht Leiden in Minerva]
19 februari 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Leiden van 13 februari in het
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Algemeen Nederlandsch Studenten Weekblad Minerva, blz. 13. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Het verslag is van de hand van H.F. Overhoff.
Donderdag 13 Febr. hield de heer E. Douwes Dekker alhier eene lezing over het
onderwerp: ‘Genot is Deugd’. Ik kan niet zeggen, dat mijn hooggespannen
verwachting bevredigd werd. Was dit Multatuli, die de Havelaar schreef? Eerst
verhaalde de spreker in 't kort, dat het hem bekend geworden was, dat er op onze
Debating-Society stellingen waren verhandeld, waarvan hij het onderwerp uitmaakte,
en waar gezegd werd, dat hij geen wijsgeer was. Spreker beweerde het wel te zijn.
Men moest niet meenen, dat elk wijsgeer het hoofd van een school was. Neen men
moest niet denken, dat wat de Franschen ‘philosophe’ noemen één is met ons
‘wijsgeer’. Hij was alleen een man die naar kennis trachtte. Men moest ook niet
denken, dat zijn onderwerp nieuw was. De Epicureërs toch hadden deze leer al
verkondigd, al werden ze door de Anachoreeten hevig bestreden. Verder vertelde
hij hoe graag hij een Anachoreet volgens Ebers zoude zijn. Zoo'n man had immers
alle genietingen. Hij had meer eerbied voor zulk een als hij ze zich voorstelde in de
woestijn eenzaam levende, zich voedende met sprinkhanen. Ook had hij niet veel
op met de zoo hoog geroemde Egyptische kennis van Ebers. Daarop volgde een
uitval tegen romans. Zoo ongeveer was zijn inleiding. Over het onderwerp zelf heeft
hij door zijn vele afdwalingen weinig gezegd, hoewel hij er telkens op terug kwam.
Wat zijn broêr de dominé zeide toen hij aan tafel bij hem over genot sprak, was
vermakelijk. En waartoe diende dat verhaal, dat zoo als hij zelf vertelde, iedereen
pas in de courant gelezen had, van de veroordeeling van den directeur der Munt in
Bordeaux zoolang uitgerekt te worden bij zijn uitlegging over den diefstal? Zijn
ophemelen van Lucifer, den duivel, als zijnde de uitvoerder van Gods bevelen en
daardoor eigenlijk meer te prijzen dan God, die de menschen ter helle veroordeelde,
is dat niet een allerzonderlingste paradox? Ook zijn onbarmhartige veroordeeling
van het geloof van andersdenkenden, van Christenen, was minstens ongepast. Tot
zoo ver over Multatuli's lezing.
(....)
H.O.
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[19 februari 1879
Advertentie voordracht Utrecht]
19 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Utrecht op 24 februari in het
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, no. 30. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
Voordracht van
MULTATULI,
op Maandag 24 Febr. 1879 des avonds ten 8 ure. Kaarten zijn à f 1,50
te bekomen bij J.L. BEIJERS, Neude.

[19 februari 1879
Voordracht te' s-Gravenhage]
19 februari 1879
Multatuli spreekt te 's-Gravenhage

[20 februari 1879
Verslagen voordrachten Delft en Leiden in Vox Studiosorum]
20 februari 1879
Twee verslagen van voordrachten van Multatuli van resp. 12 februari te Delft en
13 februari te Leiden in Vox Studiosorum, no. 6. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Fragmenten.
De verslagen zijn van de hand van resp. P.J. van Voorst Vader en F.N.L. Abersa.
(....)
Woendag 11. trad Multatuli in Stads Doelen voor een talrijk publiek op met de
volgende stelling. ‘Genot is deugd’.
We zullen trachten onzen lezers een idee van zijne redevoering of juister gezegd
van 't daarin behandelde, te geven.
(....)
Bovengenoemde stelling is niet nieuw. Reeds is ze door Epicurus, ongeveer 300
jaar vóor chr. verkondigd en toen zelfs niet voor de eerste maal. Reeds millioenen
jaren heeft de menschheid bestaan en nog bevinden we ons in den toestand van
Robinson Crusoë, die op zijn eiland geworpen, tot bewustzijn terugkeert en er zich
rekenschap van geeft in hoeverre hij de dingen om hem tot zijn nut kan aanwenden.
Dat moet ook ons doel zijn.
Spr. trachtte ons den zin der woorden GENOT en DEUGD duidelijk te maken en
haalde daarbij het woord van Locke aan: ‘Het meeste verschil van gevoelen ontstaat
uit de verschillende beteekenissen, die we aan de woorden hechten.’
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We moesten trachten de woorden op te vatten in den zin, dien beschaafde,
welwillende menschen daaraan geven.
Spr. verklaarde, hoe genot en deugd onafscheidelijk waren en dat de zin der
stelling was: ‘genot is identisch met deugd.’ Hij wees er op, hoe weinig de deugd
bevorderd wordt door 't uitloven van prijzen; hoe gering de verdiensten van priesters
of van personen, die goddelijke ingevingen meenden gehad te hebben, waren voor
de toeneming van deugd d.i. van genot.
Vermeerdering van genot kan alleen voortvloeien uit de studie van den aard der
dingen; wil men die toeneming opmaken, dan moeten we in rekening brengen, dat
in het streven naar geluk zelf een bron van geluk ligt, iets wat door v.d. Hoeven in
het bekende werk: ‘de Cirkelgang der Menschheid’ wordt voorbijgezien.
De slotsom was, dat het onderzoek naar den aard der dingen; het trachten, de
zaken zoodanig aan te wenden, dat wij er het meeste nut van trekken, ons het
grootste genot geeft en ons dus deugdzaam maakt.
Is de ziel met dat onderzoek vervuld, dan is er in onze gedachten geen plaats
voor iets, dat slecht of onrein is; de vrees voor den dood zelfs blijft dan verre van
ons in uren van gevaar.
Met eene opwekking speciaal aan de leden van Vrije Studie, om naar degelijkheid
en waarheid te streven, besloot Spr. onder daverende toejuichingen zijne rede.
(....)
P.J.v.V.V.
(....)
Donderdag 1.1. hield Multatuli hier zijne aangekondigde lezing waarover wij slechts
weinig behoeven te zeggen. Zij, die zijne ideën hebben gelezen weten wel wat zijne
meening is omtrent het verband tusschen deugd en genot. De stelling, die hij
vooropstelde, was reeds 2½ eeuw vóór Christus door Epicurus verkondigd, maar
evenals de eenvoudige waarheid dat men op de beteekenis der woorden die men
gebruikte moest letten, nog niet door allen begrepen. Epicurus was een wijsgeer.
Wat is een wijsgeer? Spreker meende daarvoor de definitie te kunnen vinden in
onze eigene, schoone, hollandsche taal: n.l. iemand die wijs begeert te worden.
Ieder die begeerte heeft is dus volgens Multatuli een wijsgeer.
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De philosophen van onzen tijd houden zich op met zaken, die voor gewone
menschen onbegrijpelijk zijn, en verkondigen theoriën wier namen ons verbazen.
Na tal van uitweidingen zooals men dat van Multatuli gewoon is, stelde spr. zich
de vraag: Wat is deugd? zonder echter een bepaald antwoord daarop te geven. Na
een zeer naïve voorstelling over de eerste ontwikkeling der menschheid, en ‘de
bedreigingen tegen ondeugd die men uitvond’ vatte hij de draad van zijn betoog
weer op, en lichtte door een paar recente voorbeelden zijne stelling toe. Zijn
redevoering, die, zooals hij zelf zeide, niet ten doel had om de hoorders te overtuigen,
maar hen alleen te plaatsen op een standpunt, waarop zij zich zelven zouden
afvragen: Is het toch werkelijk waar, is deugd genot? eindigde met een zedepreek,
vol banaliteiten, en kon niet in vergelijking komen met die van het vorige jaar.
(....)
A.

[20 februari 1879
Verslag voordracht Haarlem in Opregte Haarlemsen Crt.]
20 februari 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Haarlem op 18 februari in de Opregte
Donderdagsche Haarlemsche Courant, no. 44. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Gisteren-avond hield in den Schouwburg Jansstraat de heer Douwes Dekker
(Multatuli) een voordragt. Hij gaf als zijn onderwerp op: het verband tusschen poëzie
en wijsbegeerte. Eigenlijk was zijne voordragt een vervolg op die van het vorige
jaar, toen hij, beloofd hebbende te zullen zeggen wat naar zijne opvatting de ware
wijsbegeerte was, na wat lang stilgestaan te hebben bij de stelsels van vroegere
wijsgeeren, aan zijn hoorders omtrent zijne eigene wijsbegeerte niet veel had
medegedeeld. Ook thans mogt men, hem vóór de pauze hoorende, vreezen, dat
men over zijn eigenlijk onderwerp niet veel vernemen zou. Hij wees vóór de pauze
voornamelijk op de weinige vruchten, die blijkens de historie - indien men haar ten
minste uit de bronnen en grondig bestudeert - de stelsels der vroegere wijsgeeren
voor het geluk der menschheid gedragen hebben. En de menschen gelukkig, althans
minder ongelukkig te maken, moet, naar zijne opvatting, toch het doel der ware
wijsbegeerte zijn. Dat zette hij na de pauze
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nader uiteen. Den waren aard der dingen te leeren kennen, om zoodoende te kunnen
bijdragen tot het geluk der menschheid, dat moet de wijsbegeerte ons leeren. Op
hare wijze leert dat ook de poëzie - wel te onderscheiden van verzenmakerij. Dat
poëzie en wijsbegeerte aldus streven naar hetzelfde doel, doet ons de naauwe
verwantschap van beiden inzien. Zoo was in hoofdzaak de gang van deze
improvisatie. Onverdiend kan men de verwijten achten, door den spreker, gelijk ten
vorigen jare, tegen allerlei philosofen gerigt; men kan van oordeel zijn, dat hij niet
behoorljk onderscheid heeft gemaakt tusschen wetenschap en moraal, tusschen
wijsbegeerte en levenswijsheid, tusschen het zoeken naar waarheid om haars zelfs
wille en het zoeken naar waarheid met het doel om gelukkig te maken, tusschen
theoretische en praktische philosofie; men kan door zijne rede op nieuw bewezen
achten, dat geen kolossaal talent van dictie en voordragt, geene scherpzinnigheid
en vernuft in staat zijn voor den denkenden hoorder dergelijke logische fouten in
de grondgedachte te verbergen of goed te maken, toch luistert men gaarne naar
een spreker, die zoozeer tot luisteren noodzaakt en tot nadenken wekt. Ook bestaat
het aantrekkelijke, dat de improvisatien van Multatuli hebben niet hierin, dat zij een
geregeld betoog geven, maar in de bezieldheid en kracht, waarmede hij zijne
denkbeelden voordraagt, en die zeer diepen indruk maken zoodra de denkbeelden,
die hij ontwikkelt, volkomen helder zijn.

[20 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
20 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.) De brief is op 21 februari 1879 voltooid.
Den Haag (Keizershof Donderdag ochtend lieve beste Mies! Gister avend vóór
de lezing deed ik 'n brief op de post. Ik had den vorigen dag niet verzonden en
daarom vreesde ik dat je meenen zou dat er iets aan haperde.
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De voordracht is goed afgeloopen en ook waren er meer menschen dan ik gevreesd
had. Men scheen zeer tevreden, en ook de heeren die nà de lezing by my in 't hotel
1.
tot ± 2 uur bleven praten. Zeer fideel en gezellig. Vos, Ramondt (redakteur
vaderland) Loffelt, Smit Kleine ('n beste jongen. Hy herinnerde zich Chris) en ook
Edu had ik laten meekomen. Hy was er erg bly mee en hy heeft zich in dien hem
zoo vreemden kring heel diskreet gedragen. Ik bedoel dat-i zich volstrekt niet op
den voorgrond zette. Vandaag komt hy by me eten. Zoodra ik eens goed met hem
gesproken heb, zal ik 't je vertellen. In-weerwil dat ik je nu vandaag geen geld zend (zooals ik gehoopt had) ben ik
toch opgeruimd. Ik wacht elk uur bericht van Haspels, en dan kan ik oordeelen. Ik
verzeker je dat ik haast maken zal, want ik verlang heel erg naar je. En ook naar
Wou. r

Ik doe vandaag niets dan uitrusten, en e.e.a. p brief regelen. Ik neem na deze
m

rustdagen alles op m'n gemak op. Ik voel me hier rustiger dan te Rott of Amsterdam.
o

Zeker kryg ik vandaag 'n brief van je. M'n laatste was n 3, gesloten Zondag
middag. Och, had ik nu maar niet geschreven over m'n hoop om je reeds vandaag geld
te zenden! Dan was 't geen teleurstelling dat ik uitstel. Je begrypt dat de stand van
de rekening, waarvan alles afhangt, deze vier dagen niet verandert. Als ik aan
Haspels schryf zend geld naar W.b., dan doet hy 't terstond. Maar ik vind zoo prettig
die 1300 geheel of byna of althans ruim half, afgedaan te hebben als je hier bent.
Dan hebben we zoo'n vry gevoel. Voor ik dezen verzend zal ik wel iets van de
rekening weten. Je schryft ‘om hier alles geheel klaar te maken, zoodat je 't netjes vindt by 't
thuiskomen wil ik liever nog 'n dag of tien blyven.’ Dat zeg je maar om 't my makkelyk
te maken. Zie hier m'n plan. Na deze 4 rustdagen volgt er weer 'n periode van roef achter
elkaar. Ik hoop dat het noodige er na afloop van die periode wezen zal. Nu wou ik
't zóó regelen dat ik je ontving den eersten rustdag. Daartoe moet ik b.v. drie dagen
vroeger 't geld hebben gezonden. Maar je begrypt dat die leesperiode in opbrengst
meê en tegen loopen kan. Daarvan zal 't afhangen of ik goed vind reeds drie dagen
vóór den afloop 't geld te vragen. Als we zoowel 'n meid hadden die je erg graag houden wou, zou
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ik zeggen: neem haar mee. Wou is nu aan haar gewend en zou rustig slapen gaan
als zy by hem bleef wanneer we 's avends uitgingen. Denk er eens over. Om de
kosten hoef je 't niet te laten. Anders moeten we hier 'n meisje huren waaraan Wou
dan niet gewend is. Te Hoorn, byv. zouden we savends altyd gebonden zyn als er
geen vertrouwd persoon by 't kind was. En als we eens naar de komedie willen, of
r

zoo iets. Het huren van 'n meisje hier p week of maand is even duur als 't meenemen
2.
van Gretchen . Bedenk dat alles eens goed. 3.
Van der Hoeven en Buys te Rotterdam bewyzen my veel dienst. Ze zyn zeer
flink en hartelyk. Donderdag avend
Een verdrietige namiddag gehad! Ten eerste werd ik hier opgezocht door iemand
van ‘de Heeren’ Bahlman & Co die my 'n rekening presenteerden van 213 gl van 't
jaar 70, NB! Ik herinner my werkelyk dat er in dat jaar in dien winkel inkoopen gedaan
zyn, en ik houd de pretentie voor gegrond.
Ten tweede kryg ik daar 't berichtje van Haspels dat er na die 3 laatste lezingen
nog niet veel meer dan 1000 gl. in de kas is. Dit verwondert my nu niet (omdat de
zaal te Dort en Haarlem zeer slecht en hier maar heel redelyk bezet was, en de
onkosten zyn even groot!) maar al voorzag ik het, toch valt het me tegen.
En nu die vervloekte Bahlman! Of liever: dat ellendige jaar 1870! En al de stoornis
die dááruit is voortgekomen. Als men nu nagaat dat ik nu in 79 weer op-eens word
geplaagd door de gevolgen van dien woordbreuk der ‘vrienden’ van Sneek. Om nu
niet te spreken van de Brusselsche zaken die van nòg vroeger dateeren en me
sedert jaren als 'n strop om den hals liggen! Nu, die Laporte is goddank afgedaan.
En ook Willème had nu eens eindelyk moeten volgen. Dit hoopte (en hoop) ik ook.
Maar als 't zóó gaat als de 3 laatste voordrachten, is 't ellendig tobben. Van Edu, schoon hy vandaag by me gegeten heeft, weet ik nog 't rechte niet.
Maar dit kan hy niet helpen. Ik wou niets aanroeren vandaag. Hy is overigens zeer
bescheiden en (zoo als je weet!) gemüthlich. Maar wat geeft dat! Ik heb Holle nog
niet gesproken. Alles omtrent E wou ik uitstellen tot ik eerst jou komst geregeld had.
Nu 't zoo'n slakkengang gaat, ben ik verdrietig. -
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Noteer de volgende plaatsen:
Maandag

24 febr.

Utrecht

Dinsdag

25 febr.

Arnhem

Woensdag

26 febr.

Zutfen

Saterd

1 Maart

Zwolle

Maandag

3 Maart

Kampen

Vrydag morgen
Ik kan haast geen geluid geven. Gelukkig dat ik niet voor Maandag spreken moet!
Enfin.
Die zaak van Bahlman zit me in den maag, dat begryp je.
o

Ik heb nu aan Oebé geschreven dat ik 1 nog niet zeggen kan wanneer je komt.
o

2 Dat ook myn ‘spreken’ te Arnhem geen reden voor hem is om thuis te komen,
o

daar ik juist op zulke dagen ongenietbaar ben, en my menageeren moet. 3 Dat je
in allen geval eerst naar Amsterdam & Hoorn gaat. o

Dat ik je brief n 4 niet heb, is m'n eigen schuld. Zeker is hy te Rott. of te Haarlem
of Amsterdam. Ik heb er om geschreven.- Als m'n keel wel was geweest had ik
vandaag V. Beest Holle opgezocht. Nu heb ik maar door 'n briefje teken van leven
gegeven. Vos is oud geworden, vind ik. Bezoek gehad van V. Beest-Holle, Loffelt, Vosmaer. Morgen meer. o

Ik kreeg zoo even je n 4. Dankje wel. 't Is myn schuld dat hy zoo laat kwam. Dag beste Mieske. Dag Wou Verzonden Vrijdag middag

Eindnoten:
1. Ramondt: J.E. Slingervoet Ramondt (1841-1884), nederlands letterkundige en journalist, enige
tijd burgemeester van Blokzijl.
2. Gretchen: het kindermeisje van Wouter.
3. Van der Hoeven en Buys: boekverkopers te Rotterdam.

[21 februari 1879
Advertentie voordracht Zutphen]
21 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Zutphen op 26 februari in de
Zutphensche Courant, no. 44. (G.A. Zutphen; fotokopie M.M.)
Casino-zaal Zutphen.
VOORDRACHT

van
MULTATULI.
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op Woensdag 26 Febr. 1879
's avonds 8 uur.
Inteekenlijsten liggen in de beide Societeiten en in THIEME'S Boek- en
Muziekhandel.

[21 februari 1879
Verslag voordracht 's-Gravenhage in Het Vaderland]
21 februari 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te 's-Gravenhage op 19 februari in Het
Vaderland, no. 44. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
‘Over het verband tusschen wijsbegeerte en poëzie’ sprak Multatuli gisterenavond
in Diligentia. Wijsbegeerte - daaronder verstond spreker niets anders dan wat het
woord zelf uitdrukt; de begeerte om wijs te worden, nader door hem omschreven
als de begeerte om door de beste middelen te streven naar het beste doel. Wat niet
als wijsbegeerte in aanmerking kwam, waren de stelsels van alle mogelijke ‘wijzen’
en ‘filosofen’ uit ouden en nieuweren tijd, waarvan een groot aantal door Multatuli,
in een vluchtig overzicht, werden gewogen en te licht bevonden. Blijkens de
geschiedenis had geen dezer stelsels de menschheid een stap vooruit gebracht op
den weg der ontwikkeling. Alleen de studie van den aard der dingen - de dienst van
den ‘Jehova’, die niets anders is dan de vervoeging, de samenvatting van het Zijn
- kan, volgens spreker, tot de ware wijsbegeerte leiden. En daar ook poëzie hetzelfde
is als het opmerken van de punten van overeenkomst in al het bestaande, het
samenvatten van het schijnbaar onderling afwijkende, het vergelijken van het
zoogenaamd groote met het zoogenaamd kleine, - zoo treffen de ware wijsgeer en
de ware dichter samen in hun streven naar één doel. Dit doel, het grootste en beste,
is het verkrijgen van de grootst mogelijke hoeveelheid ‘genot’, - niet in den lagen
zin, dien velen ten onrechte aan dit woord hechten, maar genot in de verhevene
edele beteekenis; genot dat zijn liefelijkste uitdrukking vindt in ‘het meedeelen van
geluk aan anderen.’
Aan wie Multatuli in zijn geschreven of gesproken woord kennen, behoeven wij
niet te verzekeren, dat het onmogelijk is een geregeld verslag te geven van wat hij
in een paar uren tijds aan zijn hoorders meedeelt. Dit zou trouwens niet op onzen
weg liggen. Hij had gisterenavond een vrij talrijk, aandachtig en belangstel-
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lend gehoor, dat na afloop der voordracht door toejuiching van zijn tevredenheid
blijk gaf.

[21 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
21 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
Onvolledig bewaard. (M.M.)
Den Haag, Keizershof
Vrydag avend.
lieve beste Mieske, van middag deed ik 'n brief op de post. Heb je die? Je moet
o
altyd opletten dat er geen gaping is. Daarin schreef ik je nog dat ik je n 4 eindelyk
had. (via Haarlem) Zeker zal ik nu gauw 5 krygen. Maar och, ereinteer je niet. Ik
1.
begryp hoe vermoeiend dat is. Ja, hoe gek met dien photogr. Ik heb Gr. nooit goed
aangezien, en ken haar niet, ik meen haar gezicht, &c. Kuischer kan het niet! De zaak met Bahlman zal ik zoo regelen dat ten-minste die 213 gl. geen
nadeeligen invloed hebben op je komst. Ik wil en zal nl. betalen, en zelfs met rente,
2.
als 't maar niet drukt op deze reis.
Op 't oogenblik is er slechts ± 1000 in kas by Haspels, want ik heb f 100 moeten
vragen. Het hindert me nu dat ik vóór maandag niet vooruit ga. Maar dan drie dagen
achter elkaar. Hoewel 't niet veel helpt als 't zoo slecht bezet is als te Haarlem en
Dordt. Enfin! Een vriendelyk briefje van Chris (ook over Haarlem, dus verlaat.) Ze dringt erg
op logeeren aan, maar in een brief van my die de hare gekruist heeft, leg ik de
voordeden van apart slapen en ontbyten uit. Enz. Toch schreef ik na háár dringenden
brief dat ik haar geen verdriet wou doen. Hoe 't nu beslist wordt, zullen we opnemen
zoo als 't uitkomt.
Maar zie, eerst uit jou brief zie ik dat de Oebé's weer te Arnhem zyn. Juist vandaag
had ik hen (nog naar Holwerd) geschreven dat ze niet voor ons moesten thuis
komen. Dat je eerst naar Chris ging omdat dit nu zoo afgesproken was. We kunnen
daarom toch je reis wel zoo inrichten dat je te Arnhem één of twee dagen halt
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houdt, zonder dat het nu juist zoo'n lang station wordt als de Oebé's zeker zullen
willen. Je kunt er dan (als we naar huis gaan) met of zonder my wat langer blyven.
Ik hak door, en schryf aan Haspels dat-i je f 400 zendt. Schryf jy aan Oeberius
dat je komt, en wanneer. Of neen, ik zal 't hem schryven en uitleggen wanneer 't
3.
waarschynlyk zal kunnen.
Neen 't kan niet! Ik moest juist erg aan 't lezen in de dagen dat je dan komen zou.
Het is al te agitant. Als ik nu aan Haspels schryf zendt hy 't je morgen. Ontvangst:
Maandag ochtend. Op reis Dinsdag, dat is juist de dat dag ik te Arnhem spreken
moet. En Woensdag te Zutfen. Of ik Donderdag en Vrydag besproken ben, weet ik
nog niet. Misschien wel. En dan 1 Maart Zwolle en 3 Maart Kampen. Of ik daarnà
rust periode heb, weet ik niet. Zooja, (en ik zal er Haspels naar vragen) dan zal ik
zorgen dat je komen kunt den eersten dag van dien rusttyd. Zie zoo, ik heb aan Haspels geschreven dat-i je zonder haast al in 't eerst over
'n paar dagen 400 gl. zendt. Dan heb je niet òver, maar je zult het er mee kunnen
4.
schipperen.
En dan hangt je komen alleen af van 't begin myner rustperiode. Je gaat dan den
dag vóór myn rust begint naar Keulen, en den volgenden dag ontvang ik je te Arnhem
of Zevenbergen of Emmerich of zoo-iets. Hierdoor wordt het bepalen van je komst vereenvoudigd. Als ik na Kampen rusttyd
heb, dan ga je juist op den dag dat ik te Kampen spreek, op reis naar Keulen, en ik
kom je den volgenden dag te gemoet. Als Haspels je niet terstond die 400 gl zendt, maak je niet ongerust. Hy weet nu
dat het er slechts hoeft te zyn vóór je reis en dat dit wacht op m'n rustperiode. Zie
5.
zoo, dat is afgedaan. Heden bezoek van den heer Holle. Myn schryven aan Edu, van Amsterdam uit,
r

waarin ik aandrong dat hy den h Holle alles zou meedeelen, heeft weer niet gebaat.
Hy heeft het niet gedaan. En Holle dacht dat ik 'n slechte vader was! Verbeelje, E
had hem geen woord gezegd van zyn verblyf te Wiesbaden!
Edu zelf die vandaag by me had zullen komen, is er niet geweest! Ik gis dat hy
in den neus had dat Holle my bezoeken zou, en dat-i daarom niet durfde komen.
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Ook bezoek van Vosmaer, Loffelt, Slingervoet Ramondt ('n beste kerel, thans weer
redakteur aan 't Vaderland) Welnu, ik heb die heeren een boekje van de zaken
opengedaan. Ik verkies niet langer door Eduard gekompromitteerd te worden. Ik
vroeg aan Holle:
- Maar dan moet jy me wel voor 'n slechte vader hebben aan gezien?
- Ronduit gezegd: ja! Niet dat je zoon zoo-iets gezegd heeft maar z'n ellendige
toestand gaf my reden dit te gissen. Zie je, dit kon hy weten, en hy liet (....)

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Gr.: Gretchen, het kindermeisje.
reis: oorspr. stond er periode van.
Deze alinea is naderhand doorgestreept.
Deze alinea tot hiertoe naderhand doorgestreept.
Deze alinea is naderhand doorgestreept.

[22 februari 1879
Advertentie voordracht Arnhem]
22 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Arnhem op 25 februari in de
Arnhemsche Courant, no. 7727. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Musis Sacrum.
Dinsdag 25 Februari, des avonds ten 8 ure
VOORDRACHT

door
MULTATULI.
Kaarten zijn à f 1.50 aan het Lokaal verkrijgbaar.

[22 februari 1879
Verslag voordracht 's-Gravenhage in De Nederlandsche Spectator]
22 februari 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te 's-Gravenhage van 19 februari in De
Nederlandsche Spectator, no. 8. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten

Eene voordracht van Multatuli.
Een vader had twee zonen en wilde beproeven of zijn inzicht aangaande hunnen
aanleg juist was. Hij gaf beiden eenige voorwerpen ten onderzoek en vroeg hun
daarna hunne bevinding.
De eene zeide: Vader, ik heb de dingen onderzocht, en bevonden dat dit de
punten zijn waarin zij verschillen.
Dit was de wijsgeer.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

De andere zeide: Vader, ik heb de dingen onderzocht, en bevonden dat dit de
punten zijn waarin zij overeenkomen.
Dat was de dichter.
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Met deze gelijkenis ving Multatuli den 19n Febr. te 's Gravenhage zijne improvisatie
over wijsbegeerte en poëzie aan. Zoo als Locke wees op de noodzakelijkheid van
juist te weten wat met eene uitdrukking die iemand gebruikt bedoeld wordt, zoo
lichtte M. toe wat hij onder wijsbegeerte en poëzie verstond. De eerste, niet de
schoolsche, in termen gehulde dogmatiek, maar de begeerte om wijs te zijn, den
aard der dingen te leeren kennen. De tweede, niet de geijkte verzenmakerij, niet
de dichtkunst (zoo als ook Bilderdijk onderscheidde) maar de poëzie, die overal,
‘soms zelfs in verzen’ te vinden is.
Hij deed eenige grepen in de reeksen der wijsgeeren, oude en nieuwe, om te
doen voelen wat geene wijsbegeerte was (....)
Wanneer de geestige spreker die oude wijzen kreeften noemde, waaraan veel te
pluizen, maar zeer weinig te eten valt, - dan kan ik lachend toestemmen, maar moet
er bijvoegen: het is waar, de schaal is hard, de schaar is groot en er zit weinig
vleesch in, maar dat is dan ook zeer fijn. (....)
Ook uit de geschiedenis putte de spreker, met zijnen rijken schat van gedachten
en voorbeelden, verschillende aanwijzingen. De geschiedenis, zei hij, de
geschiedenis der menschheid vooral, is ellendig. Zeer behartigenswaard was b.v.
dit: de geschied-schrijvers condenseeren in een oogenblik wat gedurende langen
tijd voorviel; zoo b.v. zeggen de boekjes: anno zoo veel volksverhuizing, terwijl die
volksverhuizing eeuwen duurde, en nog voortduurt. Men had voor het onderwijs
een concreet, gedateerd feit noodig. Zoo is de geschiedenis vol van sagen over
menschen en helden. Dan had men behoefte aan ‘het pikante’, aan ‘mots’; ook al
leugens. Zoo ging de bespiegeling voort over recht, over het goede, de deugd, over
staatkunde. Dan over valsche verzenmakerij, onware opschroeverij. Bilderdijk,
telkens als hij een ‘pand’ of ‘loot’ of ‘spruit’ verloor, ging er bij zitten en schreef een
vers. Onwaar; als men een kind verliest en het hart bloedt, - dan zwijgt men. Poëzie
is in alles. Poëzie is samenvatten. Daarom gebruikt zij figuren. Zij kleedt het
denkbeeld in een kunstbeeld, niet in redeneeringen. Wijsbegeerte en poëzie komen
daarin overeen dat zij een zelfden weg afleggen, maar om te komen tot eene
verschillende uitkomst. (....)
Multatuli is een uitpluizer en een meesterlijk ontleeder van men-
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schenzielen; zoo gaf hij tal van toelichtende adagia, paradoxen en voorbeelden.
Een schema van zulk eene voordracht is noodwendig dor en onvolledig. Wij hebben
slechts gepoogd van het vervliegende woord eenige indrukken te bewaren.
C. Vosmaer.

[22 februari 1879
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
22 februari 1879
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Dubbel velletje postpapier, waarvan 1-3
beschreven. (M.M.)
den Haag 22 febr
hotel Keizershof
Waarde Waltman, ik heb hier woensdag gesproken, en wilde den volgenden dag
by U komen of althans gister, vrydag. Maar ik heb 'n tocht of kou (?) op de keel
gehad zoodat ik niet spreken kon. Ook alle andere kommissies waarby geluid geven
tepas kwam heb ik moeten uitstellen. En, ook bovendien voel ik me onwel. Juist
hier in den Haag heb ik nogal verdrietelykheden. En dan niet te kunnen spreken,
zooals gister en eergister. Nog is m'n keel niet in orde, maar 't betert toch.
Vandaag en morgen (Zondag) blyf ik nog hier, daar ik eerst maandag te Utrecht
spreken moet. Nu heb ik 'n vriendelyk verzoek aan U. Zoudt ge de goedheid willen
hebben, heden of morgen (Zondag) even by my te komen? Dan kan ik de dingen
die ik hier heb aftedoen beter regelen dan als ik nu naar den trein ga. Alle spoorzaken
maken me lam, en ik ben reeds zwak zonder dàt. En wilt ge dan zoo goed zyn, my
te doen weten hoe onze rekening staat? Neem s.v.p. 5 Mill. St. en 5 Specialiteiten
voor me mee.
Intusschen vriendelyk gegroet
tt
DD
Als ge morgen wilt komen, kom dan svp liever in den voormiddag dan later. 't Kon
zyn dat ik morgen namiddag niet te laat van hier wou gaan om vóór ik naar Utrecht
ga, noch eerst naar Arnhem te stoomen waar ik misschien m'n koffer zal deponeeren
om daarnà by de lezingen te Zwol, Kampen, Zutfen &c één hoofdkwartier te hebben.
Te Arnhem namelyk logeer ik niet in 'n geldverslindend logement. -
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Wilt ge my doen weten met welken trein ge komt. Dan zal ik zorgen een uur vry te
hebben

[22 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
22 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
den Haag, Keizershof
o
Saterdag avend lieve Mieske, ik heb je brief n 5. Haspels heeft nu zeker myn
brief al, waarin ik om 't noodige geld vraag, en zeker zendt hy 't morgen.
Het hindert me nu erg dat je nog tot Maandag a.s. (3 maart) wachten moet. Maar
kind, als ik je nu morgen geld zend zoodat je wat het geld betreft Woensdag op reis
kunt gaan, of misschien wel Dinsdag, dan kan ik je niet ontv. of tegemoet gaan.
Ja, er was toch iets op. als 't zoo blyft dat ik Donderdag en Vrydag vry heb (en
dit hoor ik morgen) dan kon je woensdag naar Keulen gaan. Ik lees dien dag te
Zutfen. Dan kom ik Donderdag naar Arnhem en vandaar naar Emmerich je te gemoet.
Dat zal wel kunnen. Den volgenden dag kan ik by je blyven by Oebé. Dan kan je
zoolang ik naar Zwol en Kampen ga rustig te Arnhem blyven, en nà 3 Maart
m
(Kampen) kom ik je halen om naar Amst & Hoorn te gaan. Dan ben je meteen by
Oebé geweest en kunt er dan weer gaan (als je wilt) by 't naar huis gaan.
Ik begryp dat Wou ongeduldig wordt over het tellen van z'n keeren slapens! En
ik verlang naar je. Dus: gaan! Als ik nu morgen 't geld maar kryg. Ik denk 't wel. Dan
Hoerah! Ik lees je brief over. Ja, dat je beetje geld op is, begryp ik. Nu, je krygt gauw.
Brievenbus en schel afgenomen goed. Maar ik stel je voor aan Flieder en Neuberger
ons adres optegeven in Holland. Het best is by
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{herrn}
1.
{Braunius Oeberius }
B.O. hoeft er niet
{ Arnheim}
by. Arnheim } is genoeg
{ Holland}
Holland
}
Oebé zal altyd weten waar we zyn. En Arnhem ligt op de route. - Brieven en
couranten? begin met den briefträger z'n 3 mark over februari te geven. Vervolgens
draag je hem op alle couranten en pakketten by Neuberger aftegeven die ze bewaart.
De brieven moet hy (Mueler) zenden naar bovenstaand adres. (Braunius Oeberius.)
Het daarvoor noodige frankeergeld betaal je hem vooruit (byv. 5 mark zal genoeg
zyn, want de meeste korrespondenten weten dat ik hier ben. Mocht hy (briefträger)
beter vinden de opdracht aan 't postkantoor zelf te doen (hy kan ziek zyn en dan
weet z'n vervanger 't niet) ook goed. Schryf dan 'n briefje aan den Direkteur.
Herr Postdirektor Wohlgeb. wird gebeten die für Herrn E DD bestimmte Briefen
2.
nach Arnheim befordern, und etwaige Pakete u Zeitungen im hause Dotzh. str 48
3.
abgeben zu lassen.* Welzeker, de naam B.O. hoeft er niet by. Te Arnhem laten wy aan de post weten
dat alles dáár moet bezorgd worden. En hy expedieert opnieuw aan 't hem bekend
adres. Het opgeven van veranderend adres aan de post is lastig en gevaarlyk. Edu zit by me (Saderdag avend 9½). Ik wil nog eens probeeren. Ik moet zeggen
dat zyn gedrag en wyze van zyn allerliefst is. Dus de spons door alles. Geld is
byzaak. Waar alles vandaan komt, komt dit beetje ook vandaan. Basta. Je haagsche brief is aan 't dwalen geweest. Maar nu is alles terecht tot en met
je brief 5. Verbeelje, daar zit ik nu in de hoop morgen zoodra ik geld ontvang, je dat te
zenden, en nu hoor ik dat de post slechts open is tot
Vertaling:
De geachte heer directeur der Posterijen wordt verzocht de voor de heer E.D.D.
bestemde brieven naar Arnhem te doen opzenden en eventuele pakketten en kranten
in het huis Dotzh. str. 48 te laten afgeven.
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1 uur! Je begrypt hoe 'n slechte kans het is dat ik vóór dat uur verzenden kan! En
4.
als ik wachten moet tot maandag, is 't de vraag of je Woensdag reizen kan! En ik
moet morgen avend van hier weg om te Amsterdam 'n schoon hemd &c uit het
Rondeel te halen. Maandag ochtend naar Utrecht. Zou ik dan 't geld (als ik 't heb)
m

vandaar verzenden. Hier blyven tot maandag morgen kan ik niet, omdat ik te Amst
& Utrecht al afspraken heb. Als 't geld morgen vroeg kwam, kon ik 't nog van hier
verzenden vóór 1 uur. Edu brengt dezen op de post, saterdag 9 uur.5.
Hierby de Spektator. Ik weet niet of ze 'm jou ook zenden.
Later. Ik heb geen gom om te plakken.Ik hoop morgen geld. Anders eerst maandag.
Dag Mieske.Morgen komt Waltman.De haagsche vrienden zyn zeer hartelyk.
Vos zegt: 1000 groeten aan Mimi.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

herrn Braunius Oeberius: doorgestreept ‘herrn’, in duitse schrijfletters.
befordern: oorspr. stond er befordern zu lassen.
De hele passage in duitse schrijfletters.
tot maandag: oorspr. stond er en als 't Maandag wordt.
Deze zin in zijn geheel doorgestreept.

[22 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
22 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Saterdag avend, 10 uur
den Haag.
Hm! Hm! Edu heeft je brief op de post gebracht, en daarnà kryg ik 'n brief van
Haspels die z'n excuses maakt (ik schrok al over 't geld maar 't was beter!) dat-i
genoodzaakt is geweest (en ik begryp dit) my te verbinden voor
5 Deventer
10 Zierikzee
11 Middelburg
12 Bergen op Zoom
13 in onderhandeling voor Tilburg
14 Den Bosch
15 Breda
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17 Rotterdam
19 Amsterdam
20 onderhandeling voor AmersfoortNu, dat is juist goed! Want nu telegrafeer ik hem zonder omslag: zend 500 gl naar
W. Baden. Dus ik hang niet meer af van dat postuur hier. En ik telegrafeerde hem er by dat hy telegrafeeren moest of 't verzonden was.
Dan weet je 't, en kunt regelen. Goed, he? En wat zal Wou wel zeggen! Alzoo is nu de afspraak dat je dinsdag 't geld ontvangende, woensdag naar Keulen
gaat. Ik ben dien avend te Zutfen en ga Donderdag naar Arnhem. Ik zal je of dáár
(Arnhem) wachten of je te Emmerich komen halen. Je telegrafeert me dus (als 't
noodig is) woensdag avend van Keulen naar Zutfen, of donderdag direkt Oeberius
(niet: DD) Arnhem. Dan kan hy de depeche aannemen al ben ik nog niet daar. Ik schryf je dus niet meer. Voor mogelyke telegrammen ben ik Maandag avend te Utrecht. ‘Douwes Dekker,
Multatuli’ Dinsdag direkt Oeberius (geen DD) sla het: ‘zeg aan D’ maar over. Dag beste Mies. Ik ben nu zeker dat Haspels je morgen 't geld zend. Als
1.
Als H. je telegrafeert dat het geld verzonden is, en je berekent dat het er zyn
kan, neem dan vigilante, ga naar de post, daarna Besle en doe alles rydende af.
Dat wint veel uit, dunkt me. Als er niet zoo brutaal veel lezingen waren aangenomen kon ik niet zoo flink
zeggen: zend geld. Dus dat is goed. 2.

n3.

n

Schryf aan Chris dat we den 6 naar Amsterd gaan, en den 7 te Hoorn komen.
Dat is tusschen Deventer en Zierikzee. Dan rust ik wat te Hoorn.

Eindnoten:
1. Verdubbeling door 't omslaan van de bladzij.
2. we: oorspr. stond er je.
3. 6n: oorspr. stond er 7, 6 van.

[22 februari 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
22 februari 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3(⅘) beschreven. (M.M.)
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Den Haag Saterdag
avend beste kerel, Hoe kunt ge als 't ware excuus maken over de regeling? Wie
zich voor iets uitgeeft, moet behoorlyk dienst-doen, en reklameeren tegen regeling
en orde is 'n ellendig ding. Uw regeling is eens-vooral goed. Ik begryp wat 'n gehaspel
gy met de verschillende plaatsen hebt. Als ik nu ook nog moeielykheden maak zou
't 'n onmogelykheid worden. Juist schreef ik U (van ochtend geloof ik) carte blanche!
En, ik zekeren zin is 't my aangenaam dat er zoo'n sneeuwval van spreekbeurten
over m'n hoofd valt. Des te eerder is de f 1300 aangezuiverd en daarom kon ik U
telegrafeeren die 500 gl naar Wb. te zenden, en aan my door Roelands te Utrecht
200 gl. Dan kan op 11, 12 of 13 Maart de schuld gedelgd zyn. Onderwerpen, hm! Nu, van avend weet ik waarachtig niets optegeven. Ik zal wel
wat wakker liggen en U morgen zoo vroeg mogelyk schryven. Overal tzelfde is àl te vervelend. En ik kan dat ook niet doen voor de dames die meer dan een lezing by wonen.
Goeden nacht. Uw Dek
Morgen avend slaap ik te Amsterdam (Rondeel) om wat linnengoed te halen dat ik
daar liet staan. Dan ga ik Maandag morgen naar Utrecht. Ik heb Oeberius geschreven
dat ik in 't Kasteel van Antwerpen ben.

[23 februari 1879
Verslagen voordracht Amsterdam in De Amsterdammer]
23 februari 1879
Twee verslagen van de voordracht van Multatuli te Amsterdam van 14 februari
in De Amsterdammer. Met naschrift van de redaktie. (Knipsel M.M.) Fragmenten.

Ingezonden
Dezelfde redenen, die mij drongen, een van Multatuli's voordrachten bij te wonen,
zullen waarschijnlijk meer daartoe bewogen hebben. Ik besloot te gaan, deels met
dezelfde bedoelingen en verwachtingen waarmee ik naar anderen ga luisteren, wien
de gaven der gedachte en des woords in bijzondere mate gegeven
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zijn. Ik wilde leeren van den genialen denker en kunstgenot smaken van den dichter
bij uitnemendheid. (....)
Toen hij was opgetreden, hield ik een oogenblik in deemoedige houding het hoofd
gebogen; ik herinnerde me plotseling de bittere woorden: publiek ik veracht u, en
ik maakte ook ditmaal deel uit van publiek... ‘Zeer geachte toehoorders!’ Verrast
vestigde ik de oogen op den spreker, en toen hij verklaarde het tot zijn fijnste
genietingen te rekenen, een zoo talrijk gehoor aanwezig te zien, dus zooveel vrienden
te mogen tellen, was de vrees voor vertrouwen geweken.
Ik zal niet in bijzonderheden het gesprokene trachten weer te geven. Het naar
waarheid te doen zou eene pen vereischen als de zijne; het onvolkomen en gebrekkig
te doen plaats hebben zou tekort-doen zijn aan den inhoud en vorm van 's sprekers
rede en bovendien het tegengestelde uitwerken van mijne bedoeling: opwekken tot
bijwoning zijner voordrachten, van wie dit tot heden verzuimden. (....)
Alleen dit nog. Ik kan me voorstellen, dat er ouders gevonden worden die hem
alleen van-hooren-zeggen kennen en zich daardoor dikwijls een geheel onjuist
denkbeeld van Multatuli's denkwijzen en werken hebben gevormd, en op grond van
dien zouden huiveren hunne zonen en dochteren dergelijke voordrachten te doen
bijwonen. Waren ze met dezen ditmaal tegenwoordig geweest, hoe dankbaar zouden
ze geweest zijn voor de schoone woorden, waarmede hij oud en jong uitnoodigde,
het ware genot slechts in deugd te zoeken, nadat hij aangetoond had, dat de debeten credit-posten van elk ander genot met elkander verrekend, altijd een nadeelig
saldo, dat is geen genot dus ook geen deugd oplevert.
V.
Vrijdag 14 Febr. jl. hield Multatuli een lezing in Maison Wackwitz.
Het aantal belangstellenden - men mag aannemen dat althans een groot deel
der aanwezigen door belangstelling gedreven werd - was vrij aanzienlijk. Dit werd
dan ook door den spreker erkend, en, naar zijn aanhef te oordeelen - gewaardeerd.
Des te meer mag 't vreemd heeten, dat geen spoor van die waardeering in 't
voorgedragene te vinden was.
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De voordracht was, wel beschouwd, beneden Multatuli. Op hen, die met zijn werken
niet vertrouwd zijn, zal zij zeker bitter weinig indruk gemaakt hebben; zij die hem
vereeren als denker en als baanbreker voor nieuwe ideën, zullen een gevoel van
teleurstelling niet hebben kunnen onderdrukken.
Of hiervan bewijs noodig is? Voor wie hem hoorden zeker niet. Voor wie dat
‘genot’ niet smaakten, 't volgende:
De stelling was genot is deugd. (....)
In verband met zijn overige denkbeelden mag aangenomen worden, dat hij daarbij
niet alleen, zelfs niet hoofdzakelijk 't oog had op wat men is overeengekomen te
noemen ‘geestelijk genot.’ Deze zijne stelling staat in verband met den strijd, dien
hij voert tegen de averechtsche, verknoeide opvatting van zaken betrekking
hebbende op 't geslachtsleven. Is hij niet opgetreden als de ridder, die 't zwaard
aangordde tot den strijd tegen 't monster: Hysterie? En moet hij nu tot voortzetting
van dien strijd komen en een lezing houden, zóó dat de meest gewone
nutsverhandelaar 't hem niet verbeteren zou!
Genot is deugd was de tekst, de preek was: deugd is genot, wat geheel iets anders
is.
Zeker, deugdzaam zijn, ook in den zin van Multatuli, als 't streven naar stiptheid,
nauwgezetheid, naar arbeidzaamheid en plichtsbetrachting; als de zucht om geluk
te verspreiden om zich heen, wie zou 't niet beschouwen als een groot genot,
misschien als 't hoogste? Maar dat was thans de zaak niet, waarop 't aankwam.
Genot is deugd, daarover zou gesproken, dat zou aangetoond. zoo niet bewezen
worden; wie overtuigd is, na 't behoorde, is wel gelukkig geweest.
Multatuli is, hij zegt 't zelf, tuchteloos. Hij veroorlooft zich, af te wijken van den
gewonen (verhandelings-) weg. Daartoe heeft hij 't recht, zou hij evenwel soms niet
zoover afgeweken zijn, dat men in verzoeking kwam hem als verdwaald te
beschouwen? Het grootste gedeelte der lezing werd ingenomen door uitstapjes op
zijwegen. De meeste hoorders hadden zeker niet verwacht zooveel te zullen hooren
over Disraëli en zijne kamerdienaar, Delebecque en zijn millioenen diefstal, van der
Hoeven en de Cirkelgang der Menschheid, over Willem den Derde en zijn valschen
eed, over Cambronne en de woorden die hij niet gesproken heeft,
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over Willem den Zwijger en zijn huwelijk met Anna van Saksen - alles belangrijke
zaken, die evenwel 't vermoeden een schijn van waarheid geven, dat de
aangekondigde stelling dienst deed als - reclame.
Genoeg. In den strijd, die hij begonnen heeft, zullen zeker velen hem ter zijde
staan, evenwel niet ten gevolge van, maar ondanks lezingen als de bovengenoemde.
J.B.
De Redactie, beide stukken over Multatuli's lezing ontvangende, meent slechts billijk
te zijn door ze beide te plaatsen. De verschillende indruk op de twee hoorders
teweeggebracht, is slechts toe te schrijven aan de verschillende verwachtingen die
beide koesterden.

[23 februari 1879
Brief van Multatuli aan C. Merens-Hamminck Schepel]
23 februari 1879
Brief van Multatuli aan mevr. C. Merens-Hamminck Schepel. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4(½) beschreven. (M.M.)
Den Haag Zondag avend lieve Chris, dankje wel voor je brief, beste meid. Ik
verlang er zeer naar jelui te zien. De logeerdery zal wel beslist worden door Mieske.
Dat we, als wy apart wonen, in 't hotel gaan, vind ik best. Als. Want ik zal 't aan Mies
en jou overlaten. Als ik aan 't reizen ben is 't zeker beter dat Mies by jelui is, maar
als ik te Hoorn ben, en den eersten helft van den dag zoo saai, ben ik bang dat jelui
'n hekel aan my krygt. Ik zal doen wat Mimi goedvindt. Ook ik vind het naar als we
's avends om dien verfoeielyke draak van 'n kind naar huis (zegge logement) moeten.
Vind jy 't mooi van Mies dat ze my buiten myn toedoen of weten met zoo'n beierschen
jongen opscheept. Ik heb hem al gezegd dat ik hem in de Zuiderzee zal gooien. En
de brutale kerel antwoordt dat-i my er in gooien zal. Dus je kunt wat te doen krygen
met redden. 1.
‘Spreken’ te Hoorn. Nu jy 't vraagt, zal ik 't doen, maar ik zit liever by jelui
theetedrinken of grauwerwten te eten. Dat is menschelyker, liefelyker, minder
gemaakt. Gut, ik heb zoo'n hekel aan die publiekerigheid. -
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En nu wanneer we komen? Beschuldig my (ons) niet van wispelturigheid. Het komen
hing van 317½ omstandigheden af. O, 'n heele historie! Net 'n schaakparty. Ik moest
veel geld gebruiken, en de opbrengst van m'n eerste 6 voordrachten was maar
schraal -, en daarom - och, mondeling met pleizier, maar schryvend is 't zoo
lankdradig. Nu dan, heden heb ik Mieske getelegrafeerd dat ze woensdag naar
Keulen kan gaan en Donderdag naar Arnhem. Maar dáár moet ze eenige dagen
2.
blyven, ook al weer om redenen die naar kokinje gelyken.
Het plan is nu dat wy gebruik maken van de vrye dagen die ik hebben zal tusschen
5 en 9 Maart om naar Hoorn te gaan. Dan laat ik Mieske en Wouter daar tot jelui
last, en ga ‘spreken’
10

Maart

Zierikzee

11

Maart

Middelburg

12

Maart

Bergen op Zoom

13

Maart

Tilburg

14

Maart

Den Bosch

15

Maart

Breda

17

Maart

Rotterdam

19

Maart

Amsterdam (op vereerend
verzoek, juffrouw, voor den
tweeden maal. Zoo mooi
was 't! Hm!

20

Maart

Amersfoordt. -

Gedurende al die wysheid verkoopery blyft Mies tot je last. Of ik dan nà
Amersfoordt je de eer doe nog eens terugtekomen zal afhangen van de behandeling
die jelui me aandoet. Neen, t is zonde daarover gekheid te maken. Ik verlang hartelyk
je weer te zien. Mies komt dus (als je haar schryven wilt) Donderdag te Arnhem (adres den heer
Braunius Oeberius.) Ook is myn adres daar, voorloopig. Want al ga ik ‘spreken’ te
Zutfen, Zwol, Kampen en Deventer, ik ga toch telkens naar Arnhem terug (waar ik
ook spreken moet, ah ja, ook te Utrecht, heere jezis wat 'n gemaal!) nu, te arnhem
heb ik nu m'n hoofdkwartier tot we naar Hoorn gaan.
Groet Allard en je jongens. Dag lieve Chris. Ik wil en zàl met jelui pierewaaien al
m

is 't niet by m'n eerste komst. Ik heb 't daarop gezet, en in 't Rondeel te Amst de
kamers er al op aangezien...
Dag meid Dek

Eindnoten:
1. Nu: oorspr. stond er Als.
2. kokinje: taai gekookte suiker of stroop.
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[24 februari 1879
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
24 februari 1879
Briefkaart van Multatuli aan J. Waltman Jr. Met poststempels Utrecht 24 FEB 79
en Delft FEB 79 en geadresseerd aan WEDHeer J. Waltman Jr. boekhande laar te
Delft. (M.M.)
W.W. Zend svp. 25 Exx van ieder naar Arnhem, adres:
r

by den h
N. Braunius Oeberius
Koninginnestraat,
Arnhem. Heel vriendelyk gegroet tt
DD
Utrecht 24-2-79

[24 februari 1879
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
24 februari 1879
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 en 2 (⅚) beschreven. (M.M.)
Utrecht, 24 febr 1879 lieve Titia, wat moet ge wel van my denken? Ik kon niet
schryven, my niet uiten. De smart verteerde my. Er zyn menschen die van verdriet
spreken, en zich uiten! Dat kan ik niet, althans in zekere perioden. Den ganschen
vorigen zomer heb ik geleden. Ik schreef (byna) aan niemand. Zelfs las ik de meeste
br. niet, die ik ontving.
Ik hoop zeer hartelyk, U te zien, juist U. Veel uitleggen en verklaren kan ik ook
dàn waarschynlyk niet (ook omdat m'n keel schor is) maar toch zal ik U doen voelen
dat het geen onhartelykheid was die my den mond sloot. Als ge my m'n zwygen
vergeeft, en my hartelyk te gemoet komt zal ik dit groot in je vinden.
Dag, beste meid
Uw Dek
Ik ‘spreek’ (godbetert!)
heden hier, Utrecht
Dinsdag

25

Arnhem

Woensdag

26

Zutfen

Saterdag

1 M.

Zwolle

Maandag

3 M.

Kampen

Woensdag

5 M.

Deventer
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Bereken gy nu waar ge my kunt doen weten voor welke plaats ge vrykaartjes kunt
gebruiken, en waar ik te vinden ben. Ik ben er suf van (ik meen van dat koffer &
hotelleven, en de adressen.) Toe, vraag me vrykaartjes voor Uzelf of voor anderen.
Ik ben niet wel.

[24 februari 1879
Voordracht te Utrecht]
24 februari 1879
Multatuli spreekt te Utrecht.

[24 februari 1879
Aantekeningen voordracht]
24 februari 1879
Aantekeningen waarschijnlijk gebruikt bij de voordracht over ‘Wijsbegeerte en
poëzie’ te Utrecht. Een strook papier van 334×104 mm, aan de voorzijde geheel,
aan de achterzijde over acht cm beschreven. Het kursief gedrukte betreft
toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten, nr. 40. M.M.)
verband Wysbegeerte en Poëzie andere opvatting.
Locke defenitie. niet betoogen.
Wat is Wysbegeerte? afdwalen
Herhaling vorig jaar. (gedeeltelyk)
Fréderic II filosofe
Solon &c
Aristoteles (natuur) Sokrates
Diogenes Krates Herakl. Demokriet
eerbiedw. Sokrates
Seneka (ryk)
Plato (dichters)
Kant (Krit. d.r. V.)
Leibnitz
Wolf, Fichte, Hegel
1.
Fichte
Spinoza (natura nat.)
1.
Schelling
Schopenhauer
Feuerbach
Moleschot (fosfer!)
Hartman (unbewust)
Albertus Magnus
Theophrastus, Romb, Paracelsus -
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Eindigden met uitroep: Kreeften. niet akademisch
Uitspraak v. Vloten.
nu voor vrouwen
ontwaken der menschheid
antw. van Wetg. Wyzen &c
wellevenskunst!
zien naar
Beloonen.
de feiten
kransen
kindereisje
veeren
knop, chinees.
prix Montyon
drenkelingen prix Salency
ridderorden
vóór die belooningen: dwangmidd.
Deurw. theorie
Goden
Jupiter, Zeus, Herkul.
Heeft die mith. gebaat? Neen.
Voorbeelden. Geschiedenis
(Hooft.) valsch! Clio veile d.
mots. (koningen, Henri IV, Frederic.
oude verbond
Willem I
troubadours, riddertijd
Willem III
geringe waarde, menschenl.
Cambronne.
v. Speyk (Wilh.)
wellevenskunst heeft niet gebaat
Staatkunde
1.
2 erlei. binnenl.
bureaucarrière
questions
wellevensk. heeft niet gebaat.
Maatschappelijk leven
misdaden, doodstraf
Vervalsching &c.
wellevensk. heeft niet gebaat
1.
In 't zedelijke
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In 't huiselijke
Geen oordeel!
In 't midden laten of de wijsbegeerte die tot
wèl leven opwekt gebaat heeft. Deurwaarderstheorie niet proefhoudend
Welke wysbegeerte dan?
die welke één is met poëzie of althans
daarmee in nauw verband staat.

Eindnoten:
1.
1.
1.
1.

Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.

[25 februari 1879
Verslag voordracht Utrecht in Utrechtsch Dagblad]
25 februari 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Utrecht van 24 februari in het Utrechtsch
Provinciaal en Stedelijk Dagblad, no. 56. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Fragmenten
* - Gister avond trad voor een niet zeer talrijk gehoor Multatuli in de zaal Kunstliefde
van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op. De spreker handelde over
het verband tusschen wijsbegeerte en poëzie; doch begon aanstonds met de
mededeeling, dat hij van te voren reeds vergiffenis vroeg voor de onakademische
wijze van voordracht, eene verontschuldiging, die hij meende in een akademiestad
vooral te moeten maken. Hij wenschte zich verre te houden van allerlei schoolsche
bepalingen, maar zou door het geheel zijner rede trachten, zulk een algemeenen
indruk van het verband tusschen wijsbegeerte en poezie te geven, dat zijne hoorders
zelf door eenig nadenken zijne ideeën zouden kunnen uitwerken en aanvullen. Met
voorliefde stond hij aanstonds stil bij het schoone Hollandsche woord wijsbegeerte,
dat met de grootst mogelijke juistheid het begrip uitdrukte, dat er mede te kennen
gegeven moest worden. Of wat anders wilde wijsbegeerte zeggen, dan de zucht
om wijs te zijn? Hoe anders was dat in andere talen! B.v. in het fransch. Welk een
vreemdsoortige beteekenis had daar niet dikwijls het woord philosophe! Prendre la
vie en philosophe, wees b.v. op niets groots, maar op
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1.

een tamelijk onverschillige behandeling van elk hooger levensdoel. (....) Wat, zoo
vroeg hij met nadruk, hebben Hegel, Fichte, Leibnitz, Spinoza, Schopenhauer,
Molenschott gedaan, om wezenlijk de menschheid een stap nader tot geluk te
brengen? Hij betwistte hunne verdiensten niet, maar meende toch, dat de ware
wijsbegeerte niet door hen was bevorderd. Volgens Schopenhauer moet de grondslag
der zedelijkheid medelijden zijn. Doch hoe kan iets passiefs, zooals het medelijden
is, daarvan de grondslag wezen? Neen, niet het medelijden, maar de waarheid is
de grondslag der zedelijkheid. - Is het anders met de gedachte van de geleerden
2.
Molenschott: Kein Gedanke ohne Phosphor ! Is dit resultaat der materialistische
filosofie opbouwend? Zelfs van mannen als Kant en Spinoza betwijfelde hij 't
wezenlijk nut hunner wijsbegeerte. Spinoza's natura naturans en natura naturata
waren hem te spitsvindig. Ten einde daarop aan te toonen, hoe weinig in het
praktische leven tot heden vooruitgang door de wijsbegeerte was te bespeuren,
stond hij stil bij het ‘beloonstelsel’, zooals dat zich nog heden als karikatuur in de
prijzen der deugd (prix de Monthyon in Frankrijk, de roos van den paus, en andere
in het oogvallende voorbeelden) openbaart. Met even weinig eerbied uit zedelijk
oogpunt sprak hij over het strafstelsel, die theologische deurwaarderstheorie,
waardoor men den mensch op het pad der deugd wil behouden. Zulke middelen,
als belooning of straf, zouden de deugd zelve, hoe eerbiedwaardig ook, minder
aantrekkelijk maken. Geruimen tijd stond daarop de Spreker stil bij de
geschiedbeschrijving. Bronnenstudie, waaraan hij zich in den laatsten tijd had gewijd,
had hem overtuigd, dat er zeer veel van al dat groote en heldhaftige, waarop men
zich zoo beroemde, moest worden afgedaan. Hij trachtte dit door verschillende
voorbeelden uit Hooft en Macaulay aan te toonen. Ook de hedendaagsche
staatkunde was verre van verheffend. Een en ander deed hem met instemming de
jongste woorden van het Kamerlid v.d. Hoeven herhalen omtrent den cirkelgang
der menschheid. Na dit in het breede te hebben aangetoond, hetgeen alleen dienen
moest, om te bewijzen, dat wat men tot heden voor wijsbegeerte had gehouden,
der menschheid weinig voordeel had aangebracht, stond spreker stil bij de poezie.
De wijsgeer legt zich meer toe op de kennis van het onderscheid der dingen, de
dichter munt uit in het
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vinden van overeenstemming. Dat hij daarbij op den voorgrond stelde, dat
verzenmakerij geen poëzie kan genaamd worden, sprak van zelf. Ware poezie is
het samengrijpen van de verschijnselen des levens, terwijl wijsbegeerte in het leeren
kennen van den aard der dingen en het gebuiken van die dingen door de beste
middelen tot het beste doel bestond. Wat hij van wijsbegeerte zeide, was niets
nieuws. Voor eeuwen was het reeds gezegd. De Jehovah uit den Bijbel is het zijn.
In de oudheid verstond men dus reeds, dat het in het leven aankwam op het
onderzoeken van den aard der dingen. Deze is even almachtig, stipt rechtvaardig,
als de bijbelserie voorstelling omtrent het Opperwezen. Vooral die stiptheid en
rechtvaardigheid van den aard der dingen moest volgens den spreker worden
opgemerkt door den waren wijze. Van ons mag nooit gezegd worden, wat Fontenelle
3.
van een misdadiger zei: Voilà un qui a mal calculé . Wij moeten goed berekenen.
De studie van den aard der dingen leert ons liefhebben. Liefde is het verband
tusschen wijsbegeerte en poezie. Met die opmerking besloot de Spreker zijne rede,
die, naar zijn eigen zeggen, slechts in enkele hoofdtrekken had aangegeven, wat
de hoorders zelven moesten uitwerken. - Met belangstelling werd hij van het begin
tot het einde gevolgd. Zijne rede gaf veel te denken. Mochten zijne hoorders van
het vele schoone en ware, dat er in voorkwam, de juiste toepassing vinden voor het
leven.

Eindnoten:
1. onverschillige: willekeurige.
2. Ohne Phosphor keine Gedanke: zonder fosfor geen gedachte (du); het denken is niets anders
dan chemische processen in de hersenen.
3. Voilà un qui a mal calculé: die kerel heeft geen goeie rekensom gemaakt. (fr.)

[25 februari 1879
Voordracht te Arnhem]
25 februari 1879
Multatuli spreekt te Arnhem.

[26 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
26 februari 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Arnhem Woensdag
by de Oebés ½ elf
Wel, meid, nu ben je al 'n uur of 4, 5 onderweg. Ik heb pyn in m'n rug van je
sporen!
Je in ééns doorgaan en niet te Keulen overnachten is zeer goed.
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Maar gister middag, voor ik je brieven had waarin je dat plan meedeelde, was ik
tòch bly dat je (naar ik toen dacht) te Keulen zou kunnen rusten. Verbeelje ik had
reeds te Utrecht 'n telegram naar Domhotel Keulen klaar gemaakt om je 'n warme
kamer te doen vinden. Maar je hebt gelyk. In ééns dóór is beter. Toch is 't 'n erge
sjouw met zoo'n kind, elf uur in den trein! Ik ben er moe van, en vat het zeker
zwaarder op dan jyzelf.
1.
Je begrypt hoe bly ik ben dat ik je nu morgen hier te Arnhem zien zal. Nu haal
je my van den trein, in plaats van ik jou! Oebé zal Wouter kennen aan z'n pronkjas.
Nooit zal je ergens beter ontvangen zyn. Dat weet je al voor je dit leest. Eén
hartelykheid. Wat m'n lezingen aangaat, och! Ik overleg savends nà de voordracht altyd wat ik
eigenlyk had moeten zeggen. En nu heeft het 'n voordeel! Want zie, van avend te
Zutfen zal ik tot thema kiezen... het gister hier verzuimde! Alzoo: leve de
o

gebrekkigheid! Het geeft stof tot 'n 2 speech. Voor 't eerst hoest ik nu 'n beetje. Maar namiddags en 's avends ben ik heel wel.
Vandaag nu al (vóór 11 uur reeds) zelfs monter. Ik verlang zoo naar morgen om je
te zien. Ik kom morgen 11.55 van Zutfen, god heeft dat uur zoo bepaald om net in jelui
koffidrinken te vallen. Zie bygaand briefje voor Betsy. Ik kreeg 't net toen ik weg moest naar de spoor.
Dus in haast geantwoord, iets als: Dat is heel lief van je Bet. Nu kan ik niet maar ik
~

zal te U . terugkomen om je 'n zoen te brengen. Heel vriendelyk gegroet. - Ja, 't is
lief van Bet. De akeligheid zit maar in 't omgaan met die vriendin die ik niet slikken
kan. Nu Mieske tot morgen. Gut, wat spoor je. 't Zit my in den rug. En wat 'n weer! Bekommer je niet over m'n lezingen, och! dag Mies. Dag, Wou
Hierby brief Mevr. Admiraal.
Schryf haar 'n woordje over myn woelig reizen & trekken. Ik moet te Rotterdam
n

zyn (den 17 voordracht!) doch misschien al vroeger (byv. op reis naar 'n andere
plaats. Ik weet dit nu niet) en kom haar in allen geval opzoeken en spreken, (haar
adres is: by de heer Dupuis. Dit blykt genoeg te zyn want m'n vorige aan hem is
2.
terecht gekomen) Schryf haar belangstellend en vriendelyk
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Ik zal 't morgen doen. Zend my te Zutfen 'n groetje en of je wel bent. M'n logement weet ik niet meer,
maar ik zal m'n adres bekend maken. Vóór acht kryg ik dus 'n groetje niet waar?
En hoe je 't op de reis gemaakt hebt met Wou. Wat zal je moe zyn van de spoor en
dien kwajongen. Ik ben heel opgeruimd dus: wees 't ook. Hoe vrolyker hoe liever, meid.

Eindnoten:
1. ik je: oorspr. stond er je.
2. Deze hele alinea vanaf ‘Schryf haar’ dik doorgestreept.

[26 februari 1879
Voordracht te Zutphen]
26 februari 1879
Multatuli spreekt te Zutphen.

[26 februari 1879
Aantekeningen voordracht]
26 februari 1879
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Horror vacui’ te Zutphen. Twee
stroken papier van 328 × 99 mm, aan de voorzijde geheel en aan de achterzijde
slechts zeer gedeeltelijk beschreven. Het kursief gedrukte betreft toevoegingen in
potlood. (Map Voordrachten, nr. 73 en 74. M.M.)
Horror vacui. Het verkeerde
verdry ven door 't goede. domheid door wysheid
wat is wysbegeerte?

D'alembett

van Macé tot Calcar

Diderot

Frederic II filosofe

grimm

macmahon

Holbach

Solon &c

D'Arras

Natuur

Aristoteles

Lamettrie

Nero, rijk

Seneca

Sokrates
dichterPlato
Kritik d.r.V. Kant
Leibnitz
Wolf, Fichte, Hegel.-
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Descartes

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

724

Nat. naturans

Spinoza
Schopenh.

medelijden

Feuerbach

fosfer

Moleschot

die philosoph

Hartman
Albertus Mag
Theophr. Romb. Par. -

Veel te pluizen
van Vloten!
weinig te eten!
Haarlemmer!
Wat ik van wysbegeerte zei!!
Dit is ook toepasselyk op
Akademische wysbegeerte
Stalknecht, 4 heemsk. & Rossinant
1.
Keukenmeid Onze wysbegeerte!
Vullen is natuurwet
Alzoo hoe vullen? wysbegeerte zucht naar
kennis om goed en
gelukkig te zyn.
Robinson
Christus en die gekruist het zyn
Alzoo Jehovah
Mozes
taal is beeld
Isis. Osiris
volk horror vacui
Wodan = weten
vulkanische, plutonisch
almachtig.
Sterren, infusie d.
muschje ter aarde
2.
t kleine haar des hoofds
huishouden
alwetend
teren geteld
bloempje in de wildernis
zwaartekr. Newt.
rechtvaardig
ook sterren.
god dienen
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nasporen
leerend op derving
stipt, trouw, recht

2×2 = 4

vaardig, soliede

ieder 't zyne

korrekt

nooit woordbreuk
werken betalen
geen gefleem
nooit woordbreuk!! -

jaloers.

Multatulit
mammon
meel-roet
geest-beest
1.

schutting eeuwig, onsterfelijk

Niets vernietigt
vorm verandert
(poëzie)
myn ideen en deze
voordracht! -

omzichtigheid en moed kansrekening
arbeidzaam.

mieren

v. Houten

zonnestelsels.

parabool

gisting

hyperbool

(hart) atomen
en alles wat daar
tusschen ligt. Men neemt de

liefderyk.

manieren aan
g

van de omgev.

Archimedes

wetenschapp. concl.

ik, laster

geometer, geoloog,

e

astronoom, boekhouder.
1.

elf elk stof de d.i.d.Z.
dartelt doet z'n plichtje
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elke steen in den muur

kantwerk

nog eens kinderen Jan.
geneesheer.
Mad. de Stael Therese -
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horror vacui in 't huwelyk! Egoïsten, woekeraars!
Het horror vacui indachtig
de wenken der Natuur opvolgen, het goede in ons opzuigende, op onze beurt als 't
ledige wat ons omgeeft, vullen
met kennis & wysgeerige toepassing daarvan ten einde alom deugd
tot genot te maken en ieder onzer alzoo
3.
'n ware springbr. te doen zyn van geluk.

Vooruitgang {Domela Nieuw.
Vooruitgang {Wenzelburger
drie opmerkingen
1
1)
2)
3)

buigen voor de stof?
Jezus Sadduzeers
jongeling zalig? Havelaar atheisten, duitschld
Als er 'n god ware?!

Eindnoten:
1.
2.
1.
1.
3.

Doorgestreept.
haar des hoofds: doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Hierna op achterzijde van strook 74.

[27 februari 1879
Verslag voordracht Arnhem in Arnhemsche Courant]
27 februari 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli van 25 februari te Arnhem in de
Arnhemsche Courant, no. 7731. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragment.
Voor een niet talrijk publiek hield gisteren avond in de kleine zaal van Musis Sacrum
de heer Douwes Dekker zijne aangekondigde rede. Tot tekst of aanleiding koos hij
het horror vacui in de zedelijke wereld. Wie dezen spreker ooit gehoord heeft, weet
dat een resumé van hetgeen hij zegt van geenerlei waarde is. Zijne gedachten
volgen elkander gelijk zij in zijn hoofd en in zijn hart, waarin zij zijn vergaard, oprijzen,
en betreffen wel allen van nabij of van verre de zaak die hij tot onderwerp koos,
maar zij hangen niet genoegzaam zamen, zij spruiten niet uit elkander voort, zóó
dat men ze resumeren kan. Zij dragen het karakter der improvisatie, maar zoo de
vorm geïmproviseerd is, de stellingen en beelden zelven zijn blijkbaar lang en ernstig
overdacht. Wat Douwes Dekker tot zijne hoordes zegt zijn geen invallen, maar
ernstig
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overwogen denkbeelden, die hij door sprekende voorbeelden toelicht. Vaak zijn die
voorbeelden uit een geheel anderen kring gegrepen dan het onderwerp waarmede
hij bezig is; ook dan is hij dichter, zamenvatter; hij vat zamen wat niet vereenigd is
en treft door de stoutheid van zijne vergelijkingen. Nu en dan laat hij zich door het
een of ander woord op het gebied der taalvorsching brengen en ook dan deelt hij
merkwaardige opmerkingen mede, waarbij hij afwijkt van de etymologie door andere
taalvorschers erkend.
Evenzoo wijkt zijne voordragt geheel af van de traditionele wijze van voordragen.
Hij blijft zich zelf eigenaardig in zijne gebaren zoowel als in zijne wijze van spreken.
Hij vermoeit niet: hij verveelt niet door eentonigheid. Er is frischheid en kracht, zoowel
in hetgeen hij zegt als in de wijze, waarop hij het zegt.
Zijne beschouwing over dichtkunst en wijsbegeerte; zijne waarschuwing tegen
navolging; zijne schets van Jezus' karakter in strijd met hetgeen de traditie er van
gemaakt heeft; zijne beschouwing over de opvoeding en waarschuwing voor hetgeen
men moraal noemt en voor datgene, wat door spreker spoken genoemd wordt; zijne
denkbeelden over de ware liefde; zijne taalkundige uitweidingen over Jehova; de
uiteenzetting van zijne leer, dat de aard der dingen de god is, die in den bijbel wordt
verkondigd en die door hem wordt erkend; het toetsen van deze omschrijving van
god aan de pligten van den mensch en ten slotte zijne belijdenis, maakten de
hoofdpunten uit zijner rede. (....)

[27 februari 1879
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
27 februari 1879
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1, 2 (½) en 3 (⅔) beschreven. (M.M.)
Zutfen Donderdag lieve Titia, hartelyk dank voor je brief. Gisteravend heb ik hier
gesproken, dinsdag te Arnhem en Maandag te Utrecht. Ik ben moê. Daarby
1.
kortademig (asthma , want 's avends adem ik wat beter dan in den voormiddag) en
alle nachten hoesten. Wonder is dit niet by 't reizen in dit weer. Enfin! Dat ik m'n
taak volbreng nu 't moet, spreekt van zelf. Maar dit verontschuldigt m'n landgenooten
niet die my aan dat tobben overlaten. -
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Ik moet de kamer uit, en schryf voort in de algem. zaal onder commis-voyageurs.
Straks moet ik naar de spoor naar Arnhem, waar m'n vrouw gister aangekomen is.
Ik spreek Maandag 3 te Kampen
Woensdag 5 te Deventer
maar kan nog niet bepalen wanneer ik te Dev. kom. Zeker is 't dat ik den dag nà
de lezing vroeg weg moet om terugtegaan naar Arnhem om m'n vrouw naar Hoorn
te brengen waar ze by haar zuster logeeren zal.
Ga te Deventer op den dag der lezing (of zend iemand) naar de zaal met bygaand
briefje. Niet te vroeg op den dag want dan is misschien de bediende die alles regelt
nog niet aangekomen.
Ik ben zeer moê. Adieu lief kind. Tot ziens.
Dek
Verzoeke aan toonder dezes voor rekening van den ondergeteekende tien bewyzen
van toegang voor de lezing van heden avend aftegeven
Deventer 5 Maart 1879
DouwesDekker Multatuli

Eindnoten:
1. asthma: oorspr. stond er tering of asthma.

[28 februari 1879
Verslag voordracht Zutphen in Zutphensche Courant]
28 februari 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zutphen van 26 februari in de
Zutphensche Courant, no. 50. (M.M.) Fragment.
- Een preek, in de schoone beteekenis van dat woord, een degelijke, flinke en
zelfs zeer ernstige preek, die tot tekst had kunnen hebben Matth. XII vers. 44: En
de onreine geest komt en vindt het huis ledig, en boven welke als motto ook het
Paulinisch woord: overwint het kwade door het goede had kunnen geplaatst zijn,
hebben zij, die gisteren avond in vrij grooten getale waren opgekomen om de viva
1.
vox van Multatuli te vernemen, kunnen hooren. Er naar te trachten om bij de ons
toegestane beperkte ruimte, een denkbeeld te geven van deze rede, zoude niet
alleen een dwaasheid, maar ook een zich vergrijpen zijn aan de vele schoonheden
die ons in dit bont gekleurd tafereel voor oogen werden gehouden. Eene korte
herinnering aan den gedachtengang van den Spreker moge volstaan. Het horror
vacui der Ouden, de afschuw der natuur van het ledige was het onderwerp zijner
beschouwing.
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Evenmin als in de natuur het ledige geduld wordt, mag dit ook in de zedelijke wereld
geschieden. Waar geen zuivere lucht aanwezig is, daar ontmoeten wij de bedorvene.
Als deze laatste in onze vertrekken heerscht, dan is het niet genoeg haar te
verdrijven, maar de frissche lucht moet ook binnentreden, daarom zetten wij deur
en vensters tegen elkander open. Zoo moet ook op het gebied van het zedelijk leven
het kwade worden uitgedreven en het ledig dat daardoor zoude ontstaan aangevuld
worden door het goede, dat is hier: door de wijsbegeerte en de poëzie. Kregen wij
van het laatste weinig te hooren, des te meer van het eerste. Dat woord wijsbegeerte
moest niemand afschrikken, het was zoo eenvoudig dat een dertienjarig kind er de
beteekenis van kon begrijpen. Alleen wat men gewoon is onder klassieke
wijsbegeerte te verstaan, had daaraan zulk een diepzinnigen klank gegeven. Die
klassieke wijsbegeerte was echter ten hoogste af te keuren. Van de zeven Wijzen
van Griekenland af tot aan Voltaire toe wordt opgemerkt dat de wijsheid van velen
hunner ten opzichte van de wijsbegeerte eigenlijk niets te beteekenen had, en dat
ook zij, die de zaak ernstiger opvatten, ons toch geen stap verder brachten. De ware
wijsbegeerte was het zoeken der eenheid in de natuur, die zij ondanks hare oneindige
verscheidenheden overal te aanschouwen geeft. Aan haar moeten wij de middelen
ontleenen om in het leven te genieten en deugdzaam te zijn. Stelden wij haar voor
als een persoon, dan zoude zij ons toeroepen, dit te doen of dat te laten, ons nu op
het een, dan weer op het ander van hare werkzaamheid wijzende. Alles wordt door
den mensch aan de natuur ontleend, zij heeft den mensch leeren spreken, zooals
aangetoond werd door het ontstaan van de voorzetsels op en over, door de
verschillende beeldspraak door ons aan het hart ontleend. Na deze afwijking keert
de Spreker tot zijn onderwerp terug. Op het zedelijk leven wordt nu het oog gericht.
Een geheel tafereel van het menschelijk leven gaat ons oog voorbij. Van het kind,
van den minst ontwikkelde af, tot aan den meest beschaafde, den hoogst geplaatste
wijst Multatuli ons aan hoeveel ledigs er in de verschillende levensomstandigheden
wordt aangetroffen, en door welke treurige middelen men dat dikwijls tracht aan te
vullen. Het kind maakt men bang met God, die dienst moet doen als een spook; de
lagere standen toonen door de wijze waarop zij
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zich aan genot overgeven nog geen flauw begrip te hebben van het ware genieten,
een verschijnsel dat zich ook bij de meer ontwikkelden voordoet, die hunne
uitspanning in bierknijpen zoeken. Geliefden en gehuwden, zij weten vaak niet wat
liefde is, hoe die bestaan moet in het zich wederzijdsch geven. De ware wijsbegeerte,
die bestaat in het zoeken naar het zijn, in het waarnemen van hetgeen is, moet al
dat ledige aanvullen, al dat verkeerde uitdrijven. Hare aanwijzingen te volgen leidt
tot deugd en dientengevolge ook tot genot, want beide zijn één.
Zij, die met ons de ontwikkeling van dien gang der denkbeelden hebben
aangehoord, zullen beseffen hoe dikwijls wij ons geweld moesten aandoen om niet
hier en daar die dorre opsomming toe te lichten door het mededeelen van eenige
ferme grepen, die de spreker in het menschelijk leven deed en die wij waarlijk maar
voor het grijpen hadden.
Veel schoons hebben wij inderdaad gehoord.
Wie juichte den Spreker niet toe als hij in dat laatste deel zijner rede de ledigheid
in veler leven zoo treffend aan de kaak stelde, als hij de dronkenschap met hare
noodlottige gevolgen ons schetste, als hij op het flauwe gebabbel wees zoo dikwijls
in de bierhuizen gevoerd, als hij zoo terecht het ledige in de liefde deed gevoelen,
waar alles zich menigmaal oploste in zinledige klanken, en ons dit aan Bilderdijk
deed aanschouwen, door zijn bekende brieven aan zijn vrouw terecht aan de
verachting prijs te geven, om nu te zwijgen van zoo menige heldere, juiste opmerking
op het gebied der wetenschap. (....)

Eindnoten:
1. viva vox: levende stem (lat.)

[28 februari 1879
Advertentie voordracht Zwolle]
28 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Zwolle op 1 maart in de
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, no. 50. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
SCHOUWBURG ZWOLLE.

Zaterdag 1 Maart
VOORDRACHT VOOR MULTATULI.
Entrée: 1ste en 2de rang f 1,00, 3 de en 4de rang f 0,50. Aanvang 7½
uur.
Plaatsen bespreken van 's morgens 10-12 uur voor hh. huurders.
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Voor de overige plaatsen blijft de lijst ter inschrijving tot 12 uur geopend, waarna
onmiddellijk tot de loting wordt overgegaan.

[28 februari 1879
Brief van Edu aan Multatuli]
28 februari 1879
Brief van Edu aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2(⅓)
beschreven. (M.M.)
's Hage 28 febry 1879
Beste lieve Dek,
Dankje voor je briefkaartje. 't Is dus vast dat tot nader bericht blyft je adres in
Arnhem. Is Mimi al gekomen? Hoe gaat 't met haar? En met de kleine Wouter? Is
hy blyde in Holland te zijn? Mijn hartelijkste groeten aan beiden s.v.p.
En hoe gaat 't met jou, beste Dek, met je keel, met je leezingen? Ben je niet al te
veel afgemat? Ik zou met pleizier 't een en ander van je vernemen. Indien je geen
tijd heb, wil Mimi dan zoo goed zijn mij met een paar woordjes iets over jou en haar
willen mededeelen?
Ik heb punctueel van Mijnh. Waltman jou boeken ontvangen, niet die van Vosm.
Ik ben zij steeds wachtende. Met groote ingenomenheid lees ik je M. Studien, c'est
1.
ma lecture du soir ; ik lees niet vlug maar dat is niet mijn schuld want om alles goed
te begrijpen moet ik veel overlezen en nadenken.
2.
Met mij is alles in den statu quo ante bellum . Ik heb noch geen geld van mijne
lessen ontvangen 't geen mij wel spijt; des te meer dat mijnh. Holle op reis gaat en
van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt om mij vriendelijk wel is waar, te
verzoeken of ik niet meer bij hem kwam eeten.
Met andere woorden moet ik niet meer zoo dikwijls bij hem aan huis komen en
mijn smaandelijks geld heb ik voor deze maand niet meer gekregen. Enfin, dat valt
3.
mij erg tegen, want 't bezorgt mij veel soesah, mais qu'y faire ?
Dag beste Dekje, dat Mimi, dag Wouter,
Uwe U liefhebbende Edu
Kerk straat 30

Eindnoten:
1. c'est ma etc: dat is mijn avondlectuur (fr.)
2. statu quo etc: de toestand voor de oorlog (lat.)
3. mais qu'y faire?: maar wat is er aan te doen? (fr.)
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[28 februari 1879
Advertentie voordracht Deventer]
28 februari 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Deventer op 5 maart in de
Deventer Courant, no. 9. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
FOYER VAN DEN SCHOUWBURG

Deventer.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
op Woensdag den 5den Maart 1879,
des avonds ten 8 ure.
Toegangsprijs bij inteekening f 1, buiten inteekening f 1,50.
In beide Societeiten liggen LIJSTEN ter inteekening.

[1 maart 1879
Voordracht te Zwolle]
1 maart 1879
Multatuli spreekt te Zwolle.

[1 maart 1879
Aantekeningen voordracht]
1 maart 1879
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Eenheid in de Natuur’ te Zwolle.
Een strook papier van 290×102 mm, aan voor-en achterzijde (⅚) beschreven. (Map
Voordrachten, nr. 99. M.M.)
Naar de Natuur zien
Jehovah &c
Eenheid in de natuur
stof en stof
stof en vorm
stof en taal
stof en onstof
zinnebeelden parabelen.
vol loop v.d. maan
v. Houten.
daar uit stiptheid
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leeren! Nog eens éénheid als leiddraad:
drie museums.
platvisch die eenheid gebruiken voor
onze ekonomie.
altyd en
overal kan de gymnastie
geoefend worden
eisch helderheid! Deel niet
aan leerling in zonnestelsel
altyd
in alles, groot en klein
vraag
in huishouden
altyd
in beroep
onderzoek
Hoogmoed! 1.
Door weerstandsvermogen al 't verkeerde
2.
uitdryven (brandhout) werkmaneten klaar
kleeren net in orde
maar gemoed?
spys gereed voor 't gemoed
Daartoe onze keuken niet
verwaarloozen, en
onze proviand
woestyn
personenlystje
in romans: ze krygen elkaar 2.
Numa Pompilius
2.
in legende
Jezus
woestyn
Numa Pompil.
Johannes de dooper
Jezus
Mahomed
anachoreten
monniken
terug
ridder vigilie
op
ik (Multatulit)
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woestyn
zaadkorl. gymnastie en discipline
in eenzaamheid.
leeren denken
rekenk. voorstel?
zelfkennis
religieuse beschouwing
opgaan in god
God zien (Jehovah) }stoffel.
arbeid
noodig
breien Preek. }stoffel.
arbeid
noodig
breien De beschouwing van de }stoffel.
arbeid
noodig
breien Natuur der dingen leidt
tot:
kennis v. ons gemoed, (talenten)
vermyding van 't booze
navolging van al 't
goede in die natuur
tot geluk en deugd
want de ware liefde &c.
niet wy in 't Kon. der
Hemelen maar 't Kon.
der H. in ons.

Eindnoten:
1.
2.
2.
2.

weerstandsvermogen: oorspr. stond er horror vacui.
Geschrapt.
Geschrapt.
Geschrapt.

[1 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
1 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1(⅔)
beschreven. (M.M.)
Zwol Saterdag avend lieve beste Mieske! Je zult zeker nieuwsgierig wezen te
weten hoe 't gegaan is. Nogal goed, en ik voel me wèl.
1.
Morgen blyf ik hier (hotel Keizerskroon) tot overmorgen namiddag.
Latere plannen weet ik nog niet.
Dag Mieske, m'n beste groeten aan die lieve Oebés
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Eindnoten:
1. namiddag: oorspr. gevolgd door En van Kampen Maan Dan (naar Kampen. Overmorgen van
Kampen; doorgestreept.

[2 maart 1879
Advertentie voordracht Kampen]
2 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 3 maart te Kampen in de
Kamper Courant, no. 4341. (G.A. Kampen; afschrift M.M.)
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VOORDRACHT

van
MULTATULI
op Maandagavond 3 Maart in de Groote Concertzaal.
Aanvang 8 uur.
Toegangskaarten zijn te bekomen in den Boekhandel van LAURENS VAN
HULST.
Plaatsen zijn te bespreken 's morgens van 11 tot 12 uren, terwijl precies
11 uur zal worden geloot.

[2 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
2 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4(½)
beschreven. (M.M.)
Zwol, zondag avend lieve beste Mieske, zeker wil je graag wat van me hooren.
Ik heb hier 'n heel rustigen dag gehad en daarvan gebruik gemaakt om een en ander
te regelen en natezien, maar ik voel me koortsig en lam. Gistravend by de lezing
was ik vry wel, althans de voordracht is goed afgeloopen. Een flinke koorts zou me
1.
goed doen. Nu moet je m'n itineraire weten om te kunnen adresseeren.
Ik ga morgen namiddag van hier naar Kampen, en Dinsdagnamiddag naar
Deventer.
Donderdag ochtend naar Amsterdam, vroeg genoeg om de boot naar Hoorn te
treffen.
Nu weet ik niet of 't je schikt om reeds Woensdag van Arnhem naar Amstm &
Hoorn te gaan. My dunkt dit zou 't beste zyn. Dan vind ik je te Hoorn, en je kunt by
t
Igesz (logem ) 'n kamer voor me bestellen.
Maar wil je liever eerst Donderdag van Arnhem gaan, ook goed! Dan reizen we
zonder afspraak ieder op z'n eigen houtje naar Amsterdam en treffen elkander by
de boot.
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De Hoornsche lezings-regelaars hadden wat veel noten op hun zang (zei Roelands)
en Haspels stelde voor hen afteschepen. Ik zei: goed! De opkomst hier te Zwol was weer zeer middelmatig. Er was konkurrentie van 'n
paardenspel, naar ik hoorde. Te Haarlem had ik te kampen tegen 'n gratis voordracht
2.
in 't Nut van Ds Perk . Overal is iets van dien aard. Natuurlyk! De slotsom is, dat
zulke voordrachten my op verre na niet opbrengen wat in verhouding zou staan tot
de inspanning die ze my kosten, en ook niet met de bekende mooivindery. Dank jelui wel voor de scheermessen, en voor de telegram van van ochtend. Roelands die weer boven water is, bracht me veel brieven en ook 'n paar
couranten. Ik heb hier gesproken over de ‘eenheid in de Natuur te gebruiken als handleiding
voor onze begrippen over 't goede’
Wat ik morgen te Kampen zal hebben, weet ik nog niet. Misschien wel 't zelfde.
Dan kan ik eenige hier begane fouten verbeteren.
Dag lieve beste Mies, dag beste Oebés en kleine kerel. Ik ben hier in 'n best logement. Men is vol attenties. Verbeelje die Juffr. (??) de
moeder van den kellner hier, had my te Amsterdam gehoord, en haar zoon over die
3.
voordracht geschreven! Die vrouw had haar carrière begonnen als meid , en bleef
altyd in burgerlyke omgeving. Dag beste Mieske.
Zorg jy nu maar dat Chris op de hoogte van je komst is. n

Le Gras geeft den 14 de Vorstenschool voor z'n benefiet. Ik kan er niet by zyn
(Den Bosch!) maar jy misschien wèl. We zullen het bespreken. Voorzie je inktkokertje goed dat er drukking op het deksel is.
't Myne is opengegaan. Alles was beïnkt! Als je misschien het pak boeken nog niet naar Amstm verzonden hebt, zend my
4.
dan 8 Exempl. van ieder naar Deventer en neem de overigen mee in je eigen koffer
naar Hoorn. Maar die aan my, moeten dan terstond verzonden worden, dat ik ze te
5.
Deventer nog in tyds ontvang om ze te verzenden.

Eindnoten:
1. itinéraire: reisroute (fr.)
2. Marie Adrien Perk (1834-1916), waalsch predikant en nederlands letterkundige, vader van de
dichter Jacques Perk.
3. meid: oorspr. voorafgegaan door ke; doorgestreept.
4. een ieder: Specialiteiten en Millioenen Studiën.
5. om: oorspr. gevolgd door er; doorgestreept.
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[2 maart 1879
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
2 maart 1879
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1(⅓) beschreven. (M.M.)
Zwol 2 Maart 79
Zondag avend lieve Titia, ik ga morgen naar Kampen, en kom Dinsdag te Deventer.
Schoon ik nog niet weet, hoe laat. Ik zal daar logeeren in Keizerskroon of Keizershof
of zoo-iets. Er komt wat van 'n keizer in. Wilt ge zoo goed zyn me daar 'n briefje van
U te doen vinden, waaruit ik uw adres te weten kom? Ik heb 'n pakje voor U.
Ik voel me zeer onwel, en heb moeite my overeind te houden. Tot ziens, myn
goed kind!
Dek

[3 maart 1879
Voordracht te Kampen]
3 maart 1879
Multatuli spreekt te Kampen.

[3 maart 1879
Aantekeningen voordracht]
3 maart 1879
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Eenheid der Natuur als leidraad
voor onze begrippen en gedragingen’ te Kampen. Een strook papier van 332 × 100
mm, aan beide zijden geheel beschreven. Het kursief gedrukte betreft toevoegingen
in potlood. (Map Voordrachten, nr. 54. M.M.)
Eenheid der Natuur, leiddraad voor onze begrippen
en gedrag.Christ. & die gekruist.
1.
Eenheid
Wat is natuur?
Rousseau Isis, Jehovah.
Wodan. Jupiter. Zeus.
aan zich zelf gelyk
onbewegelyk
eenvoud
één stof, één natuurwet
keukenmeid ammoniak tonkaboon
eenheid stof
vanille quinine aniline arsenic
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alchymist

goud

diamant, zuur staal,
menschel. lich. 1.
ellips
vorm. kleksografie
vorm kikker + man. vr. kieuwen
tusschensoorten, spons
- vleermuis 1.
koraal, kristal, poliep
marmer
1.
1.
beweging ellips stof en onstof:
1.
Taal.
hevig (r)
maha (r)
hart (atie)
neerslachtig
melankoliek
hekel, akelig
angst,
huup! (r) benauwd,
1.
zonde parabool.
parabool
gelykenis
dus taal is beeld, dichters Eenheid wetenschappen.
geen specialismus { stof en onstof }
{ stof en begrippen }
drieerlei museen
jong amerika hypothese. -

kalk &c

e

2 deel stof en begrippen
wysbegeerte en poëzie.
kind en genie
Eenheid stof en begrippen
over onze plichten /Cats
Menscheid
Wat is goed? in wording
Kathechismus d. Nat. -
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wysbegeerte
Jehovah. Jupiter. Zeus.
Isis. Wodan geen luim van 'n gebieder
geen beelden maken
algemeenheid. breedte van opvatting
Jezus. poezie
veranderde vorm
deze voordracht. stiptheid in 't geringe en groote.
haren geteld
bloempje
zwaartekracht (plan.)
ellips stiptheid in Geschiedenis
(cirkelgang)
kansrekening
en koraal in karakterkunde
nieuwsgierigh. in liefde
aantrekking jaloers
en
rechtvaardigheid.
Multatulit!
geen gunst.
suum cuiqui
laster onwetenschappel. arbeidzaamheid. Mieren
koraal, wereldd. poliepen
zee by mainz.
bew. wat. & lucht in harten
wysbegeerte voor ieder horror vacui. verkeerde neiging
weerstandsvermogen vermaken
huwelyksliefde Arbeid? Zeker
Archimedes
dubbele leering
zedelykheid dóór 't arbeiden
Archimedes
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Fontenelle „
dóór stipt rekenen
het grootste genot is 't geven
van geluk

Eindnoten:
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.

[3 maart 1879
Advertentie voordracht Middelburg]
3 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Middelburg op 11 maart in de
Middelburgsche Courant, no. 52. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Concertzaal te Middelburg.
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
op Dinsdag 11 Maart 1879, 's avonds 8 uren. Toegangsprijs f 1. 50.

[3 maart 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
3 maart 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Zwol 3 Maart 79
g
1.
Waarde funke! Dank voor de ontv. Rek Courant , die natuurlyk weer best is. Straks ga ik naar Kampen vandaar morgen naar Deventer. Dáár blyf ik tot
2.
Donderdag-ochtend , en vervolgens is myn adres tot nader bericht, te Hoorn. Na
Deventer ga ik daarheen en al blyf ik er slechts 2, 3 dagen, mimi blyft er, en kan de
brieven openen, om al of niet natezenden naar 't vereischt wordt. Van en met den
n
n
10 t/m den 20 heb ik maar twee dagen vry. Of de opbrengst in evenredigheid staat
met de inspanning? O neen! De voordrachten zelf vermoeien me niet, maar 't reizen,
trekken, sporen, de hôtels kellners, koetsiers, natte lakens, de gedurige verandering
van omgeving - zie, dat maakt me moê. Ik ben dan ook niet wel, maar wat rust zal
me wel weer opknappen. Heden korrigeerde ik hier vel 15, doch zend dat vel aan Mimi (die
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nog te Arnhem is) om nog eens natezien. Ik vertrouw mezelf niet in zoo'n drukte.
Het vorige vel heb ik, onwel zynde, geheel aan haar moeten overlaten. r

Ik expedieerde zooeven p V.G & L. een pakketje aan U, bevattende Specialiteiten
& Mill. Studien. Het laatste bevat niets nieuws. Waarom zend je 't dan, vraagt ge?
o

Wel, ik vind den druk zoo mooi, en 2 de noten die volgen moeten, zullen naar blzz
in deze uitgaaf verwyzen. Toen ik dien druk behandelde, was ik niet in staat die
noten er by te doen, en na lang geworsteld te hebben met onmacht, besloot ik maar,
het boek (nagenoeg) onveranderd te geven. Er zyn op- en aanmerkingen op de
wiskunstige deelen van de zaak, die ik met 'n onhelder hoofd niet áánkon. Alzoo
die noten later! Ik heb ze aan W. beloofd.
Diezelfde lamheid is ook toepasselyk op Specialiteiten waarin evenwel eenige
nieuwe paginaas voorkomen. Vermaak er U mee! Van W. heb ik de vrye beschikking gekregen over zyn ‘Nog eens Vrye Arbeid’ en
wel tegen den prys die gy voor Uw ‘Vryen Arbeid’ vraagt. Alzoo, heb de goedheid
my uw Vryen Arbeid te verkoopen. (Ik raad u aan: óók ‘Pruisen en Nederland’).
Dan ben ik hem en U dat bedrag schuldig. Ik vorm dan 'n bundel waarin ik die
drie stukken vereenig en met elkaar in verband breng, onder nieuwen titel, en dien
bundel bied ik U aan. W. vindt het goed, voor zoover hem betreft.
Waltman zeide eerst dat hy niets voor 't vrygeven van z'n N.E. Vryen Arbeid
hebben wilde. Dit vond ik niet recht. Ten-laatste kwamen we overeen dat ik hem
voldoen zou naar rato van Uw schatting.
Ge begrypt dat dit alles slechts VOORSTEL is. Ik zit op heete kolen en moet naar Kampen.
Hartelyk gegroet tt
DD
Ik zond hier den knecht uit om 3 Bloemlezingen, en hy komt onverrichter zake thuis.
Welke werken hebben dan de winkeliers wèl in voorraad? Ik begryp er niets van.
Geen enkele Bl.lezing in geheel Zwol.
Ik zal zien of ik te Kampen gelukkiger ben.

Eindnoten:
1. Zie bij 16 februari 1879.
2. Donderdag-ochtend: oorspr. stond er Dondgmorgen.
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[3 maart 1879
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
3 maart 1879
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (M.M.)
Kampen, Maandag avend, na de voordracht lieve Titia, ik vond hier je brief. Dankje
wel.
Ik voel me wat moê, en daarom slechts één woordje. M'n plan is, reeds morgen
(dinsdag) te Deventer te komen, maar ik weet niet met welken trein. Wees echter
zoo goed my in 't hôtel (Keizers...?) een briefje te doen vinden waaruit ik je
stadsadres te weten kom. Dan kan ik je antwoorden op een en ander wat je my
vraagt of zegt.
Hartelyk gegroet Dek

[4 maart 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
4 maart 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de Amstel, 37.
Amsterdam, 4 Maart 1879
Beste Dekker! Ge hebt mij wel genoegen gedaan met de toezendingen uwer
beide nieuwe Delftsche drukken, vooral om de voor mij kostbare inscriptie, en ook
omdat ik ze nu in mijn standaard formaat in één mooie rij naast elkaar zie staan.
Uw plan om Vrije Arbeid en Pruisen en Nederland onder één titel te vereenigen,
1.
acht ik om vele redenen recht goed gedacht. Om nu geen combat de générosité
voort te zetten, stel ik voor dat zoo die bundel bij Waltman verschijnt, ik f 200. ontvang voor 't Kopijrecht en zoo hij bij mij wordt uitgegeven, ik f 100. - voor ‘Nog
eens Vrije Arbeid’ betalen zal, edoch op voorwaarde dat nog dit jaar die vereenigde
o
2.
bundels zullen verschijnen. Gebeurt dit niet, dan vervalt dit aanbod met u 1879 ,
anders blijft dit zaakje te lang in de lucht hangen, 'tgeen voor W. noch mij gewenscht
zou zijn.
Dat Ge in Zwolle geen enkel ex. der Bloemlezing vondt, is recht
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verdrietig, maar niet mijn schuld. Ieder jaar, nu nog pas in Januari, bied ik ze
voordeelig genoeg aan. Behalve per bijgaande circulaire heb ik ze door mijn reiziger
in Mei '78 persoonlijk aan alle boekverkoopers doen aanbieden, maar in kleine
steden is de boekhandel met geringe uitzondering altijd huiverig iets voor rekening
te nemen en bloeit mijn vak haast alleen door de ongelukkige commissiehandel. In
Kampen zult Ge allicht meer voorraad gevonden hebben dan in Zwolle, hoewel ik
betwijfel of Ge er 3 ex. Bloemlezing zult krijgen!
Op goed geluk adresseer ik deze aan ‘Mevr. DD te Hoorn’, want haar juist adres
aldaar is mij onbekend, evenzeer 't adres waar Ge in Deventer huisvest!
Houd u ferm en weer hartelijk gegroet van tt
G.L. Funke

Eindnoten:
1. combat de générosité: wedijver in grootmoedigheid (fr.)
2. ultimo 1879: per eind 1879 (it.)

[4 maart 1879
Verslag voordracht Zwolle in Prov. Overijsselsche en Zwolsche
Crt.]
4 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zwolle van 1 maart in de Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant, no. 53. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Zwolle, 3 Maart.
- Voor hen, die Multatuli alleen en uitsluitend uit zijn geschriften kennen en hem
Zaterdag avond, toen hij in het Odeon alhier optrad, voor het eerst hoorden, zal de
indruk ongetwijfeld verrassend geweest zijn. Zij die met den wakkeren en
onversaagden strijder voor hetgeen hij recht en waarheid acht te zijn dwepen,
verwachten iets overweldigends, iets dat vlijmend scherp is; zij ‘die niet met hem
op hebben’, maar wel eens willen hooren wat hij zeggen zal, vreezen - of wenschen?
- geërgerd te worden; geen van beiden hebben gekregen wat zij zich voorstelden.
Het eerste woord was een woord van verontschuldiging, terwijl uit alles wat verder
werd meegedeeld de meest mogelijke bescheidenheid sprak. ‘Ik kom niet om u iets
te leeren - zoo klonk het - ik kan u niets leeren. Alles wat ik kan is u de zaken op
een bijzondere, op mijne wijze voorstellen, in de hoop dat de vorm, waarin zij tot u
komen, u zal opwekken er over na te denken.’
Tot onderwerp zijner rede had de spreker ‘de eenheid in de natuur’ gekozen. Die
eenheid is overal zichtbaar. Een reeks van voorbeelden werden ons voor de oogen
gesteld; de scheikundige
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vindt bij ontleding van de meest uiteenloopende zaken vaak dezelfde stof; de
anatomist ziet in de lichamen van menschen en van min of meer bewerktuigde
dieren herhaaldelijk gelijkenis; de taalvorscher leest in de meest uiteenloopende
talen en tongvallen, zij mogen eeuwen van elkander gescheiden zijn, dezelfde
uitdrukkingen; kortom, overal treft men eenheid, vastheid van regel, vastheid van
wet aan.
Na deze inleiding kwam hij tot zijn eigenlijk betoog, dat de waarneming van die
eenheid, van de onverbiddelijke regelmaat in alles ons in ons streven naar het
goede, naar deugd tot richtsnoer moest en kon zijn. De natuur moet onze leidsvrouw
wezen; zij houdt voet bij stuk, zij leert ons zelfvertrouwen, zij is ons een spoorslag
om de zaken te behandelen, zij leert ons de beste middelen vinden om tot het beste
doel te geraken, zij leert ons zedelijkheid. Het goede moet niet gedaan worden
omdat er een God is die er ons later voor zal beloonen, maar omdat het het goede
is, omdat wij weten dat wij, het betrachtende, toebrengen tot het geluk van ons en
van anderen.
Deze dorre schets geeft geen beeld van het gesprokene, geen flauwe weerklank
zelfs van het bezielde woord. 't Zou trouwens dwaasheid zijn zich daaraan te wagen.
De rijke taal, de zich als 't ware verdringende beelden, de levendige voorstelling,
de uitstapjes links en rechts gedaan, kortom, het schitterende geheel zijn een beletsel
om het eenigszins getrouw weer te geven.

[4 maart 1879
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
4 maart 1879
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Kampen, dinsdag middag
Lieve Titia, ik schryf reeds nu dit briefje, om 't straks, als ik te Deventer kom,
terstond te kunnen afgeven. Ik hoop daar in 't Logement aankomende, een briefje
van je te vinden, waaruit ik je adres verneem. Het informeeren by kellners of
bestellers, is me onaangenaam. Daarom dat verzoek in m'n briefje van gist'ravend.
Gelyk met deze ontvang je een Mill. Studien en 1 Specialiteiten.
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Eerst zeer onlangs kon ik ze krygen, nam. ingebonden. De kist waarin ze door den
binder naar Delft zyn gezonden is te zoek geweest. Mill. St. is vry wel gelyk aan den
eersten druk. Wel had ik veel aan- en opmerkingen maar toen ik die uitgaaf
korrigeerde, voelde ik me niet in staat ze uittewerken. Ik ben 't geheele jaar 78 als
suf geweest. En nog thans ben ik niet wel. Je zult het aan me zien, lief kind!
In de Specialiteiten zyn eenige nieuwe bladzyden, maar toch niet veel. Ook van
dit werk heb ik de Noten moeten uitstellen tot ik helderder van hoofd en minder zwak
van lichaam wezen zal. - En nu je tweeledig verzoek, nl. om by je te komen of na
12, òf tegen zes uur: theedrinken. Het laatste is reeds dáárom onmogelyk, wyl ik te
8 uur ‘spreken’ moet. Je begrypt toch dat ik eenige voorbereiding noodig heb, niet
waar?
Doch ook nà 12 by U te komen koffidrinken, kan niet. Ge zegt by Mevr. v Hoek
te logeeren of te wonen. Ik zou dus riskeeren ‘kennis te maken’ 'tgeen me noch
geoorloofd noch gewenscht is. Ik maak geen kennis dan wanneer ik daarvoor 'n
byzondere reden heb, byv. met U, om uw openhartig atheïsmus. In weerwil van m'n
doorgaanden melancholieken ernst, heb ik geglimlacht by je voorstel. Je bent 'n
naïf kind!
Uzelf wilde ik gaarne zien, en niets ware makkelyker, als ik maar wist of de
1.
convenances van Deventer (waaraan gy, uit hoofde uwer betrekking, u behoort te
houden!) wel toelaten dat ge my in Keizers...? bezoekt. Wanneer uw bezoek by my
u kwaad doet, heb ik de macht niet, u te vrywaren voor de gevolgen (al waren 't
maar praatjes) en dit zou me bitter grieven.
Kunt ge, zonder U te benadeelen, my bezoeken, gaarne! Doch kom dan nà 12,
daar ik de eerste uren van den dag ten-gevolge van 't hoesten, niet spreken kan.
Laat me weten of ge komt, dan zal ik zorgen dat het noodige gezelligheidsmaterieel
gereed sta.
Dag, lief kind, ik hoop dat ge zonder u te schaden komen kunt!
Hartelijk gegroet Uw liefhebb. Dek

Eindnoten:
1. convenances: fatsoensregels (fr.)

[4 maart 1879
Exemplaar Millioenen-studiën A.S. Kok]
4 maart 1879
Multatuli zendt een exemplaar van de Millioenen-studien, Delft-1878 aan A.S.
Kok met de opdracht: Den Heer A.S. Kok. Uit hoogachting van den Schr. Deventer,
4 Maart 79. (M.M.)
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[4 maart 1879
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
4 maart 1879
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Half enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1(⅔) beschreven. (M.M.)
beste Kortew. in de Mill. is niets nieuws. Ik was by de korrektie te lam om de
verbeteringen (of verbetering) er in te brengen waarop gy me opmerkzaam hebt
gemaakt. Ook nu ben ik lam en onwel en moê.
In Specialiteiten zyn 'n paar nieuwe bladzyden.
Hartelijk gegroet
tt
Dek
Deventer 4 Maart 79.

[maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
* Vermoedelijk 4 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi (?). Fragment in fotokopie gepubliceerd in P. Spigt,
Keurig in de kontramine (1975). Het origineel is verloren gegaan.
(beste bediening hier. De oberkellner is de broer van Jongen en zeer attent. Ook
te Zwol (eergister) werd ik goed bediend. De kellner kende my door z'n moeder by
e

wien ik in 58 of 59 te Rotterdam gelogeerd had, het logement 2 klas waar de
1.
makelaar in koffie Voûte logeerde die my den Droogstoppel in de pen gaf. Hy zei
dat ik hem eens 'n verfdoos had gegeven toen-i 4, 5 jaar was en dat z'n moeder
hem altyd vroeg of-i me nooit eens in 'n logement gezien had. ‘O, zei hy, dat zal ik
2.
m'n moeder schryven!’ Aardig, hè?)

Eindnoten:
1. Robert Voûte (1810-1871), amsterdams makelaar in koffie.
2. De datering die Spigt geeft (19 maart 1878) kan niet juist zijn. Toen was M. niet in Zwolle geweest.

[5 maart 1879
Advertentie voordracht Zierikzee]
5 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Zierikzee op 10 maart in de
Zierikzeesche Courant, no. 19. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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CONCERTZAAL ZIERIKZEE.

Maandag 10 Maart e.k.,
's avonds 8 uur
VOORDRACHT

van
MULTATULI.
Toegangsprijs f 1, 50.
Bespreking van plaatsen 's morgens van 11-12 uur.

[5 maart 1879
Advertentie voordracht Gouda]
5 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Gouda op 18 maart in de
Goudsche Courant, no. 2265. (G.A. Gouda; fotokopie M.M.)
MULTATULI,
LEZING

Dinsdag 18 Maart 1879, in het lokaal ‘NUT EN VERMAAK’, Oosthaven.
Tot aan den dag der Lezing zullen kaarten verkrijgbaar zijn à f 1. op dien dag à f 1. 50.
Aanvang 8 uur.

[5 maart 1879
Brief van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
5 maart 1879
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (M.M.)
KeizersKROON
Woensdag ochtend lieve Titia, het zou dom en in zekeren zin misdadig wezen
iets te doen dat je positie in gevaar stelde. Te Keulen vond ik het m'n plicht, den
hoed aftenemen voor 'n processie. Men had me anders dien hoed plat geslagen en
ik had geen geld om 'n nieuwen te koopen.
Ook ik wil je heel gaarne zien, en daar ik nu uit je briefje moet opmaken dat het
geschieden kan zonder je te benadeelen, zal ik komen. Zoo tegen één uur, dus,
tenzy dit je niet schikt. Ik kom je dan 'n kop koffi vragen.
Dag beste meid
Dek
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Je briefje uit ‘den Keizer’ ontving ik eerst zeer laat, en lang na 't andere. Toch had
ik terstond na aankomst, iemand naar dat ‘hotel Keizer’ gezonden.

[5 maart 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
5 maart 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Deventer 5 Maart 79 beste Haspels! Heden avend hier nog en dan morgen naar
Hoorn waar ik eenigen tyd hoop uitterusten, of te verpozen althans. Totnog-toe is
alles redelyk afgeloopen, en zoo zal 't verder ook wel gaan.
Mag ik je nu verzoeken my eens optegeven hoe de rekening staat? Mocht ge de
onkosten van Deventer nog niet precies weten, sla daar maar 'n slag naar. Ik heb
er belang by, te weten hoe ver ik met m'n gewurm geavanceerd ben. Behalve de f
1.
1000 & f 300 die ik by U & B . moet inhalen kwam me in den Haag ook een oude
o
rekening (1870) van Bahlman & C overvallen. Ze bedroeg 213 gl, doch ik heb
gezegd dat ik met de rente betalen wil. Dat wordt dus ook ± 300 gl.
En... de maatregelen die ik zal moeten nemen met m'n zoon. Ik heb hem
opgedragen in den Haag waar hy zich bevindt, rustig te wachten tot ik met m'n
lezingen gereed ben. Voor dien tyd kàn ik me met die zoo smartelyke zaak niet
bemoeien. Om de taak die ik nu vervul te kunnen afwerken, moet ik grieven van
dien aard uitstellen. Doch hoe dit zy, ik wensch te weten hoeveel ik nu al by elkaar
gelezen heb, om daaruit 'n berekening te kunnen maken voor 't vervolg. Eén ding
is zeker dat ik nog lang reizen & trekken moet (en voordragen!) voor ik 'n cent
overhoud. Die Hollanders! Zoover me bekend is, heeft er nog nooit een van die
heeren voor 'n paar honderd plaatsen ingeteekend, laat staan voor 'n paar duizend.
Maar de heeren De Witt & Zoonen hebben wèl, zonder

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

749

dat ze 't merkten in weinig jaren tyds 1½ ton geprofiteerd door 'n knoeiery van hun
2.
bediende . Er moet veel winst zyn, als 1½ ton te veel niet in 't oog valt. En... om
van my 'n voordracht by te wonen rekent men uit dat 1½ te hoog is!
Adieu beste kerel! Uw Dek
Alzoo: t/m 9 dezer is myn adres te Hoorn Och, leg toch aan Le Gras uit dat ik onmogelyk komen kan. Toon hem 't lystje
van 9 tot 17 dezer! als dàt geen excuus is... wat dàn?

Eindnoten:
1. B: wellicht H.J.J. Bos, medewerker van het toneelgezelschap Le Gras, Van Zuylen en Haspels.
2. Er loopt in deze tijd een proces tegen D.P.C. Ledeboer en C.A.A. Dudok, leden der firma A.E.
De Witt en Zoonen; zij hadden monsters vervalst bij aankoop van beetwortelsuiker in België.

[5 maart 1879
Voordracht te Deventer]
5 maart 1879
Multatuli spreekt te Deventer.

[6 maart 1879
Verslag voordracht Kampen in Kamper Courant]
6 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Kampen van 3 maart in de Kamper
Courant, no. 4342. (G.A. Kampen; afschrift M.M.)
Het was Maandagavond voor de tweede maal dat onze stad met een bezoek is
vereerd geworden door den schrijver van ‘Max Havelaar’. Nog onder den indruk,
dien zijne improvisatie het vorig jaar op zijne hoorders gemaakt had, was een vrij
groot getal belangstellenden opgekomen om nogmaals de viva vox van Multatuli te
vernemen.
‘Eenheid in de natuur, in 't bijzonder als handleiding en hulpmiddel tot het kennen
en beoefenen onzer verplichtingen’ was het veelzeggende onderwerp zijner rede.
Met het allerlaagste beginnende bespreekt hij vooreerst de eenheid in de natuur,
zichtbaar bijv. in de scheikunde. Uit een tal van voorbeelden laat hij zien hoe bij de
ontleding van de meest uiteenlopende zaken dikwijls dezelfde stof gevonden wordt;
wel wordt die eenheid voor het oogenblik nog slechts gebrekkig opgemerkt, maar
eenmaal komen wij wellicht tot de overtuiging dat die eenheid volstrekt is. Hooger
opklimmend spreekt hij vervolgens over eenheid tusschen stof en vorm. Ook hier
doet een rij van voorbeelden dienst: sneeuw en kristallen; overal vinden wij dezelfde
methode, waarop de natuur samenstelt; Koraaldieren, die zoo precies gelijken op
de planten op den vasten grond, zijn sprekende bewijzen dier eenheid.
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Eindelijk wordt die eenheid niet minder aangetroffen in stof en ‘onstof’, in stof en
denkbeelden. De taal wordt door den spreker gekozen om hiervoor het bewijs te
leveren. Talen en tongvallen mogen eeuwen van elkander gescheiden zijn, overal
wordt toch eenheid en vastheid van wet waargenomen.
In het tweede gedeelte zijner rede betoogt hij dat die in de natuur waargenomen
eenheid, de stiptheid, rechtvaardigheid, arbeidzaamheid de richtsnoer moet zijn in
ons streven naar deugd. Niet de stelsels der wijsgeeren geven antwoord op de
vraag van den jongeling: ‘wat moet ik doen om gelukkig (gelukzalig) te worden’,
maar alleen de natuur, en niet de natuur, zooals wij die ons gewoonlijk voorstellen,
maar de natuur, die in alles zichtbaar is, in kunst, in wetenschap, niet alleen de
stoffelijke maar de geheele natuur, het ‘al’. Evenmin als in de natuur het ledige
geduld wordt, het horror vacui der Ouden, mag dit ook in de zedelijke wereld
geschieden.
Zoo was ongeveer de gedachtengang van den spreker; een korte herinnering,
die volstrekt op geen volledigheid aanspraak maakt. Hoe zou het mogelijk zijn, een
overzicht te geven van een voordracht, zoo rijk aan gedachten, zoo vol beelden aan
alles ontleend. Men moet Multatuli hooren, men moet zijne bewegelijke figuur voor
zich zien om volop te kunnen genieten.
En toch mogen wij niet ontkennen dat tegenover de vele schoonheden wel wat
af te keuren valt. Vooreerst kunnen wij niet verzwijgen dat eene vergelijking van
zijne voordracht in het vorige jaar alhier gehouden met die van Maandag avond ten
nadeele der laatste uitvalt. Wij misten die welsprekende overtuiging (wel niet overal
zooals bijv. bij zijne poëtische beschrijving der koralen,) die het kenmerk van zijn
eerste voordracht was. Wij zouden haast zeggen, er was in deze voordracht ‘iets
mats’, waarom hij dan ook vele zijner hoorders in koele, weinig opgewekte stemming
de gehoorzaal deed verlaten.

[6 maart 1879
Advertentie voordracht Breda]
6 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 15 maart te Breda in de
Bredasche Courant, no. 19. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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LEZING

van
MULTATULI.
Zaterdag 15 Maart,
HOF VAN HOLLAND,
aanvang ten 8 ure.
LIJSTEN ter inteekening bij de voornaamste boekhandelaren.
Van WOENSDAG 12 MAART zijn plaatsen te bespreken à 10 cts. extra voor
iedere plaats.

[8 maart 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
8 maart 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Hoorn 8 Maart 79 beste Haspels! Zoo even ontving ik Uw brief die me deed
schrikken en byna moedeloos maakt. Al zoo nog slechts, met àl die inspanning
(niemand doet het me na!) nog slechts ± 1440 gl ontvangen! Dat is, van en met
Haarlem t/m Deventer, zegge in zeven leesbeurten, slechts 440 gl! Want nà den
Haag was er ± fl 1000. Ik kan u niet zeggen hoe my dit tegenvalt. Te Haarlem was
de opkomst slecht, doch overal elders redelyk, althans niet zoodanig dat ik kon
r
verdacht zyn op circa 60 gl p avend! Naar myn schatting - enfin! Zyt ge zeker van
uw personeel? Gy hebt de middelen om dit te onderzoeken. Doe het eens, asjeblieft!
1.
Op de een of andere plaats hebt ge wel 'n relatie die U kan opgeven hoeveel
personen er ongeveer in de zaal geweest zyn. Vergelyk dat eens met de aan U
afgelegde rekening en verantwoording! Ik ben volstrekt niet wantrouwend van aard,
en zou me daartoe ook den tyd niet gunnen, maar als zeker soort van lieden meenen
dat ik minder goed rekenen kan dan zy, vergissen zy zich. Al stel ik nu ('tgeen ik
niet weet) dat de entrée hier of daar bepaald was
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op 1 gl in plaats van f 1.50, ook dàn nog weet ik zeer goed te berekenen of 'n avend
vermoedelyk 60 gl of by de 200 gl. moet hebben opgebracht. Eéns slechts (te
Deventer) heb ik tien vrybilletten gegeven, en die trok ik by m'n taxatie behoorlyk
af. Dat Haarlem slecht bezet was, weet ik. Ook te Arnhem was 't ver van vol, doch
niet zóó leeg dat ik in-verband met de redelyke opbrengst op andere plaatsen,
verdacht kan zyn op 'n opbrengst van 60 gl pr avend! Ik had met grond! gehoopt nà
Deventer, op 'n kleinigheid na m'n achterstand aangezuiverd te hebben. Het is
bedroevend voor me!
Beste kerel, het is uw belang zoo goed als 't myne, te weten met wie ge in uw
zaken te doen hebt. Wilt ge dat ik de zaak onderzoek? Gy zyt er beter toe geschikt,
maar als 't wezen moet, zal ik het doen, al zy 't dan met tegenzin. Geef my in dat
geval 'n lystje van de op de onderscheiden plaatsen als verkocht opgegeven billetten.
Maar nog eens, 't is beter dat gyzelf het doet.
Zoo armzalig had ik my den uitslag niet kunnen voorstellen! Ik had het rendement
der laatste 7 avenden niet voor 1000 gl willen weggeven, en nu blykt er dat er slechts
440 verantwoord is! Het verschil is te groot. Met verdriet en walging zie ik uit dat briefje van den Heer Huysinga dat men U
2.
heeft voorgesteld te Harlingen voor één gl inpl. van f 1½ te spreken. Daar gy in die
zaak nu reeds beslist hebt, behoef ik er niets van te zeggen. Eens-vooral houd ik
me aan de afspraken die ge maakt, maar walgelyk is het!
En dat ‘logeeren’ by een my onbekenden behuwdneef (als 't waar is?) Ik begryp
4.
niet met welke soort van nicht die H kan gehuwd zyn , doch al wist ik 't... ik vind dat
vragen om te ‘logeeren’ hoogst indelikaat. Wat biedt hy er voor? Beneden de 200
gl daags doe ik het niet. Die uilen! Misschien meent-i nog wel dat ik verplichting aan
hèm hebben zou als ik 't aannam! Wèl, wèl! Dat ik soms wel eens ergens logeerde,
is waar, doch dan waren er zeer byzondere redenen voor. Te Zierikzee byv. om die
goede oude Mevrouw niet te krenken, of zoo iets. Maar dat 'n wild vreemd mensch
meent dat-i me voor 'n nacht slapens (op 'n nat bed gewoonlyk en in 'n kamer zonder
kachel of met 'n smeulend turfvuurtje dat net aangaat als ik vertrekken moet) dat
iemand zich verbeelden kan dat-i me voor zóó'n offerte + één kop thee
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en 'n beschuitje aan 't ontbyt krygen kan... 't is àl te dol! En dat noemt zich arts?
Wat 'n troep! Adieu beste kerel. Geef my eens op wat er bepaald is nà 't reeds genoteerde.
Men schryft me uit Tilburg dat ik dáár niet kom. Dit wist ik niet. In myn nota stond
na Tilburg: ‘nog niet zeker’.
Morgen ga ik viâ Purmerend, Amsterdam, Rotterdam Dord & naar Zierikzee.
Hartelyk gegroet. Ben je te Arnhem by Oeberius geweest? Ze zullen je als vriend
ontvangen.
Adieu
Dek
Brief de Witt Hamer
3.
ontvangen & beantwoord

Eindnoten:
1. kan: oorspr. stond er kunnen.
2. één gl.: oorspr. stond er 1.50 gl.
4. Jurriaan Menno Huizinga (geb. 11-1-1850) was gehuwd met Guurtje Koekebakker (geb.
11-7-1850), die een kleindochter was van Aaltje Dekker (geb. 1774; overl. 50-5-1829).
3. Als randschrift in de marge.

[9 maart 1879
Advertentie voordracht Bergen op Zoom]
9 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Bergen op Zoom op 12 maart
in De Zoom, Nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, no.
723. (G.A. Bergen op Zoom; fotokopie M.M.)
Een verslag van deze voordracht is niet teruggevonden.
‘NEDERL. KOFFIEHUIS’
bij den Heer F. Lemmers.
VOORDRACHT

van
MULTATULI
Woensdag 12 Maart des avonds ten 8 uur.
Kaarten zijn van heden af à f 1. - te bekomen bij den boekhandelaar P.
HARTE, en aan het Lokaal, op den avond, à f 1, 50.

[10 maart 1879
Voordracht te Zierikzee]
10 maart 1879
Multatuli spreekt te Zierikzee.
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[11 maart 1879
Advertentie voordracht 's-Hertogenbosch]
11 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te 's-Hertogenbosch op 14 maart
in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, no. 29. (K.B.
's-Gravenhage; afschrift M.M.)
Een verslag van deze voordracht is niet teruggevonden.
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VOORDRACHT

van
MULTATULI
op
Vrijdag 14 Maart 1879,
in de
KLEINE CASINO-ZAAL TE 'S-HERTOGENBOSCH
's avonds 8 uur.
Toegangskaarten voor een gulden per stuk verkrijgbaar bij de Boekhandelaars GEBR.
MULLER en VAN HEUSDEN.

[11 maart 1879
Voordracht te Middelburg]
11 maart 1879
Multatuli spreekt te Middelburg.

[11 maart 1879
Aantekeningen voordracht]
11 maart 1879
Aantekeningen, vermoedelijk gebruikt bij de voordracht over ‘Horror vacui in het
gemoed’ te Middelburg. Een strook papier van 330 × 102 mm, aan de voorzijde
beschreven. (Map Voordrachten, nr. 98. M.M.)
woestyn
Ekonomie van 't gemoed. etymologisch. stoomketel, geldlade, mandje doel des levens?
1.
fakulteiten
geluk en deugd. wysbegeerte middelen: fakulteiten vermenigvuldigen met objekt
erwt! } hoogmoed?
iets liefs. } - hoogmoed?
ekonomie van die middelen
lichamelyke
gymnastie
gymnastie discipline
niet begrypen
loopen & logheid
verkeerde gewoonte praten (Jan) welke zyn die fakulteiten?
weten en kennen
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speciaal

uitwendig
wetenschap (de)
vakstudie
leekenwaan
leekenmoed
specialiteit Ris
e

Pierson natuurk
krygskunde Veth
geheugen, mnemot
Caezar
(der Ondersch) oordeel Wbg
algemeen (overeenst.) idem poezie
schoonheidsgevoel. Wbgeerte voor allen
ieder heeft wat (modemaakster)
fouten: leege praat koffihuis
kletsen en visite
genoegen nemen met
misbruik zinnelooze taal
van
couranten
(geheugen) romannetjes
(oordeel) gebrekkige uitdruk(poëzie) king wisselwerking
misbruik van
onzindelykheid sterken drank
roest te goed leven
op kachels zinnelijkheid
zoek onzedelijkheid van beroep
(rechter oog!)
omgang (rechter oog!) En dat alles neemt ons
geheel in. gebrek aan
ekonomie

Eindnoten:
1. Doorgestreept.

[11 maart 1879
Herinneringen M. Wibaut-Berdenis van Berlekom]
11 maart 1879
Herinneringen van Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom aan Multatuli. In: Het
Boek van Nu, 13 augustus 1948, blz. 203. (M.M.) Fragment.
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Herinneringen aan een tijd van bijna drie kwart eeuw geleden zijn zeer vaag, maar
de gevoelens die Multatuli in mijn jeugd opwekte, kan ik nog geheel navoelen. Het
was vóór 1880 dat mijn zuster en ik de eerste maal naar een ‘lezing’ van Multatuli
gingen in een zaal in Middelburg waar wij de enige meisjes waren. Hij sprak over
het ‘Horror vacui’, de afkeer van het ledige, het hunkeren van de ziel naar voedsel.
Dit was een gebeurtenis in ons leven. Ik zie hem nog opkomen, een gelaat
doorploegd met groeven. Daar hij een trap was opgegaan moest hij, de asthmalijder,
eerst enige tijd diep adem halen. Dan begon hij zijn improvisatie. Zijn enigszins
fletse, maar dromerige zienersogen zagen uit over het publiek heen; toch greep hij
hun aandacht en hield die vast, gespannen tot het einde toe. Zijn rede, overrijk aan
beelden en gedachten, voerde op talloze zijwegen, die echter altijd weer op hun
uitgangspunt terugkwamen. Hij bracht je als 't ware in een door zon helder verlicht
landschap waar een frisse wind alle schadelijke dampen wegvoerde. Dan weer was
1.
hij l'Orateur funèbre zoals een Frans blad hem betitelde, hij appelleerde aan je
geweten, hij schudde je door elkaar. Hoe kon je vrede hebben met zoveel onrecht
en vooroordeel, zoveel inbreuk maken op natuur en waarheid! Wij kwamen thuis,
overvol van indrukken en sindsdien beheerste de studie van Multatuli's werken ons
denken (....)

Eindnoten:
1. orateur funèbre: redenaar bij begrafenis (fr.); hier wschl. boetprediker.

[11 maart 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
11 maart 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (5/6) beschreven. (M.M.)
Middelburg, dinsdag avend, na de Voordracht beste Haspels! Gister te Zierikzee
waren volgens vertrouwbare opgave geplaatst 105 billetten. De zaalhuur bedroeg
15 gl en aan advertenties was 2.80 gl. uitgegeven. Vergelyk dit svp. eens met de
verantwoording die men U zal voorleggen. Het zuiver bedrag van de recette aldaar
1.
was alzoo (behalve reiskosten van V.Z. ) ± 140 gl. Welnu, de zalen by gelegenheid
der vorige lezingen waren
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over 't geheel niet slechter bezet, en de opbrengst was daarvan slechts ± 64 gl!
Alzoo juist gelyk ik zeide, ver beneden de helft! By sommige gelegenheden waren
er méér menschen dan te Zierikzee!
Ook heden te Middelburg had ik 'n redelyk groot publiek. Het juiste cyfer weet ik
nog niet, doch ik zal zorgen het te weten, al ware het slechts by benadering, en dan
U daarvan opgave doen. Ik ben zeer verdrietig over den geldelyken afloop van die
vorige lezingen! Het eenige wat wy doen kunnen is, zorg te dragen dat er in 't vervolg
'n schotje worde geschoven voor zoo'n wonderdadige ebbe! Al m'n berekeningen
zyn te-water gevallen. Bitter bedroevend! En de engagementen die ik heb
aangegaan, blyven van kracht!
Adieu, hartelyk gegroet
tt
Dek
nbsp;
Het getal der geplaatste billetten hier te Middelburg moet grooter zyn dan te
Zierikzee. 't Was 'n mooie zaal.
2.
Ik vraag morgen aan V.Z. hoeveel vrybilletten voor Onderofficieren hy (onder
3.
myn toestemming) heeft afgegeven, en tevens naar 't bedrag van 't geheel. Ik doe
dit om stilzwygend te doen weten dat ik er op let. Dit kan z'n nut hebben, ofschoon
ik niet weet waar de blykbare fout zit. Kan 't liggen aan kasteleins of zaalmenschen?
Hoe dit zy, voor my is 't 'n treurige misrekening! Zóó'n inspanning en zóó'n uitslag!
Ik voeg in 't briefje aan V.Z. er by dat ik van Zierikzee reeds 'n opgaaf ontving.
(Hoe ik daaraan kom, gaat hem niet aan) En ik zeg er by ‘ik moet een en ander
weten in-verband met financieele regelingen.’ Nu dit is helaas de zuivere waarheid!

Eindnoten:
1. V.Z.: Van Zuylen.
2. onder: oorspr. stond er op.
3. 't: oorspr. stond er de.

[12 maart 1879
Advertentie inzake Vorstenschool-opvoering]
12 maart 1879
Advertentie inzake de opvoering van Vorstenschool ten benefice van A.J. Le Gras
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, No. 75. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
GROOTE SCHOUWBURG

Coupons en Diploma's niet gangbaar.
Vrijdag 14 Maart. - Half acht ure,
ten benefice van den Heer A.J. Le Gras.
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MULTATULI'S
VORSTENSCHOOL

Drama in 5 bedr. (6 tafr.)
Le Gras, van Zuylen & Haspels.

[12 maart 1879
Verslag voordracht Zierikzee in de Zierikzeesche Courant]
12 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zierikzee van 10 maart in de
Zierikzeesche Courant, no. 21. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Zierikzee, 11 Maart 1879
Als eens een geschiedschrijver van de nieuwe Nederlandsche literatuur opstaat,
die haar als een deel der geschiedenis van den geest beschouwt, die de
verschijnselen niet indeelt in gereedgemaakte categorieën, maar het wezen der
litteraire kunst wil doorgronden in den mensch en zijne werken, dan zal hij bij het
verrijzen van den naam van Multatuli ophouden.
De vele vrienden en vereerders, die gister-avond van hier en van de omliggende
gemeenten waren opgegaan naar de concertzaal om den dichter van Saïdjah en
Adinda, den schrijver van Wouter Pieterse en zoovele onvergankelijke juweeltjes,
te hooren, zullen de waarheid dezer meening van een onzer grootste critici andermaal
in al hare juistheid hebben gevoeld.
Multatuli toovert met kleur en taal. Zijne verhandeling als we, gelijk hij zeide, haar
zoo noemen mogen, over de Eenheid in de natuur als leiddraad en hulpmiddel voor
ons zedelijk leven, weerspiegelde in haar eenvoudigen rijkdom, in haar rijken
eenvoud, geheel zijn dichterlijke ziel. Met milde hand grijpt hij uit zijne omgeving
beelden en gedachten, die hij U gestempeld en veredeld door de kracht van zijn
genie voorhoudt, om ze nimmermeer te vergeten.
Hem te lezen en te hooren is een zeldzaam genot. Wij roepen hem dan ook een
hartelijk tot weerziens toe.

[12 maart 1879
Brief van Multatuli aan J. de Witt Hamer]
12 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mr. J. de Witt Hamer. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 en 3(1/3) beschreven. (M.M.)
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WEDGestr Heer!
Ik was even uit geweest, en verneem thuiskomende dat UED de goedheid hadt,
te laten vragen wanneer ik UED ontvangen kon. Ik had den heer Iterson verzocht
UED te zeggen dat ik gaarne tot 'n uur of zeven alleen was, en dat UWEDG my dan
zeer verplichten zou my op dat uur te komen afhalen. Mag ik dit verzoek herhalen?
Ik ben onwel en moet kunst- en vliegwerk gebruiken om m'n taak te volbrengen,
van avend zoowel als in 't heele leven. Dit is nu eenmaal zoo, en ik moet my
1.
schikken. De meest-mogelyke-economie van moyens is my plicht.
Na beleefde groete met achting
UWEDGWDienaar DouwesDekker

Eindnoten:
1. moyens: middelen (fr.)

[12 maart 1879
Voordracht te Bergen op Zoom]
12 maart 1879
Multatuli spreekt te Bergen op Zoom.

[13 maart 1879
Exemplaar Millioenen-studiën J. de Witt Hamer]
13 maart 1879
Opdracht in een exemplaar van de tweede druk van Millioenenstudien: Den Heere
Mr. J. de Witt Hamer van zyn vriend den Schr. B[ergen] O[p] Z[oom] 13 Maart '79
(Particuliere verzameling Utrecht; afschrift M.M.)

[13 maart 1879
Verslag voordracht Middelburg in Middelburgsche Crt]
13 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli van 11 maart te Middelburg in de
Middelburgsche Courant, no. 61. (K.B.'s-Gravenhage; fotokopie M.M.)
nbsp;
Van de voordracht, door den heer Douwes Dekker (Multatuli) gisteren avond voor
een talrijk publiek gehouden, zullen wij ditmaal slechts kortelijk melding maken,
dewijl wij bij vroegere gelegenheden reeds herhaaldelijk beproefden de omtrekken
te schetsen van het beeld van den schrijver der Ideeën als redenaar. Van zijne
voordrachten een overzicht te geven, wordt vrij algemeen als onmogelijk erkend,
en als even ongeschikt om aan hen, die verzuimen ze bij te wonen, een denkbeeld,
als om aan hen, die het voorrecht hebben ze aan te hooren, eene herinnering
daarvan te geven. Wanneer wij nochtans beproeven eene schets te ontwerpen van
de hoofdlijnen van zijn betoog, voldoen wij daarmede
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slechts aan een gevoel van plicht tegenover een volksleeraar als Multatuli, wiens
optreden niet behoort voorbij te gaan zonder een spoor in de dagboeken der
plaatselijke geschiedenis na te laten.
Met het horror vacui tot motto, dat in de natuurkunde van vroeger tijd voor eene
kracht of eene aandrift der natuur doorging, waardoor tal van verschijnselen zich
lieten verklaren, poogde Multatuli aan te toonen dat ook op zedelijk gebied zulk een
‘afkeer van het ledige’ bestaat, welke aanvulling eischt en voor welks aanvulling in
goeden zin het onze plicht als mensch is zorg te dragen, opdat zij niet, door onze
schuld, op nadeelige wijze plaats hebbe. Allereerst in de ziel van het kind. In dat
voor alle indrukken opene, dat ‘gapende’ zieltje, zooals de redenaar het aanduidde,
is een groot ledig, dat aangevuld zal worden, met of zonder onze medewerking,
maar op welks vulling wij volwassenen een grooten, vaak beslissenden invloed
kunnen uitoefenen. Opvoedkundigen van allerlei school hebben beproefd daar
voorschriften voor te geven; godsdienstleeraars hebben getracht den onfeilbaren
weg daartoe aan te wijzen; maar al hunne lessen falen, wanneer wij ons niet tot
vasten regel stellen aan de waarheid en aan de natuur trouw te blijven.
Datzelfde ‘ledige’ bestaat in het gemoed der volken, - het duidelijkst waarneembaar
bij de minst ontwikkelde lagen der bevolking, die in dat opzicht met kinderen te
vergelijken zijn. Het verzuim om voor goede vulling zorg te dragen, wreekt zich ook
daar op vreeselijke wijze door de verkeerde, ruwe neigingen, die op de plaats wortel
schieten waar het goede tieren en vrucht dragen kon. De droevige wijze, waarop
het volk zich vermaakt, strekt daarvan ten bewijze en de ziellooze, onvruchtbare
‘staatskunst’ is de maatstaf, waarmede men afmeten kan hoezeer de middelen tot
opvulling in dit opzicht te kort schieten voor de behoefte.
En niet slechts tot de weinig of niet ontwikkelden behoeft men af te dalen om
dezelfde verschijnselen te kunnen waarnemen. Welk een ‘ledig’ vertoonen niet de
dagelijksche bezigheden, de koffiehuis- en sociëteitsgesprekken, het gezellig
onderhoud van ontelbare menschen, wanneer men het toetst aan de eischen van
hetgeen waar, goed, schoon, met éen woord wijs is. Hoe wordt in een aantal, om
niet te zeggen in de meeste, huwelijken te kort

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

761
geschoten in de behoefte aan ‘aanvulling’ welke dáar bestaat, in het ‘ledig’ aan
liefde, aan wisseling van indrukken, aan wederzijdsche versterking, aan opbouwing
tot het gemeenschappelijke werk der deugd, der waarheid en der wijsheid!
Tot de wijsbegeerte, het hoogste streven van den mensch, tot het zoeken naar
‘kennis van den aard der dingen’, hebben wij ons te wenden wanneer wij dezen ons
opgelegden plicht, van naar ons vermogen werkzaam te zijn tot ‘aanvulling van het
ledige’, willen betrachten. Die wijsbegeerte bezit, naar Multatuli's overtuiging, de
eigenschappen van het hoogste, het onfeilbare, het alomtegenwoordige, het
rechtvaardige, in éen woord van den God, aan welken hij, onder eenigen anderen,
persoonlijken vorm niet gelooft. Wanneer wij in haar deze eigenschappen niet leeren
kennen en waardeeren, dan ligt dat aan ons, aan onze onvolkomen kennis, aan
onze afdwalingen, aan ons gemis van inspanning, van arbeidzaamheid, van
zorgvuldigheid. Maar de ‘aard der dingen’, bedriegt niet en faalt nooit. Onze kennis
daarvan uit te breiden is vooruitgaan op den weg van waarheid en geluk, welk laatste
de deugd in zich bevat, want ‘genot is deugd.’
Ziedaar niet zoozeer den omtrek dezer voordracht, want om dien te teekenen
zoude ons veel grooter uitvoerigheid vergund moeten wezen, maar de voornaamste
indrukken welke wij van haar hebben medegenomen en die wij, overeenkomstig
den wensch van den redenaar, zelf hopen te verwerken, uit te werken en om te
werken. Multatuli zegt toch uitdrukkelijk dat hij geen leermeester is, ook niet iemand
die iets nieuws komt vertellen, of iets dat velen niet even goed weten als hij. Waar
hij zich eenige bedrevenheid in toekent, dat is in het aanwijzen van den weg
waarlangs men, door zelf te denken en door eigen onderzoek, tot eenige juiste
slotsommen en in ontwikkeling iets verder komen kan. Daartoe strekt zijne geheele
rede, welke door haren tot volproppens toe rijken inhoud vermoeit en afmat, maar
toch door hare afwisseling, door de vonken van vernuft en geest die zij schiet, de
aandacht boeit en levendig houdt, ja haar bijna niet veroorlooft een oogenblik af te
dwalen. Van daar dat wij deze voordrachten voor zoo hoogst belangwekkend en
leerzaam blijven houden, ook al verneemt men veel dat, na het vroeger optreden
van Multatuli en na de lezing zijner werken, niet nieuw of verrassend meer genoemd
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mag worden. Van daar ook dat wij meenen, dat ieder verstandig en denkend mensch
zich een verstandelijk genot van hoog gehalte bereidt door Multatuli te gaan hooren,
ook al verneemt hij veel waarmede hij het niet eens is, soms wat vertoon van
wetenschap dat den toets der strenge wetenschap niet kan doorstaan, en ook nu
en dan iets dat de gemoedelijke overtuiging van den hoorder kwetsen kan. Wat dit
laatste betreft gaat Multatuli in zijn tegenwoordig optreden echter zelden de grenzen
van den eerbied voor het geloof van anderen te buiten, doch vraagt hij dan ook voor
zichzelven het voorrecht van vrijheid zijner overtuiging, met welke hij den last zijns
levens, - die zeker niet lichter geweest is dan die van de meesten onzer, - tot
dusverre gedragen heeft en tot het einde toe hoopt te dragen.
Met genoegen meenden wij op te merken dat het uiterlijk van den redenaar,
alsmede zijne voordracht de kenteekenen verrieden van een beteren
gezondheidstoestand en een krachtiger lichaamsgestel dan bij zijn vorig bezoek
ten onzent. Wij durven daarom hopen dat zijne voordrachtenreeks nog niet de laatste
moge wezen en hij uit den rijken voorraad van zijne kennis, uit de schier
onuitputtelijke hulpmiddelen van zijnen geest nog meermalen ons rondleiden moge,
zoo mogelijk ook op eenigszins ander gebied dan dat waarop wij hem nu sinds
eenige jaren als leidsman en wegwijzer persoonlijk mochten zien optreden.

[14 maart 1879
Advertentie voordracht Harlingen]
14 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Harlingen op 26 maart in de
Harlinger Courant, no. 32. (Archief Harlinger Courant, Harlingen; fotokopie M.M.)
Zaal ‘Harmonie’
te Harlingen.
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
op Woensdag 26 Maart 1879,
des avonds ten 8 ure.
De LIJST VAN INTEEKENING zal in den loop der volgende week worden
AANGEBODEN. De entreé is gesteld op f 1, - de persoon,
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- buiten inteekening hooger. Voor deze Voordracht is ook entreé te
bespreken bij den Boekverkooper A. LAND Ezn.

[14 maart 1879
Advertentie voordracht Groningen]
14 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Groningen op 25 maart in de
Provinciale Groninger Courant, no. 62. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
GROOTE ZAAL HARMONIE.

MULTATULI KOMT!
MULTATULI'S VOORDRACHT
zal plaats hebben op Dinsdag 25 Maart, des avonds te 8 uur.
Plaatsen zijn te bespreken opde KLEINE BOVENZAAL, des Maandags van
10 tot 2 uur.
Loting precies 10 uur.

[14 maart 1879
Voordracht te 's-Hertogenbosch]
14 maart 1879
Multatuli spreekt te 's-Hertogenbosch.

[15 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
15 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Den bosch, Saterdag middag 2 uur lieve beste Mies! Dat ik zoo weinig schreef,
is 'n gevolg van drukte en vermoeienis, maar ik ben heel wèl, wezenlyk.
(Alle dagen, den laatsten tyd 'n brief van je! Dankje wel! Dat is me heel prettig.)
Vannacht over 3 naar bed. Ik had gevoordraagt tot over 1/2 11. En kreeg eerst
1.
in den namiddag m'n onderwerp te weten waarom ik 'n paar dames verzocht had.
(‘Waarom leven wy?’) 't Is best gegaan. Straks ga ik naar Breda, en weet nog niet
waar over ik spreken zal. Maar dàt bekommert me niemendal. Wel heb ik last van
de kou en 't eeuwig reizen, inpakken, menschen te woord
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staan, o vreeselyk. Mevrouw Bredius en haar zuster komen van avend hier, d.i. den
2.
derden avend achtereen, op de voorste bank zitten. Dat is anders dan Pool & Fredi!
Ze wilden zoo graag naar Hoorn gaan, of mevr. B. althans om je te bezoeken. Als
ik 't niet had tegengehouden was ze al op weg. Haar moeder (die ook by me komt
hooren) is 'n zuster van Hoevell 'n beminnelyke oude dame. Aan Edu heb ik nog niets doen hooren. Ik kàn niets doen dan m'n taak. Ze is
zwaar genoeg. Waarom schryft hy me niet wat-i te zeggen heeft? En wéér verhuisd.
Sedert Deventer houd ik nota van de recette, en die komt anders uit. Ik schat ze
op 2½ à 3 maal zoo veel als in die afrekening!
't Bankroet dat ik geleden heb, bedraagt 6 a 800 gl! Is 't niet bitter? En... van
Haspels geen woord! Ik sta er verbaasd van. Nà den br. dien je gelezen hebt, schreef
ik nog eens, en ontv. geen antwoord. Wat dìt beteekent?
Ik ben genoodzaakt sedert dien tyd weer 100 gl te nemen (ik moet telkens bloeml.
& Ideen &c koopen, en reis bovendien heel duur) maar je begrypt dat ik nà Breda
(d.i. vandaag) weer afrekening vraag. Van deze 6 laatste voordrachten weet ik nu
de opbrengst, of nagenoeg. Van Zuylen (de broer) die nu by me is, komt me dom
en eerlyk voor. Aan wie zat dan vroeger de... fout? Het is 'n raadsel. Maar... ik heb
V. Zuylen blyk gegeven dat ik opgaven kreeg en boek hield. Vandaag heb ik weer van ½ 11 tot een uur geslapen, en voel me nu best. Alle
bezoeken zyn uitgesteld tot 2 uur. Dan tegen 5 uur naar Breda waar ik morgen blyf.
Maandag ochtend naar Rotterdam. - Ik ben by toeval in 't hotel dat je kaartjes zond.
3.
Het is na Middelburg 't beste logement waarin ik nog ooit geweest ben. Uitstekend!
Doch Middelburg spant de kroon. De Witt Hamer was allerliefst.
Dag beste Mieske, dag Chris, dag Merens en m'n kleine lieveling, de anderen
niet te vergeten. Ik hoopje morgen weer te schryven. Ja zeker en dan wat minder
haastig. Een zoen.

Eindnoten:
1. in den namiddag: oorspr. stond er tegen ±.
2. Mimi's jongste zuster en haar man; vgl. V.W. XVIII, blz. 329 e.v.
3. na Middelburg: oorspr. stond er met Middelburg.

[15 maart 1879
Voordracht te Breda]
15 maart 1879
Multatuli spreekt te Breda.
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[16 maart 1879
Advertentie voordracht Amsterdam (II)]
16 maart 1879
Advertentie inzake een tweede voordracht van Multatuli te Amsterdam op 19
maart in het Algemeen Handelsblad, no. 15176. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
NUTSGEBOUW.

(N.-Z. Voorburgwal, achter het Paleis).
Woensdag 19 maart 1879,
des avonds te 8 uur:
LAATSTE VOORDRACHT

in dit Seizoen
van
MULTATULI.
Toegangskaarten à f 1.50 van heden af verkrijgbaar aan het lokaal, alwaar
tevens plaatsen te bespreken zijn.

[16 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
16 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Breda Zondag ochtend 10 uur lieve beste Mieske, ik had me gister avend by 't
verzenden van dat korte briefje, voorgenomen eens wat uitvoeriger aan je te
schryven, omdat die vreeselyk drukke week nu afgeloopen is. Ik vrees dat het niet
gaan zal. Ik heb hier me te wyden aan Iterson, Korteweg, V. d. Bosch, Van Hemert
(Verbrugge) Collard (Duclari), Mevr. Bredius en haar zuster die gister avend voor
den derden keer onder m'n gehoor waren. Nu logeeren ze by haar moeder, mevrouw
1.
Diest Lorgion, wed van 'n theol. professor , en zuster van Van Hoeveil. En er zyn
nog meer hier. (Ja, o.a. Kok) Dus drukte. Doch de ondervonden hartelykheid maakt
alles dragelyk, en ik zelf ben tevreden (betrekkelyk) over de wys waarop ik m'n
komiek-moeielyke taak volbreng, 't Is me telkens 'n surprise. Gister avend was ik
moê, en heesch toen ik naar de zaal reed. Maar ik heb er niet aan gedacht toen ik
op m'n plaats stond, en had met genoegen dóór gesproken tot 12 uur. Nu was 't ½
11, toen ik ophield. De
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zaal was vol. Er was stoelen gebrek. Hoe hoog de entreé was, weet ik niet, en ik
wil er niet naar vragen, voor ik Haspels zelf spreek. Zonderling dat ik geen letter
antwoord kreeg op den br. dien je gelezen hebt. Je begrypt dat ik weer wàt geld
heb moeten opnemen voor m'n dure reiskosten. Maar dat is niets! In November zal
ik volle zalen hebben en dan onder behoorlyke controle en zonder achterstand!
Alzoo wees maar gerust. Het voordragen zelf is byzaak wat de inspanning aangaat. Maar 't reizen en
trekken! Telkens nieuwe kellners, kou, sneeuw, vroeg op laat naar bed (soms, doch
niet altyd snachts hoesten. Dezen nacht niet. Ik heb best geslapen en voel me zeer
wel en monter.) Te Zierikzee laat naar bed en reeds ½6 op! Toen naar de boot (en
't sneeuwde) &c &c. En zoo was deze heele week m'n leven. O komiek! En altyd
wèl. hartelyk gegroet allemaal
Bezoek

Eindnoten:
1. E.J. Diest Lorgion (1812-1876), nederlands theoloog en hoogleraar kerkelijke geschiedenis te
Groningen.

[16 maart 1879
Verslag opvoering Vorstenschool in N.R.C.]
16 maart 1879
Verslag van de benefiet-voorstelling van Vorstenschool voor A.J. Le Gras in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 71. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Fragment.

Het tooneel.
15 Maart.
Wel geteld, hebben we over Vorstenschool zeven feuilletons geschreven: dat is
één voor elk jaar welke het stuk oud is. Toen Multatuli de brochure uitgegeven had:
Nog-eens: Vrije arbeid in Nederlandsen-Indië, moest ons de verzuchting van het
hart: ‘och! dat hij afzag van de polemiek, waardoor hij zijn talent geweld doet en
bederft, dat hij de politiek liet varen en zijn hartstochten meester werd, dan groeide
misschien uit hem Nederland's grootste dramatist!’ Dat was in Januari 1871 en in
het najaar van 1872 kwam Vorstenschool. Twee jaren bleef het liggen; eindelijk
kwam het, niet zonder ons toedoen, op het tooneel. Achtereenvolgens vervulden
mej. Kruseman, mevr. Ten Hagen, Mej. Beermans, eerst bij het Antwerpsch
gezelschap, daarna als gast der Rotterdamsche vereeniging, en mevr. De Vries de
rol der koningin. Al die voorstellingen volgden wij met de belangstelling, welke dit
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werk verdient, en we hielden niet op rekenschap te geven van den indruk, dien het
op ons maakte, in de hoop daardoor iets bij te dragen tot zijn waardeering.
Inhoud en vorm van Vorstenschool wijken nogal ver af van hetgeen in onzen
schouwburg gemeenlijk wordt vertoond. Vraagt men, of we gelooven, dat alle
toeschouwers het thans begrijpen, een juist oordeel vellen over hetgeen zij zagen
en hoorden - dan zouden wij misschien ons genoopt gevoelen tot het schrijven van
een achtste feuilleton. Doch er is beter middel om den schrijver te verstaan dan de
herhalingen, waarin wij dan noodzakelijk zouden moeten vervallen: men leze,
bestudeere, overpeinze zijn werk, bovenal men ga herhaaldelijk de opvoering zien,
waar het spel op menige duistere of ingewikkelde bladzijde een commentaar levert,
die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat. Dan zal men opmerken de edele
gedachten, de fijne opmerkingen, de geestige teekeningen, de prachtige verzen,
de stoute taal, waaraan Vorstenschool rijk is; dan zal men ook over de dramatische
waarde van het stuk een oordeel kunnen vormen en begrijpen, waarom de tooneelen
in Hanna's kamer en in het salon des konings zóó onstuimig worden toegejuicht,
terwijl die in het boudoir der koningin en in het prieel, ondanks al het schoons dat
men er hoort, het publiek koel laten; dan zal men ook opmerken welke overdrijving
in de voorstelling van het volk en de aanzienlijken heerscht, hoe onjuist de verklaring
is, die gegeven wordt van het ontstaan der maatschappelijke en staatkundige kwalen
waaraan onze natie lijdt; men zal bekoord worden door de sympathie voor de minder
bedeelden welke uit het geheele stuk spreekt, ondanks de bitterheid, die in menige
passage den boventoon heeft, tegen anderen, en men zal, ten minste bij de
opvoering, waarbij veel verdween dat in het geschreven stuk wrevelig stemt, weldadig
worden aangedaan, met nieuwen levensmoed en frissche werkkracht worden bezield,
als men zich verkwikt heeft aan eene levensopvatting, een mensch-zijn, als van
Hansje en de koningin. Hoe wij over de opvoering denken, blijkt uit den raad, dien
wij geven. De studie van Vorstenschool hebben wij, vroeger eens genoemd een les
in de tooneelspeelkunst. Een les, die onze tooneelspelers vroeger zich ten nutte
hebben gemaakt en waarvan zij ook nu weder voordeel hebben getrokken. Er is
geen enkele rol in dit
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stuk, zelfs niet van de figuranten, waarop zij niet met zorg zich hebben voorbereid.
Voldeden enkelen niet aan den eisch, het is omdat die eisch voor hen te zwaar is.
Wij denken hierbij aan de koningin-moeder en aan de boerin; de eerste hadden wij
koninklijker, de laatste levendiger, gevoeliger en schalkscher gewenscht. De heer
Spoor promoveerde van kamerdienaar tot kamerheer, terwijl de heer A. Van Zuylen
optrad als Weis en als zoodanig zeer goed voldeed. De voornaamste verandering
was dat mevr. Egener de rol van Hanna op zich nam. Eene hachelijke taak! Dat zij
bij het eerste optreden onder dien indruk was, en dientengevolge o.a. het liedje, dat
zij zingt, wat hoog en zwak weergaf, is te vergeven. Het kostuum, dat zij toen droeg,
was ook niet in haar voordeel. Het is mogelijk, dat modenaaisters 's avonds thuis
zich in een nachtjak steken, maar meer smaak onderstellen we bij Alberts verloofde,
bij 't Hansje, dat we liefhebben als zoo'n poëtisch, fijngevoelig, grootmoedig, nobel
schepseltje. In het volgend tooneel was mevr. Egener veel beter; de koningin viel
haar wel wat spoedig in de rede, maar zij kweet zich dapper en kwam des dichters
schepping veel dichter bij dan de Hanna, die mevr. Larondelle vertoonde. Mevr.
Luers sprak dezen keer de weinige woorden, die zij te zeggen had, voor de eerste
maal in den juisten toon. ‘Dit is het potlood van Uw Majesteit’ en ‘Die man is een
eerlijk man’, kregen nu genoeg en niet te veel. Ook Albert, de heer Van Korlaar,
heeft aanmerkelijk gewonnen sedert wij hem 't laatst in die rol hoorden. Wat de
hoofdpersonen betreft, indien wij wilden zeggen hoe zij speelden, zouden wij den
lof moeten herhalen, hun vroeger gebracht. Doch dit is overbodig. Over de vertolking
van deze rollen is maar één stem, in en buiten deze stad. Het is het beste, wat men
van Nederlandsche acteurs kan zien. Mej. Beersmans scheen echter deze keer niet
zóó goed gedisponeerd als vroeger. Zij had in den beginne hare krachten overschat
of wat de reden ook zijn moge, zij spreidde niet de energie, de kloekheid ten toon,
welke de koningin moet kenmerken; in de laatste tooneelen voor de pauze en in
het laatste bedrijf scheen zij erg vermoeid. Geen wonder, voorwaar! deze rol met
zijn langdurige, zeer bewogen alleenspraken, eischt een ijzeren gestel, een keel
van koper. Was de voordracht niet geheel gelijk wij haar wenschten, opvatting en
spel waren voortreffelijk.
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De wederopvoering van Vorstenschool danken wij aan den heer Le Gras, die,
evenals twee jaar geleden, dit stuk koos voor zijn benefiet. Dat het talrijk publiek
toonde hem op prijs te stellen, teekenen wij in het voorbijgaan op.

[16 maart 1879
Advertentie voordracht Rotterdam (I)]
16 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Rotterdam op 17 maart in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 73. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT

door
MULTATULI
op Maandag 17 Maart, des avonds ten 8 ure.
ONDERWERP:
Over beschaving in 't algemeen en het standpunt dat zij in de
hedendaagsche maatschappij bereikt heeft.
Toegangskaarten à f 1.50 te bekomen bij de Boekhandelaars VAN DER
HOEVEN & BUYS, Korte Hoogstraat 21.

[17 maart 1879
Brief van E. Bredius-Cost van Doorninck aan Mimi]
17 maart 1879
Brief van mevr. E.L.I. Bredius-Cost van Doorninck aan Mimi. Enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)
Bergen op Zoom 17 Maart 79
Lieve en Zeer Hooggeachte Mevrouw!
Ik ben zoo verrukt over de belofte van uw ‘beste’ man, om kennis met U te mogen
maken, dat ik niet laten kan U dit zelf even te zeggen en U uit de verte reeds een
hartelijk welkom toe te roepen. De herinnering aan de laatste dagen is voor mij een
1.
feestklank. Een dag met U doorgebracht zal daarvan het da capo zijn.
Mag ik uwe komst een paar dagen van te voren weten, om het U zoo gezellig
mogelijk te kunnen maken. Mijne hartelijke groeten aan Dek. Geloof me uwe
hoogachtende en liefhebbende
Emérence Bredius

Eindnoten:
1. da capo: herhaling (muziekterm; it.)
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[17 maart 1879
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
17 maart 1879
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 beschreven.(M.M.)
Maandag by 1/2 8 lieve Mevrouw! Hartelyk dank voor Uw brief. Beter antwoord
volgt later. Ik ben doodmoê, en ik gaf er veel voor als ik me mocht te slapen leggen
in plaats van ‘spreken’. Enfin!
Morgen Gouda. Overmorgen Amsterdam! En als ik nog maar m'n doel bereikte!
Maar... Ik kom by U, zoodra ik zonder voordrachtverplichting te Rotterdam ben. In
1.
stemmingen als nu ben ik ungenießbar!
Hartelyk gegroet van Uw liefh DD
in haast, want
het is by ½ 8!

Eindnoten:
1. In duitse schrijfletters.

[17 maart 1879
Voordracht te Rotterdam]
17 maart 1879
Multatuli spreekt te Rotterdam.

[17 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
17 maart 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 geheel
en 3(½) beschreven. (M.M.)
Rotterdam, maandag avend na de lezing lieve beste Mieske! Van avend heb ik
niet met genoegen gesproken omdat vandaag allerlei dingen me tegenliepen.
't Publiek was wel tevreden, nu ja, maar ik niet. Ook niet over de opkomst. Edu
berekende het publiek op 150 a 160 menschen, 'tgeen voor Rotterdam heel weinig
is. Enfin! Maar nu iets anders. Lang voor m'n vertrek van Breda (ik geloof reeds om 1 uur)
heb ik je getelegrafeerd. Ik vroeg of je morgen te Amsterdam kon komen? Of je
daartoe geld noodig had? En ik kreeg geen antwoord. Dat heb ik ook nu nog niet,
schoon ik te Breda m'n adres te Rotterdam heb achtergelaten.
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Hier vond ik je brief waarin je zei met Chris te Amsterdam te willen komen. Dat
klopte dus met m'n voorstel. Maar zie, daar hoor ik van Roelands dat ik morgen te
Gouda spreken moet! Ik weet daar niets van! In plaats dus van morgen gezellig by
je te komen kan ik eerst overmorgen na Gouda te Amsterdam zyn. Daarom m'n
depeche van vanavond.
Ik hoop dat jy nu toch morgen al gaat en in 't Rondeel met Chris je niet gêneert.
1.
Ik kom dan Woensdag zoo vroeg mogelyk. Wees toch met schriel in 't nemen van
kamers voor Chris en jezelf. Ik telegrafeerde: vraag myn kamers. Als je nu my
getelegrafeerd had van avend of je toch morgen al ging (dat ik best zou vinden) en
hoe laat je daar kwam, dan had ik in 't Rondeel kamers voor je besteld. Nu hoop ik
dat jyzelf dat zult gedaan hebben. Dan vind jelui vuur. - Myn plan is nu van Gouda
te vertrekken 10.52 aankomst Amstm 11.47.
En doe dan geheel naar jelui keus, of je me wilt komen afhalen, of me wachten
met de koffi. Dat is ook fideel, en ik zal 't net zoo aardig vinden als 't afhalen. Ik had vreeselyk 't land zoo overvallen te worden met het my onbekende Gouda!
2.
En... nòg iets! Eindelyk heb ik hier antwoord gekregen op den brief dien je gelezen
hebt, en dat antwoord bevalt me niet.
Ik sluit haastig om dezen nog op de post te laten brengen.
dag Mies tot Woensdag.

Eindnoten:
1. Woensdag: oorspr. stond er dinsdag.
2. op: oorspr. stond er van.

[18 maart 1879
Verslag voordracht Rotterdam in de Nieuwe Rotterdamsche Crt]
18 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Rotterdam van 17 maart in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 77. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Multatuli zou heden avond spreken over de Beschaving, maar verzocht en verkreeg
van zijn auditorium vergunning een ander onderwerp te behandelen en koos alsnu
tot tekst: Welk is het middel om tot zaligheid te geraken. Na te hebben verklaard
dat hij onder zaligheid geluk verstond, wijdde hij de eerste en grootste helft zijner
rede aan een ontwikkeling en toelichting van de negen zaligsprekingen van Christus;
om in het tweede gedeelte van zijne
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improvisatie het middel aan de hand te geven dat, naar des sprekers oordeel, tot
zaligheid behoorde te voeren. Het denkbeeld van een persoonlijken God
onvoorwaardelijk verwerpende, prees hij zijn Jehova aan. En die Jehova bleek te
zijn de aard der dingen, de natuur. Haar hebben wij evenwel niet te aanbidden; we
hebben haar aan ons dienstbaar te maken en we hebben van haar tevens te leeren
orde, regelmaat, spaarzaamheid, werkzaamheid, enz. Zóódoende zullen wij geraken
tot plichtsbetrachting, goede hoedanigheden, kennis en ontwikkeling en zóó ook
zal er voor ons een paradijs zijn, - niet een paradijs waarheen we na onzen dood
gezonden, maar een paradijs dat wij bij ons leven in ons opnemen. Ziedaar Multatuli's
1.
panacé om zalig (gelukkig) te worden.
Allerlei uitstapjes op ander gebied hebben aan deze voordracht levendigheid
geschonken, zoodat het den spreker niet aan herhaalde toejuiching ontbrak.

Eindnoten:
1. panacée: wondermiddel (fr.)

[18 maart 1879
Advertentie voordracht Amersfoort]
18 maart 1879
Advertentie en bericht inzake een lezing van Multatuli te Amersfoort op 20 maart
in de Amersfoortsche Courant, no. 2707. (G.A. Amersfoort; afschrift M.M.)
OPENBARE VOORDRACHT

te houden door den Heer
DOUWES DEKKER
(MULTATULI)
op Donderdag den 20 Maart 1879
des avonds ten 8 ure in ‘AMICITIA’
Onderwerp:
Poezie en Philosophie
Entrée bij inteekening f 1, Entrée buiten inteekening f 1,50
ENTRÉEKAARTJES zijn vanaf Maandag den 10 Maart ook
Boekhandelaar SLOTHOUWER tegen betaling van f 1,-.

verkrijgbaar bij den

W. Bothof.
nbsp;
Ingevolge nevenstaande advertentie treedt de heer Douwes Dekker (Multatuli)
aanst. Donderdagavond in Amicitia te Amers-
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foort op tot het houden eener voordragt over Poezie en Philosophie.
Eene opsomming van veel, door hem als schrijver, denker en dichter gewrocht,
zal wel overbodig mogen worden geacht om tot opkomst aantesporen.
Ongetwijfeld zullen velen onder onze talrijke beschaafde ingezetenen gretig deze
éénige gelegenheid aangrijpen om bij deze voordragt tegenwoordig te zijn, want de
heer Dekker is een onzer gevierdste en geniaalste nationale celebriteiten, die tevens
als improvisator zeer hoog staat aangeschreven.

[18 maart 1879
Voordracht te Gouda]
18 maart 1879
Multatuli spreekt te Gouda.

[18 maart 1879
Aantekeningen voordracht]
18 maart 1879
Aantekeningen, naar alle waarschijnlijkheid gebruikt bij de voordracht over
‘Waartoe leven wij’ te Gouda. Twee stroken papier van 325 × 104 mm. en 237 ×
105 mm, aan voor- en achterzijde beschreven. De kursief gedrukte gedeelten
betreffen toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten, nrs. 77 en 109. M.M.)
Waarom leven wy? Dat kan
alles vragen
- omdat & opdat, dus: waartoe Wysbegeerte moet kunnen antwoorden
heeft ze dat gedaan? filosofen
voorlopig: voor geluk = het goede
Ik ben een kind &c Natuur in alles - Hoe heeft men
Menschen en Volkeren het goede
gezocht
Volkeren, (kunstmiddeltjes)
pessimisme indiers (Nirwana)
filosofen grieken (niets)
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romeinen
fabels & middeleeuwen
spokerij heden
spitsvondigheden
Ook de volkeren kunnen vragen
waarom leven wy? Cirkelgang
der mensch. pessimistisch
kan gelukkige dagen tellen
valsche jammerdal,
profeten vallei der tranen,
volkomen kindsheid, zelfmoord
geluk jongelingschap
hemd ouders
Wat leert ons die Jehova
milit pas, houding
orde boekhouden
wiskundige
e

wetensch. conscientie
't geringe in de huishouding tout comprendre
2.
vergevingsgezind
1.
c'est t.p.
zachtmoedig. (Darwin
geduldig. (speler
niet overmoedig
koning
roem thiers (predikant ministre) kolenbrander.niet wreed, geen lust in
verstoren
kindren Jan
nogeens Slachter & Darwin
3.
accoucheur vriend dokter
2.
eerlyk Jap. gesprekken
2.
Fontenelle
den

huis
van de ziel trouw in liefde & vriendschap
zonnest. & atomen, vaste karakters
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Uit die Wbg. leeren wat
wy te doen hebben om zalig
te worden, en niets meer
geluk dan liefde
Uit achtslaan op den aard
der dingen blykt dat niets
meer genot geeft dan
werkzaam te zyn voor 't Liefde
geluk van anderen
Ivanhoe
geen ziekelyke philanthr.
geen asketen anachoreten)
kluizenaars. woestyn eenzaamheid.
Geluk planten om ons heen
Dat doet de staatsman niet
die &c
De burger niet, die &c
De echtgenoot en vader niet Wie 't wèl doet, smaakt het
hoogste genot.
(schynbaar anders?)
Therèse. Niets nieuws? Epikurus?
Ik zeg: blyde boodschap!
en: lief van de natuur. Landman. goed rekenen.
Woekeren. Hy is de deugdzaamste
mensch die door verspreiden
van geluk 't meest geniet. Welke
wysgeer en welke moralist
zal 't ons ten kwade duiden
dat wy door 't aannemen van
dit genotssysteem trachten te
beantwoorden aan onze roeping
en op die wys getuigenis afleggen
van onze deugd.

Eindnoten:
2.
1.
3.
2.
2.

doorgestreept.
tout comprendre c'est t.p.: alles begrijpen is alles vergeven (fr.); (doorgestreept)
accoucheur: verloskundige (fr.)
doorgestreept.
doorgestreept.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

776

[19 maart 1879
Advertentie voordracht Hoorn]
19 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Hoorn op 1 april in de
Hoornsche Courant, no. 2880. (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn;
fotokopie M.M.)
PARKZAAL TE HOORN VOORDRACHT

van MULTATULI op Dinsdag 1 April

1879, des avonds ten 8 ure.
Toegangskaarten à f 1.- zijn te bekomen aan het Bureau dezer Courant.

[19 maart 1879
Voordracht te Amsterdam]
19 maart 1879
Multatuli spreekt voor de tweede maal te Amsterdam.

[20 maart 1879
Redaktioneel kommentaar in De Maasbode]
20 maart 1879
Redaktioneel kommentaar n.a.v. de voordracht van Multatuli te Rotterdam van
17 maart in De Maasbode, no. 1560. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Maandag avond hield Multatuli hier eene lezing over den tekst: Welk is het middel
om tot zaligheid te geraken? De N.R.Ct. geeft van die lezing het volgende verslag:
‘Na te hebben verklaard, dat hij onder zaligheid geluk verstond, wijdde hij de eerste
en grootste helft zijner rede aan eene ontwikkeling en toelichting van de negen
zaligsprekingen van Christus, om in het tweede gedeelte van zijne improvisatie het
middel aan de hand te geven dat, naar des sprekers oordeel, tot zaligheid behoorde
te voeren. Het denkbeeld van een persoonlijken God onvoorwaardelijk verwerpende,
prees hij zijn Jehova aan. En die Jehova bleek te zijn de aard der dingen, de natuur.
Haar hebben wij evenwel niet te aanbidden; we hebben haar aan ons dienstbaar
te maken, en we hebben van haar tevens te leeren orde, regelmaat... spaarzaamheid,
werkzaamheid enz. Zóódoende zullen wij geraken tot plichtsbetrachting, goede
hoedanigheden, kennis en ontwikkeling en zóó ook zal er voor ons een paradijs zijn
- niet een paradijs, waarheen we na
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onzen dood gezonden, maar een paradijs, dat wij bij ons leven in ons opnemen.
Ziedaar Multatuli's panacé om zalig (gelukkig) te worden.
Allerlei uitstapjes op ander gebied hebben aan deze voordracht levendigheid
geschonken, zoodat het den spreker niet aan herhaalde toejuiching ontbrak.’
Is het geen schande, dat zulke dolhuistaal, om het zachtste woord te gebruiken,
werd toegejuicht?

[20 maart 1879
Voordracht te Amersfoort]
20 maart 1879
Multatuli spreekt te Amersfoort.

[21 maart 1879
Verslag voordracht Gouda in Goudsche Courant]
21 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Gouda van 18 maart in de Goudsche
Courant, no. 2272. (G.A. Gouda; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Multatuli.
Deze groote denker, dichter en wijsgeer trad Dinsdagavond in de zaal ‘Nut en
Vermaak’ alhier voor een talrijk publiek op.
Niet lang geleden - aldus ving spr. aan - was hij in gezelschap geweest van
iemand, wien het leven niets dan teleurstellingen had berokkend en die geheel ter
neêrgeslagen en ontmoedigd, eindelijk in wanhoop had uitgeroepen: waartoe leef
ik? Die vraag rijst meermalen op in der menschen ziel en die vraag wilde spr. thans
behandelen en beantwoorden. Derhalve, wat is het doel van ons leven? Waarom
leven wij? Deze vraag kan op tweeërlei wijze worden beantwoord, vooreerst met
het oog op de bron van ons onstaan en voorts met dat op het oogmerk van ons
leven. Het eerste - hoe belangrijk op zichzelf - blijve thans buiten beschouwing,
zeide spr., alleen willen wij nu nagaan het doel van het leven, dus niet zoozeer
behandelen de vraag waarom, als wel: waartoe leven wij?
Spr. besprak daarop die vraag allereerst van het standpunt van den
pessimistischen wereldbeschouwer, welk standpunt echter het zijne - spr. zeide het
met nadruk - niet was. De lezers zijner werken
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hadden vaak gemeend, dat hij zich daarin als pessimist voordeed - ten onrechte;
hier en daar mocht hij bitter schijnen, soms zelfs bitter zijn, hij had nooit geklaagd,
zijne geschriften bevatten geen klacht, maar: een aanklacht.
Volgens hen, die de wereld niet veel meer dan een aardsch tranendal noemen,
begon de ellende al met de geboorte; het eerste levensteeken, dat een kind geeft
is reeds het storten van tranen, een treurig begin en die eerste levenstijd zal op
zichzelf waarlijk niet genotrijk mogen heeten. Verder: de kinderjaren. Niet zelden
wordt het tijdperk van het kind-zijn als het gelukkigste beschouwd; vrij van zorgen,
vrij van rampen dartelt het daarheen om volop te genieten. Die beschouwing is
onjuist. De kinderzorgen en kinderrampen mogen voor volwassenen
weinig-beteekenend schijnen, op de kinderziel drukken zij even zwaar als de latere
levensrampen op ouderen van dagen. In verhouding tot de mindere ervaring en
veerkracht van het kind wordt het daardoor dan ook niet minder terneêrgeslagen.
Eindelijk: de volwassenen. Die worden vooreerst geplaagd door de gewone talrijke
verdrietelijkheden van het leven, waaraan niemand kan ontloopen en dan komt de
treurige, diep smartelijke ervaring dat men, bij alle pogingen, dikwijls herhaalde
pogingen, om iets goeds tot stand te brengen in de wereld, zoo zelden goede
vruchten ziet van zijn werk. Dit heeft ieder ondervonden, die naar het goede trachtte,
maar bovenal zij, die als hervormers waren opgetreden.
Hier wees spr. op Jezus, wien hij vereerde als een groote persoonlijkheid, als
een waar dichter en wijsgeer. Deze stond zeker vooraan in de rei van hen, die
geleden hadden voor de goede zaak der waarheid, die zij voorstonden, doch Jezus
had één voorrecht gehad: hij was betrekkelijk jong gestorven, slechts even dertig
jaren oud, en hij was daardoor bewaard voor een lang leven vol lijden, dat juist om
den langen duur dubbel zwaar zou geweest zijn. Hadden dan ook zijne discipelen,
die zijn leven beschreven en die het op indrukwekkende wijze wilden voorstellen,
grootere menschenkennis en meer menschkunde - wat niet 't zelfde is - bezeten,
zij hadden in hun verhaal Jezus langer laten leven en dus ook langer doen lijden.
Spr. wees er voorts nog op, dat uit de geschiedenis van alle hervormers bleek,
dat aan hun optreden in de wereld een tijdperk
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voorafging, waarin zij zich van de wereld afzonderden, zoo ook Jezus, zoo ook
Johannes, die in de woestijn den tijd van voorbereiding doorbrachten. Dat is een
wenk, een vingerwijzing, die niet moet voorbijgezien worden. Alvorens men groote
daden, alvorens men iets goeds wil uitvoeren, scheppe men zichzelf als 't ware een
woestijn in eigen gemoed, dat is: men keere tot zichzelf in, om later geheel met
zelfbewustzijn te handelen.
Na die uitweiding vervolgde spr. zijn betoog. Voorzeker er schijnt vaak reden,
zeide hij, om het leven treurig en de wereld een tranendal te noemen en toch die
zoo spreken hebben ongelijk, groot ongelijk. De mensch heeft alle reden tot, alle
recht op vroolijkheid, op vreugde, op genot. Van de vroegste tijden af, en bij alle
volken hebben er personen bestaan, die in ontbering, zelfkastijding en dooding van
het vleesch hun heil zochten - geheel ten onrechte; genieten is hetgeen, waartoe
de mensch geroepen is, met andere woorden: gelukkig zijn, dat niets is dan een
aaneenschakeling van verschillende genietingen, doch alleen van de zoodanigen,
die op dien naam recht hebben, alleen edele genietingen, die later geen leelijken
nasmaak geven. De mensch moet genieten, gelukkig zijn. Spr. is daarvan overtuigd.
Hij is die leer van harte toegedaan en beoefent die; mocht men daaraan twijfelen,
men kome dan eens een kijkje nemen in den kring der zijnen, waar men leeft:
eenvoudig, maar gelukkig, kinderlijk en gezellig.
Bestaat er vooruitgang, wezenlijke vooruitgang? Is men tegenwoordig gelukkiger
dan vroeger? is dikwijls gevraagd en niet zelden betwijfeld. Spr. gewaagde hier van
de bekende brochure van het Lid der Tweede Kamer, van der Hoeven: De cirkelgang
der menschheid, waaruit zou moeten blijken dat er geen vooruitgang bestond, wat
er echter niet uit bleek, terwijl ook de titel verkeerd was, daar niet die cirkelgang
bewezen werd, maar wel dit: dat het goede en kwade tegen elkander in de wereld
opwoog. Toch was deze brochure aller belangstelling waard en verdiende niet eene
beoordeeling uit de hoogte, als de heer Vosmaer er een in den Spectator gegeven
had. (....)
De studie van de natuur doet ons alles verklaren. Hierbij wees ons spr. op een
vreemd verschijnsel in een der geschriften van den heer v. Houten, welke die stelling
eveneens omhelsde, maar had beweerd dat de oorzaak van den loop der
hemellichten daarvan uitgezonderd was.
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Dit moest verwondering baren. Dat kon hij niet meenen en dat moest - omdat het
een hoofdpunt betrof - openlijk tegengesproken worden. Vervolgens trad hij in eene
verklaring dier oorzaak. De mensch - aldus vervolgde hij daarna - is gelijk aan
Robinson Crusoë, die plotseling op een onbekende kust wordt geworpen, waar hij
zich geheel moet bekend maken met den aard der zaken uit zijne omgeving. Gelijk
hij moest onderzoeken om te weten te komen b.v. welke vruchten goed voor hem
waren en welke hem zouden schade, zoo moeten ook wij onderzoeken de
verschillende dingen om hun aard te leeren kennen, wat wij voor ons gebruik noodig
hebben.
Het is niet onze taak nieuwe zaken aan de menschheid te verkondigen, nieuwe
waarheden te ontdekken, maar wel het oude, dat verknoeid en bevuild is, te reinigen
en in haar oorspronkelijke waarde der wereld te laten zien. Het is hiermede als met
een muurschildering in een kerk, die met lagen kalk bedekt is en verdwenen voor
het gezicht. Wij behoeven die muren slechts schoon te maken, de vuile kalk weg
te vegen om de schilderij in hare heerlijke kleurenpracht te doen bewonderen. Oude
waarheden, die om allerlei redenen en door allerlei personen werden verknoeid en
onkenbaar gemaakt, moeten helder aan het volle daglicht worden prijsgegeven.
Onze taak is niet geheel ongelijk aan die van de dienstbode, die een kamer reinigt.
Het vuil rondom ons hebben wij slechts weg te wasschen, den bodem te zuiveren
en de zaak komt in haar volle, oorspronkelijk schoonheid voor den dag.
De studie van den aard der dingen leert ons veel, zij leert ons ook: liefhebben, zij
leert ons dat er alom behoefte aan liefde bestaat, en niet alleen die liefde, als
tusschen den man en de vrouw, maar ook die, welke wij onder Charité verstaan.
De liefde is het hoogste voor den mensch. Er was eens - verhaalde spr. - in ouden
tijd een nonnenklooster, waar eens als vraagstuk ter uitwerking - toen aan de orde
van den dag - was opgegeven de vraag: ‘Wat is den aard van den duivel?’ De
nonnetjes gingen ijverig aan den arbeid en zochten met allerlei Latijnsche en andere
geleerde benamingen te verklaren wat de duivel was en de vraag op te lossen,
uitgezonderd eene van hen, die alleen dit antwoord terneerschreef: De duivel, ach
arme, die nooit heeft lief gehad! E non vero, bene
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1.

trovato , zeide spr., zoo het niet waar is, het is toch aardig verzonnen. De liefde is
hetgeen den mensch eigenlijk tot mensch maakt. Tot liefhebben is hij geboren.
Liefde ontstaat van zelf uit de menschelijke ziel en juist daarom meende spr.
bepaald te moeten protesteeren tegen het gebod van Jezus: Hebt elkander lief!
Men kan nu eenmaal niet liefhebben op commando en hier en daar bleek dat Jezus
in zijn daden somtijds - slechts een enkele maal - streed met zijn eigen leer. Daar
b.v. waar hij den leerlingen aanbeval kwaad met goed te vergelden en dat zij
daardoor als 't ware: ‘kolen vuurs op het hoofd huns vijands zouden stapelen.’ Een
dergelijke wensch streed met zijn eigen en met ons aller liefdevol hart. Spr. wees
ook op een uitdrukking in de ‘Ivanhoe’ van Walter Scott - ook een geloovige - waar
kwestie was van twee dames, die in liefdeszaken elkander in de wielen hadden
gereden; toen zeide nl. de een heel tragisch tot de andere: Ik vergeef U - als Christin.
Zoo, zeide de derde, als Christin? Dan mag ze wel oppassen! Een dergelijke
uitdrukking teekent!
De liefde maakt gelukkig en doet een ander met welwillendheid beoordeelen.
Tout comprendre, c'est tout pardonner is een waar gezegde en eerst dan leeren wij
alles begrijpen, als wij met ijver en nauwgezetheid den aard der dingen, de natuur
hebben bestudeerd. Dan handelen wij eerst zooals 't behoort, dan berekenen wij
onze handelingen en hare gevolgen. (....)
Spr. werd luide en herhaaldelijk toegejuicht en bij menig toehoorder kwam
voorzeker de wensch op, dat dit niet de laatste maal was Multatuli te hebben gehoord.

Eindnoten:
1. Se non è vero, è ben trovato: als het niet waar is, is het (toch) goed gevonden (it.)

[22 maart 1879
Advertentie voordracht Sneek]
22 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Sneek op 28 maart in de
Sneeker Courant, no. 24. (G.A. Sneek; afschrift M.M.)
Lezing van MULTATULI op Vrijdag 28 Maart e.k.
Entrée f 1. Aanvang 8 uur.
CONCERTZAAL SNEEK
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[22 maart 1879
Telegram van Multatuli aan T. v.d. Tuuk]
22 maart 1879
Telegram van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Telegramformulier der
Rijkstelegraaf, beschreven in blauw potlood. Aangenomen te Amsterdam, den 22/3
1879, 12u20m. des namiddags. Ontvangen te Deventer, den 22/3 1879, 12u30m.
des namiddags. (M.M.)
Mejuffrouw van der Tuuk
Onderwijzeres Deventer.
Allerlei oorzaken beletten mij te Zwolle te vertoeven. Ik moet inééns door, naar
Groningen en Veendam. Zeer vriendelijk en hoogachtend gegroet.
Multatuli.

[22 maart 1879
Verslag voordracht Rotterdam in het Rotterdamsch Zondagsblad]
22 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli van 17 maart te Rotterdam in het
Rotterdamsch Zondagsblad. (G.A. Rotterdam; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Multatuli.
Multatuli zou Maandagavond in het Nut eene voorlezing houden over: Beschaving
in het algemeen, en het standpunt dat zij in de hedendaagsche maatschappij bereikt
heeft.
Dat was dagen te voren geannonceerd. Velen omgordden zich de lendenen en
togen op ter leeszaal - de zaal was ongeveer halfvol - en toen men er was, trad
Multatuli op en sprak over wat anders!
Uit zijn eigen mededeeling bleek, dat men hem had gewantrouwd. Het maakte
op ons den indruk, dat men geen lust had zich weder een avond te vervelen, door
mededeeling te ontvangen van een onbeduidend rechtsgeding en dat men evenmin
lust had, zich aan een nieuwe serie godslasteringen te wagen. Men had althans
verlangd dat hij annonceeren zou over welk onderwerp hij zou spreken. Hij had het
gedaan, maar nu verzocht hij vergunning over iets anders het woord te voeren, en
nauwelijks had een klein gedeelte van het auditorium eenige toejuiching doen hooren,
of hij stak van wal en men werd vergast op een preek, waarin God werd geloochend
en bespot, terwijl, als het middel om gelukkig te zijn, in de plaats werd gesteld het
uitsluitend geloof in
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den aard der dingen en het navolgen van de natuur in hare werkzaamheid,
spaarzaamheid, orde en regelmaat.
Het is niet recht duidelijk, waarom Multatuli daartoe een ander onderwerp dan
het aangekondigde had te kiezen. Hij had even goed kunnen betoogen dat de
beschaving in het algemeen en het standpunt dat zij in de hedendaagsche
maatschappij bereikt heeft, de wrange vruchten zijn van onwaarheid in het
grondbeginsel, om daarna zijn philippica tegen het Godsbegrip ten beste te geven
en zijn Jehova - de natuur - als het onfeilbaar middel van echte beschaving aan te
prijzen.
Doch hoe het zij en welke redenen hem ook bewogen zijn thema te wijzigen, het
feit zal wel niet kunnen geloochend worden, dat de meesten Multatuli in de leeszaal
wenschen te hooren als letterkundige. Men kent hem als schrijver van Max Havelaar
en van Vorstenschool; men kent hem ook ten deele uit zijne Ideeën en hoopt uit
zijn mond iets te vernemen dat verkwikt, den geest verheldert, het hart verruimt. De
excentriciteit van den vorm kan daarbij geur en leven aan de voordracht schenken.
We hopen dat men thans voor goed van deze illusie zal zijn genezen. Wie voortaan
met vrouw en kinderen Multatuli in de leeszaal een bezoek brengt weet bij voorbaat
dat hij op een preek zal worden onthaald gewijd aan Godslastering en aan de
verkondiging van een geheel vaag en duister begrip: het leven van den mensch in
en naar den aard der dingen. (....)
Gevaarlijk is het bovenal, wijsgeeren in de spreekzaal te zien optreden die het
slechts ten halve zijn, die slechts napraten wat zij bij anderen hebben gelezen en
die, waar zij het met eigen denkbeelden aanvullen, niet zelden den bal geheel
misslaan. Zoodoende kan slechts kwaad worden gesticht, daar zulke heden er soms
wel in slagen tot zelfs het meest zuivere Deïsme aan het wankelen te brengen, doch
onmachtig zijn iets positiefs er voor in de plaats te stellen.
En dat onder dezulken Multatuli moet gerangschikt worden, schijnt men als vrij
zeker te mogen aannemen. Als wijsgeer staat hij op zulk een geringen trap van
ontwikkeling, dat het hem soms onmogelijk is logisch te denken. De voorlezing van
Maandagavond schonk daarvan weder overvloedig bewijs.
We bepalen ons bij twee staaltjes.
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Tot staving van de bewering dat het hoogste recht het hoogste onrecht kan zijn,
stelde hij de volgende feiten. Een kolonel plaatst zich eiken dag voor het front van
zijne troepen en vraagt: ‘Wie is er onder mijne manschappen die eenig beklag heeft
in te dienen?’ Daarop treedt, b.v. gedurende drie weken, eiken dag dezelfde soldaat
naar voren en dient eene reden van beklag in. Bij onderzoek blijkt het dat de man
altijd volkomen gelijk heeft, maar dat begint ten laatste den kolonel zóó de keel uit
te hangen, dat hij den kerel vier weken in het cachot laat zetten en terecht want de
man had altijd gelijk en daardoor ongelijk.
Eene fraaie bewijsvoering, niet waar? Immers het hoogste recht - de aanhoudende
gegronde klachten - kan nooit het hoogste onrecht worden nu de premisse luidt:
dat de kolonel elken dag kwam vragen of er klachten waren. Men zou kunnen
beweren dat de soldaat wellicht wijzer had gedaan, van tijd tot tijd iets door de
vingers te zien; en men zou tevens kunnen aannemen, dat de kolonel hem in dien
zin eene vriendelijke opmerking maakte; maar nu de kolonel elken dag vraagt of er
grieven zijn en de soldaat elken dag klaagt over iets dat bij onderzoek blijkt volkomen
gegrond te wezen, nu mist de kolonel aanleiding ontevreden op den man te zijn.
De hoofdofficier, die op zulk een grond een soldaat vier weken gevangen liet zetten,
zou in elk beschaafd land gedegradeerd worden. Het voorbeeld door den spreker
aangehaald, ging derhalve volkomen en in alle opzichten mank.
Het tweede punt betreft de historie van een hulponderwijzer, die een traktement
geniet van f 450 en ten wiens behoeve - de spreker verzuimde te vermelden of de
man buiten staat was, zijne betrekking verder waar te nemen - een beroep op de
openbare liefdadigheid werd gedaan, met de verzachtende omstandigheid dat hij
had vrouw en acht of tien kinderen. Hier waren de koudheid des harten en de
liefdeloosheid van Multatuli zeer stuitend. Met diepe verontwaardiging en in de
vinnigste bewoordingen viel hij den man aan, die zich onder zulke omstandigheden
dorst vermeten, er eene vrouw met zooveel kinderen op na te houden - en hier sloeg
de spreker weder den bal mis. We kennen de theorieën van den laatsten tijd, die
zich aankanten tegen overbevolking; doch die zonderlinge leerstelsels zijn in de
hand van Multatuli wapenen, die zich tegen hem zelven keeren. Het onderwerp is
te kiesch om
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er hier in den breede over te kunnen uitweiden. Men zal ons voldoende begrijpen
wanneer we in herinnering brengen, dat Multatuli niets wil dan de natuur, en dat hij
bovenal in de natuur hare waarheid bewondert. Welnu, daargelaten dat men niet
de miljoenen lieden met kleine traktementen tot het coelibaat kan veroordeelen;
daargelaten ook dat wie in den echt treedt niet bij voorbaat weet òf en hoeveel
kinderen hij krijgt; daargelaten zooveel meer wat we niet kunnen omschrijven, maar
door den lezer van zelf zal worden bedacht, moet in de leer van Multatuli elke
verkrachting van eene natuurwet veroordeeld worden. Immers wat blijft er waarheid
in de natuur, als wij hare grondregelen gaan verwringen ten behoeve van allerlei
maatschappelijke, gekunstelde en gefingeerde toestanden? Dat wij de natuur niet
moeten aanbidden en dat we veeleer hare krachten aan ons dienstbaar, hare wenken
ons ten nutte moeten maken, daarover zal men het met Multatuli wel algemeen
eens zijn, doch naar zijne leer zou men onnatuurlijk gaan handelen, en zoo blijkt
het alweder dat er gemis aan logica was in zijn betoog.
Ook daarom was zijne stelling uiterst gewaagd en inconsequent, omdat men zich
nog wel zal herinneren, advertentiën in Amsterdamsche bladen te hebben gelezen,
waarin de openbare liefdadigheid werd ingeroepen voor de hongerlijdende vrouw
1.
en kinderen van een man, die werken kon, maar niet werken wilde . Behoort die
man niet veel strenger veroordeeld te worden dan de bedoelde hulponderwijzer?
Multatuli geve zich zelf het antwoord.

Eindnoten:
1. Gedoeld wordt uiteraard op de activiteiten van de Multatuli-comissie.

[23 maart 1879
Verslag voordracht Breda in de Bredasche Courant]
23 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Breda van 15 maart in de Bredasche
Courant, no. 24. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten.
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Lezing van multatuli.
‘Fallen is thy throne, oh Israël!’ Thomas Moore
Gaarne voldoe ik aan 't vereerend verzoek der Redactie, eenige regelen over de
voordracht van E. Douwes Dekker, gezegd Multatuli, neer te schrijven.
Gaarne in zooverre mij daardoor de gelegenheid wordt aangeboden den plicht
der dienstvaardigheid te beoefenen; ongaarne echter van den anderen kant, omdat
die plicht een treurige is. Of valt het niet zwaar een afkeurend oordeel te moeten
uitspreken, waar men liever zou gezwegen hebben, en allerliefst reden zou hebben
gevonden aan zijne eerbiedige bewondering lucht te geven? - Van bewondering
echter - het hooge woord moet er uit - kon bij 't aanhooren van M.'s jongste
improvisatie luttel, van eerbied in 't geheel geen sprake zijn. Een bitter gevoel, eene
mengeling van ontevredenheid, teleurstelling en verontwaardiging, ziedaar in weinige
woorden den indruk, dien de rede van M. in de gemoederen van velen zijner
toehoorders heeft nagelaten. En zelfs bij de meest ontwikkelden dergenen die tot
elken prijs genoegen wilden smaken, is de overwinning door spreker behaald
hoogstens met die van Pyrrhus te vergelijken. Wie echter met argeloos vertrouwen,
met liefde voor de kunst, en vlammende op de verheffing en veredeling, die de ware
kunst op 't gemoed oefent, de zaal binnentrad, ging verslagen of vertoornd
huiswaarts, mompelende de woorden, die als motto boven dit korte opstel staan.
Gevallen is uw troon, o Multatuli! de eigenaardige, reeds nu en dan dubbelzinnige
bekoring uwer machtige tegenwoordigheid is geweken, en velen dergenen, die tot
hiertoe gaarne opgingen om den grooten spreker de verschuldigde hulde te bewijzen,
zullen zich voortaan moeilijk of in 't geheel niet laten verleiden, wanneer wederom
de lokpijp des vogelaars hen roept. (....)
1.
Wel heeft de schrijver Multatuli de waarheid gezegd, toen hem de ‘Kraftworte’
ontvielen: ‘Publiek, ik veracht u met groote innigheid’. Anders toch zou de spreker
Multatuli dat publiek te goed houden voor eene rede gelijk die, waarop hij het
verleden Zaterdag avond vergastte.
't Zij mij vergund een paar punten aan te roeren ten bewijze dat deze schijnbaar
apodictische uitspraak niet van grond ontbloot is.
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De spreker had tot onderwerp gekozen het antwoord op de vraag Wat moet ik doen
om zalig te worden? (Men zie over 't zelfde de ietwat ironische vermelding in de N.
Rott. Courant van 17 Maart.) Eene schoone vraag, waarvan de bevredigende
beantwoording den spreker aller dankbaarheid had moeten verzekeren. Maar wat
doet D.D. om 't aandachtige publiek op de behandeling van 't gewichtig onderwerp
voor te bereiden?
Na zijn afkeer van alles, wat aan preeken, theologie, dogmatiek, exegese en drgl.
o

herinnert, in de naaktste vormen te hebben geuit, schetst hij ons: 1 . Jezus als ‘een
goed man, wel is waar zonder eigenl. ondervinding, maar niet zonder goeden wil,’
als een mensch, wien hij haast geneigd zou zijn 't praedikaat ‘edel’ toe te kennen.
Later heeft spreker zelfs een paar malen de grootmoedigheid gehad dit epitheton
werkelijk met den naam Jezus te verbinden.
o

2 . D.D. beweert, dat Jezus het ‘lijden’ niet kende - verleden jaar verkeerde Goethe
2.
in hetzelfde geval - niet kende (sous-entendu ) gelijk spreker het kende.
o

3 . Spreker beweert, dat Jezus vele ‘kunsten’ of ‘kunstjes’ verstond, die dan later
o

tot wonderen werden getransformeerd; dat 4 . menigeen, tot Jezus was gekomen
om raad, om een antwoord op de vraag, wat moet ik doen enz., gelijk men ook bij
o

mij (bij Multatuli) komt. 5 . Spreker schroomt niet, uitgaande van de z.i. onzinnige
voorstelling, als zoude Jezus meer dan mensen, Godmensch of wel God zijn, van
God te spreken als van ‘hem daar boven het plafond, die den kunstenmaker op de
koord de hand toesteekt om hem te steunen en voor vallen te behoeden bij 't
o
verrichten zijner wondertoeren.’ 6 . Hij spot met de vele middeltjes, ‘zeven ja zelfs
negen in getal, die Jesus er op na houdt om de zaligheid deelachtig te doen worden.’
o
7 . ‘'t Wordt te laat’, zegt spreker eenige minuten vóór de pauze, ‘om alle zaligheden
in 't breede te bespreken; we zullen dus nog ‘maar één zaligheidje’ nemen.’
Is 't genoeg? Ik hoop, dat niemand mij beschuldige van doofheid gedurende de
schoonere oogenblikken, die de avond opleverde. De verklaring van La
3.
Rochefoucauld's ‘maxime ’ over 't wezen der galanterie, de pikante (meer pikante
dan houtsnijdende) passage over het duel, ja zelfs de tirade aan de nagedachtenis
van De
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4.

Vletter gewijd, zouden bij machte geweest zijn deze en gene zwakkere partijen
van het bont panorama te dekken; thans echter konden ze trots het meer of min
treffende der inkleeding nauwelijks tot het beleedigde oor doordringen. (....)
5.
De ondervinding van verleden jaar - toen den heer D.D. onder verbetering en
op niet onbescheiden wijze enkele opmerkingen gemaakt zijn, die hij ondanks de
door hem gedane belofte niet met eenig repliek, noch schriftelijk, noch mondeling
heeft verwaardigd, die ondervinding weerhoudt mij meer te schrijven, - ook al ware
mij de tijd niet te kostbaar voor nutteloze uitweidingen.
Pijnlijk echter blijkt het, eene streelende gedachte, een schoon vooruitzicht te
moeten vaarwel zeggen; n.l. de hoop, dat M. zou worden, wat hij beloofde te willen
worden: de steunende vriend van elk goed mensch, die 't oorbaar zou achten tot
hem te komen met de vraag: ‘Wat moet ik doen om gelukkig, om een edel mensch,
om zalig te worden.’
J. Leopold Hz.
Breda, den 19den Maart 1879.

Eindnoten:
Kraftworte: sterke uitdrukking (du.)
sous-entendu: voor de goede verstaander (fr.)
maxime: spreuk, uitspraak (fr.)
Jacob de Vletter (1818-1872), nederlands journalist en onderwijzer, veroordeeld als volksopruier.
Multatuli komt voor hem op in Specialiteiten (V.W.V, blz. 599).
5. Zie bij 4 april 1878.
1.
2.
3.
4.

[23 maart 1879
Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]
23 maart 1879
Brief van J.M. Haspels aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Le Gras, van Zuylen en
Haspels. Tooneelbestuurders Rotterdam.
23 Maart 79
Zeer geachte Mevrouw
en

Waarschijnlijk zal D. den 7 April e.k. hier nog eens optreden. Binnen een paar
dagen hoop ik u te kunnen meededen of 't plan kan doorgaan, - zoo ja, dan vertrouw
ik dat de vrienden van D. zullen meewerken, dat de financieele kant van de
voordracht voor hem bevredigend zal zijn.
hoogachtend blijf
ik Uw dw
J.M. Haspels

[24 maart 1879
Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma]
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Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1 - 3 en 4 (⅚) beschreven. (M.M.)
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Hotel Doelen } Maandag ochtend
Leeuwarden} Maandag ochtend
Beste Vitus en Hilda!
Gister avend ± 10 uur ben ik hier aangekomen en doodmoe in den Doelen
afgestapt. Ik vond het wat erg hier geweest te zyn en U geen teeken van leven
gegeven te hebben, maar och, beste vrienden, zoek me niet op! Ik ben heesch, of
liever m'n keel is rauw, en straks moet ik naar Veendam.
Morgen: Groningen.
Woensdag Harlingen
Donderdag hier. En ook dien dag vraag ik U als 'n vriendschapsdienst, my in 'n
logement te laten afstappen. Ik zou niets liever dan by U logeeren als ik me niet
sparen moest voor de voordrachten! Ik kan net even die zware taak volbrengen,
maar dan moet ik, tusschen de voordrachten in, my zeer in acht nemen!
Hierby Hilda's (of Vitus?) zakdoekje dat ik verleden jaar meenam. En 'n plaat die
door 'n byzonder toeval te Wiesbaden byna tegeef te krygen was. Wy namen er vyf
van om 'n paar vrienden pleizier te doen met 'n nietigheid. Doch 't ding heeft op 't
vele reizen en trekken geleden. Dit spyt me, maar 't kon niet anders. Ook ik heb
geleden op m'n reis! Gister byv. op de boot! Eerst te 8 uur waren wy te Harlingen.
Op dek was 't vinnig koud en beneden benauwd van den rook. En slingeren, want
het woei vreesselyk!
Dus tot Donderdag, beste kerels. Zoodra ik dien dag hier ben zal ik óf zelf by U
komen of bericht geven. Maar gewoonlyk ben ik erg moê, óók physiek! Liefst wilde
ik donderdag nà de lezing fideel met u spreken, schoon ik ook dàn my in acht nemen
moet, want vrydag moet ik naar Sneek. Lastig genoeg, omdat ik daar niet geheel
pr spoor komen kan. Enfin!
Dag beste vrienden, tot ziens alzoo. Hartelyk gegroet ook van M. die te Hoorn by
haar zuster is.
Uw liefh. Dek

[24 maart 1879
Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]
24 maart 1879
Brief van J.M. Haspels aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 (½) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Le Gras, van Zuylen en
Haspels. Tooneelbestuurders Rotterdam.
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24 Maart 79
Geachte Mevrouw
en

Den 7
svpl.

April ek zal D. nog een voordracht houden in ‘'t Nut’ Zweep er de luî heen

Hoogachtend
Uw dw
Haspels

[24 maart 1879
Voordracht te Veendam]
24 maart 1879
Multatuli spreekt te Veendam.
Van deze voordracht is noch een advertentie noch een verslag teruggevonden.

[25 maart 1879
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf]
25 maart 1879
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf. Twee dubbele en een enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1 - 9 en 10 (⅓) beschreven. (M.M.) Fragmenten.
Meeden d. 25 Maart 79
Beste vriend!
Wat zegt ge van 't wéèr, van deze pas begonnen lente?!!
Ik niets, totaal niets, maar daar de liefelijke bloeimaand ons belet om den
hardgevroren bodem te bewerken, en we dus niets kunnen aanvangen, heb ik mooi
gelegenheid om u 'n regeltje of wat te schrijven. Wat ik dan ook doe, zoo als ge ziet.
Ten eerste: wij, n.l. een 18 tal Meedeners (zal ik ze gaauw even noemen?: P.
1.
Booman, Veeman, sâmmeldsche onderwijzers A. van Delden, H. Nanninga, Gebrs.
Wielens H. Detmers met twee blinde zusters de vrouw van E. Tonkes, Trouwina
Bouman benevens Wupke en ik) hebben gisteren avond in Veendam Douwes Dekker
hooren spreken. Ik zal u een kort schetsje geven van de indrukken die ik daar
ontving. De verwachting van al mijne dorpsgenooten was hoog gespannen, vooral
2.
Uges , werd er in 't laatst haast zenuwachtig van en toen de merkwaardige man
eindelijk in de zaal trad was alles terstond doodstil met den laatsten
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uitroep: daar is-i. Zijn voorkomen viel me bij 't eerste oogopslag af, toch op het - of
de - katheder was hij minder aamechtig en zenuwachtig dan verleden jaar.
Toen hij begon te spreken hing alles aan zijne lippen en dit bleef zoo tot aan 't
einde toe. Voor mij die al zijne ideëen kent, en zijn gedachten kring waarin hij zich
hoofdzakelyk beweegt, heeft hij weinig nieuws verkondigt. Desniettemin heeft zijne
rede - die volle 2½ uur zonder de pauze duurde - mij uitermate geboeid. Hij sprak
over het thema: waarom leven wij? welke vraag hij al terstond beantwoordde met:
wij leven om gelukkig te zijn. Maar hoe worden wij gelukkig? Door de deugd.
Naauwgezette studie van den aard der dingen is daartoe een eerste vereischte, wij
kunnen door te letten hoe de natuur te werk gaat om iets voorttebrengen, juister
rangschikken, leeren hoe wij onze eigen krachten besteeden moeten. Luiheid van
geest en lichaam, ziedaar twee gebreken van den mensch waaruit vele sonden en
dus het ongeluk voortvloeit. Luiheid van geest wordt aangekweekt door anderen
voor ons te laten denken en werken, door het aannemen op gezag: geloof.
Deugdzaam en dus gelukkig worden kan ieder, ook hij die van natuur weinig gaven
heeft ontvangen, en hier beriep spreker zich op het schoone gelijkenis van Jezus
van den luien en ijverigen woekeraar. Het hoogste genot is slechts te bereiken door
3.
het geven van genot aan anderen: liefde. Dit is der langen Rede kurzer Sinn . Gij
zult niet verlangen u een volledig verslag te geven van zijne geestige - nooten moet
ik ze maar noemen, nooten op den tekst, die hem soms wel verre van het spoor
leidden, maar waarop hij altijd met bewonderenswaardige tegenwoordigheid van
geest terug kwam. Zijne geheele rede tintelde van geest en in sommige oogenblikken
was de stroom zijner denkbeelden zoo overweldigend dat het geheele auditorium
- of liever 'n groot gedeelte daarvan - in beweging kwam. Toen hij in het eerste
gedeelte van zijne rede de bekommernissen van het leven schetste - hij kan er van
meespreken! - en hij met van smart verwrongen gelaat de aandoeningen schilderde
van den vader die een verloren zoon te beklagen heeft - ik wist dat hijzelf die vader
was - toen had ik zulk meelijden met den armen man dat mij - en meer anderen de tranen in de oogen kwamen. - Bitter was hij ditmaal niet. Hij kwam rond uit voor
zijn atheisme en heeft er
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gedeelten van het gebed van de onwetende laten tusschen vloeien, en zei dat hij
daardoor niemand hoopte te kwetsen. Er waren drie of vier dominees, de een (de
Groot) - ik had hen allen vlak voor mij - begreep er weinig van, tenminste naar dien
minachtenden glimlach te oordeelen die nu en dan op zijn gelaat verscheen. Winkler
Prins liet zich niet veel merken, hij volgde den spreker zeer opmerkzaam. Zij waren
beiden gezeten aan de tafel der regelingskommissie benevens Boerma Huizinga
Dr Mees en nog 'n paar andere Heeren die ik niet ken. Het grootste gedeelte van
mijn gezelschap was opgetogen! Uges was buiten zich zelve van verrukking en ook
de Graaff toonde de duidelijkste blijken van verregaande bewondering. Vrouw E.
Tonkes vergeleek hem met 'n betaalden dominee en kwam tot de slotsom dat ze
in dezen avond meer gehoord en geleerd dan van alle dominees te zamen. Evenwel
in alle gedeelten van zijn rede had ze hem niet kunnen begrijpen - als sommige
anderen - vooral waar hij sprak over de eenheid in de natuur, over etymologie en
eenige andere wat te geleerde onderwerpen. - Veeman - enthousiast als hij is zeide dat hij heden avond naar Gron. ging om nog eenmaal het genot te kunnen
smaken van hem te hooren. Na den afloop heb ik hem opgezocht in de zijkamer, waar hij - weinig op zijn
gemak - beklemd zat tusschen de leden van de regelingskommissie die hem 'n
soupeetje aanboden, dat toen juist klaar gemaakt werd.
Wanneer ik zeg beklemd, dan is dit niet het rechte woord, juist andersom, de
heeren zaten en stonden verstrooid hier en daar, Dekker zat alleen op zijn stoel en
keek in den kachel. Toen ik er in kwam sprong hij op, en ontving mij zeer hartelijk.
Hij stelde mij aan het gezelschap voor als ‘mijn vriend Mansholt.’ Wij waren al
spoedig in een druk gesprek gewikkeld, of liever, hij zette mij naast zich op 'n stoel
en vertelde mij van zijn wederwaardigheden en aandoeningen. Hij was lichamelijk
wel maar moe, zeer moe en hij verlangde naar huis. Hij vertelde mij van zijn zoon
en dochter, zijn vrouw en zijn aangenomen kind en vroeg met de meeste
belangstelling naar mijne huiselijke omstandigheden. Ook vertelde hij mij dat hij u
gesproken had bij gelegenheid van zijne spreekbeurt te den Bosch. Hij zal u ook
zeker van zijn zoon verteld hebben? Treurig niet waar? Hij beloofde mij, als hij immer
weg
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kan a.s. zomer hij eens 14 daag op mijn boerderij zou doorbrengen, om zijne studie
voorttezetten van den aard der dingen! Ik heb reden om te gelooven dat hij mij er
ook onder rekent. Toen we druk in gesprek waren, rammelde de weleerwaarde Heer
Ds de Groot op zulk verschrikkelijke wijze met de pook in de kachel als om zijn
wrevel lucht te geven of om ons te storen, wie weet - dat wij ophouden moesten
4.
met praten. Unschön noemde Dekker deze manier van doen. Ik noemde het Domine
- achtig. Gaarne had ik nog eenigen tijd met hem doorgebracht maar het souper
was klaar, de heeren stonden met nijdige blikken te wachten, ik moest dus afbreken.
Bij 't afscheid verzocht hij mij dringend hem in Wiesbaden te komen opzoeken en
heb ik hem zulks beloofd onder voorwaarde dat gij meegingt. - En nu wat anders.
- Dit nog: Dat ik een mooi cadeau van Dekker heb ontvangen, n.l. eene nieuwe
uitgaaf van Millioenenstudien en Specialiteiten heeft Wupke u zeker geschreven?
(....)
En nu: leef wel. Ik hoop spoedig een brief van u te ontvangen waarin je mij uwe
wederwaardigheden en uwe ontmoeting met D.D. meedeelt.
Na hartelyke groete van huis tot huis
Uw vriend DRM

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

sâmmeldsche (moeilijk leesbaar): alle (? gron.)
Moeilijk leesbaar.
der langen Rede kurzer Sinn: de korte strekking van een lang verhaal (du.)
unschön: ongemanierd (du.)

[25 maart 1879
Ingezonden Stuk in de Amersfoortsche Courant]
25 maart 1879
Ingezonden Stuk in de Amersfoortsche Courant, no. 2709. (G.A. Amersfoort;
afschrift M.M.)
Mijnheer de Redacteur!
Donderdagavond l.l. heb ik mij met vele anderen onder het gehoor van den
beroemden redenaar Multatuli bevonden. Ik wil trachten u eene schets van zijne
redevoering te geven.
Hij zeide, dat volgens Locke, bijna den eenigen wijsgeer, die duidelijk was, de
menschen moesten beginnen met duidelijk te zeggen, welke beteekenis zij aan
hunne woorden hechten.
Daarom zou hij niet zeggen, wat hij met wijsbegeerte en poezij bedoelde, maar
dit zou eerst later blijken. Dit begin beloofde een helder betoog. Toen volgde een
kort overzicht van de geschiedenis der wijsbegeerte, die daarmee eindigde, dat hij
alle wijsgeerige stelsels terugbracht tot het beloonstelsel, dat door medailles, rid-
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derkruisen enz. de deugd beloont, en het strafstelsel, dat met den toorn der goden
dreigt. Geen van beiden hadden de menschen wijzer en beter gemaakt.
Nu volgde de poezij. Poezij en verzenmaken is niet hetzelfde. Er zijn wel goede
verzen maar ook veel prullen. De natuur maakt velerlei uit weinig grondstoffen.
Dichterlijke geesten zoeken punten van overeenkomst tusschen natuurvoortbrengsels
en geestelijke zaken. De ware wijsgeer en de ware dichter moeten zoeken het
wezen der dingen te doorgronden. Hun doel moet wezen: algemene menschenliefde
te bevorderen.
Met dit fonkelnieuwe resultaat sloot het betoog. Dit geklets duurde meer dan twee
uren. Het was om de episoden wel amusant. Ik heb er tranen bij gelachen, vooral
toen hij als apostel der nieuwe wijsbegeerte tot kennis van het wezen der dingen
en tot algemeene menschenliefde aanspoorde, en daarbij de ontwikkeling van den
menschenlijken geest met een platvisch vergeleek. Deze vergelijking had ik nog
nergens gevonden.
D.B.

[25 maart 1879
Verslag voordracht Amersfoort in de Amersfoortsche Courant]
25 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Amersfoort van 20 maart in de
Amersfoortsche Courant, no. 2709. (G.A. Amersfoort; afschrift M.M.)
De voordragt over ‘Poëzie en Philosophie’ van den begaafden redenaar den heer
Douwes Dekker (Multatuli), Donderdagavond j.l. in Amicitia te Amersfoort gehouden,
schonk groot intellectueel genot aan het aldaar vereenigd aanzienlijk auditorium,
waaronder de schoone sekse vrij sterk was vertegenwoordigd, hetwelk mede een
verblijdend verschijnsel mag worden geacht, terwijl deze talrijke opkomst van het
publiek wederom bewees dat het van zoodanige gelegenheid tot geestbeschaving
gretig gebruik maakt.
e
In een ingez. stuk op de 1 blz. van dit nummer vindt men eene schets zijner
1.
voordragt .

Eindnoten:
1. Zie hierboven.

[25 maart 1879
Voordracht Groningen]
23 maart 1879
Multatuli spreekt te Groningen.
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[25 maart 1879
Aantekeningen voordracht]
25 maart 1879
Aantekeningen, waarschijnlijk gebruikt bij de voordracht over de ‘Zaligsprekingen
van Jezus’ te Groningen. Een strook papier van 345 × 108 mm, alleen aan de
voorzijde beschreven. Het kursief gedrukte betreft toevoegingen in potlood. (Map
Voordrachten, nr. 83. M.M.)
Zalig zyn die, die & die, ze
zullen god zien, myn
god: Jehovah, door Mozes
gedicht. Isis
St Nikolaas alles, het, zyn. Profeten het zien van dien god is genot, en
genot is deugd. Robinson
werktuigen kennen.
wysbegeerte poëzie. platvisch
eenheid
alzoo: eigensch. d. dingen
alles is beeld
wie dat doet leert Jehovah kennen in geest en waarheid
Daarin is alles besloten als venus in marmer
amerika.
telefon. echo.
1.
erts
bloempje in 't bosch
1.
eeuwig
logica stof
1.
&
in 't menschenhart
onverand.
vacuum
alomtegenwoordig
aether
vult alles
ook menschenhart
ge weet niet hoe
katech.
veel verhevens
schoonheid,
ge in uw gemoed
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liefde
hebt! Hak en
almachtig
houw & beitel
2.
chourineur
tot ge die Venus
dat amerika almachtig.
(Onze kleinheid
door afkeer van 't
middelmatige.
donder bliksem lucifer)
Keppler
't groote: Sirius, ellipsen
't kleine: infusiediertjes
generatio equivoca
1.
huishoudster der ziel wreed
rechtvaardig
liefelyk
stipt
eerlyk
Jap. gespr.
tot in 't - geslacht
Fontenelle
geestverslonzen
Multatulit
talenten
portomonnaie
kansrekening genot factoren
liefderyk
nòg eens men kan
op dien Jehovah
rekenen. Zyn ja is
ja. Zyn neen is neen
geen flikvlooiery.

Eindnoten:
1.
1.
1.
2.
1.

Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
chourineur: ± Jack the Ripper (fr.)
Doorgestreept.

[26 maart 1879
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels]
26 maart 1879
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-2 en 3 (¼) beschreven. (M.M.)
WelEdele Heer,
1.
Dank voor uwe mededeeling omtrent de voordracht van M. Ik zelf, hoe gaarne
ik hem ook hoor, durf daarop nooit influencee-
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ren. 'k Ben altijd bang dat het publiek niet voldoende zal opkomen. Ach! er wordt
zooveel gedaan om hem te dwarsboomen! - Gij schrijft mij ‘zweep er de lui heen
s.v.pl.’ Dagelijks ondervind ik dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Toch zal
ik de moed nooit opgeven. Mijn intieme vrienden gaan er allen heen even als ik,
met de meeste belangstelling, de grootste ambitie. Een lezing van Multatuli is een
feest voor ons! - Zoodra ik meen een gunstige gelegenheid te hebben om over M.
te spreken en zijn zaak te bepleiten, doe ik dit zoo goed ik kan. Meestal echter
zonder gunstig gevolg. Zeer weinig menschen zijn met hem ingenomen, velen zijn
onverschillig voor hem en zeer velen zijn hem erg vijandig. 't Is treurig en verbazend!
En dan die ellendige Rotterdamsche pers waarnaar zooveel menschen de ooren
laten hangen! 't Is wanhopig!
Als Ge lust hebt eens te hooren hoe sommige litterarische personen zich in
gezelschap durven uitlaten over M., zelfs tegenover menschen die ze weten dat
hem zeer genegen zijn, dan ben ik gaarne bereid U dit eens te vertellen. 'k Had
laatst de eer eens flink voor M. te kunnen vechten en 'k deed het met te meer ambitie
naar mate 't mij duidelijker bleek dat alle aanwezigen op de hand waren van mijn
tegenpartij. De menschen zijn in hun koppige haat dikwijls onverbeterlijk en worden
soms nog erger als men hun flink durft tegenspreken en zonder aanzien des
persoons, hun beweringen durft bestrijden. Gelukkig is en blijft Multatuli groot, in
spijt van al den haat die men hem toe draagt!
Met achting
Uw dienstw. G.C. de Haas-Hanau
v/h. 26 Maart 79

Eindnoten:
1. Zie bij 23 maart 1879.

[26 maart 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
26 maart 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier waarvan blz. 1-4
s
beschreven. (M.M) Met gedrukt kopje Hotel De Nieuwe Doelen. Gebr . Postma.
Leeuwarden.
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Doelen, Groningen
Woensdag 26 Maart 79 beste Haspels, Hier sprak ik gister avend. De zaal was
mooi bezet. (Ik had vrykaarten gegeven, maar toch bovendien was er veel publiek.)
n

1.

Dank voor je brief van den 24 .
Volgens vorige opgave heb ik nog onafgedaan:
heden, 26 Mrt Harlingen, waar ik straks heen ga.
27 Mrt Leeuwarden
28 Mrt Sneek
1 April Hoorn
En nu, volgens uw laatste opgaaf
2 April Alkmaar
2.
3 April Purmerend (?)
4 April Krommenie (?)
2.
5 April Woerden (?)
7 April Rotterdam
8 April Nimwegen
3.
9 April Gorkum
10 April Tiel Geen antwoord op dit notaatje krygende, houd ik 't voor akkoord. Ja, ik begryp Uw drukte! 't Is jammer voor de kunst! Die tweede lezing te Rotterdam houd ik voor 'n conspiratie om me goed te doen!
Zóó vat ik het op, beste kerel! Straks komt V. Zuylen by me en ik zal weer genoodzaakt zyn hem geld te vragen,
niet voor m'n (duur!) reizen nu, want te Veendam heb ik buiten Uw om, 100 gl
o

ontvangen, maar ik moet ± 140 naar Wiesbaden zenden voor de huishuur op 1
April.
Hoeveel ik hem vraag, weet ik nog niet, misschien 150, misschien 200. Hy zal 't
u wel opgeven. Onlangs (ik weet niet meer waar? Te Gouda, geloof ik, heeft-i my
100 gl gegeven. Nu dit zult ge wel reeds weten. Ik had hem geen bon gegeven,
gelyk ik evenwel voortaan ter voorkoming van verwarring altyd doen zal. Ook heden.
- Na Sneek is myn adres gedurende eenige dagen te Hoorn. Zoudt ge me dáár
willen opgeven hoe de rekening staat? Het restant van de (slechte!) lezing te Haarlem
4.
kan niet veel beduiden, daar ik van die geringe opbrengst nog 25 gl van De Graaf
ontv. had. Bekom-
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mer U dus dáarom niet. Ik zal er De Gr wel eens naar vragen als ik te Haarlem kom,
waar ik toch wezen moet.
Intusschen hartelyk gegroet van
Uw liefh. Dek
Wat ik 'n kou en ongemak heb uitgestaan (byv. op de boot naar Harlingen) is niet
te vertellen. Toch voel ik me redelyk wel, en altyd voldoende wèl om op m'n post te
zyn. Ik ben niet ingenomen met m'n voordrachten (m'n vrouw ook niet!) maar ‘men’
is tevreden.

Eindnoten:
1.
2.
2.
3.
4.

Oorspr. gevolgd door Ik heb nota genomen van
Doorgestreept met blauw potlood.
Doorgestreept met blauw potlood.
Herhaald, door het begin van een nieuwe bladzij.
Boekverkoper W.C. de Graaff, te Haarlem, bij wie kaartjes voor de voordracht gekocht konden
worden.

[26 maart 1879
Bericht in het Dagblad van Z-H en 's-Gravenhage]
26 maart 1879
Reaktie op twee besprekingen van Multatuli's voordracht in de Amersfoortsche
Courant in het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, no. 72. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Multatuli heeft ergens een voordragt gehouden. Een der locale bladen zegt daarvan,
dat de rede ‘groot intellectueel genot’ schonk, en verwijst dan verder naar een
ingezonden stuk (in dat zelfde blad), houdende een schets van de voordragt, waarin
men leest: ‘Dit geklets duurde meer dan twee uren!’

[26 maart 1879
Bericht in de Harlinger Courant]
26 maart 1879
Bericht over de voordracht van Multatuli te Harlingen op deze dag in de Harlinger
Courant, no. 37. (Archief Harlinger Courant, Harlingen; fotokopie M.M.) Fragment.
- Morgenavond zal Multatuli (E. Douwes Dekker) in de Harmonie eene voordracht
houden voor ongeveer 200 personen, welke bij inschrijving zich van plaatsen hebben
verzekerd.
Wij zijn niet ingelicht omtrent het onderwerp van den hoog begaafden spreker,
doch mocht dat hetzelfde zijn als hetgeen hij te Amsterdam had gekozen, dan
bestaat alle kans op een avond van waar genot des geestes. (....)

[26 maart 1879
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Voordracht te Harlingen]
26 maart 1879
Multatuli spreekt te Harlingen.
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[27 maart 1879
Advertentie voordracht Leeuwarden]
27 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Leeuwarden op deze dag in
de Friesche Courant, no. 1637. (Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden;
fotokopie M.M.)
van der WIELEN VOORDRACHT
van
MULTATULI.
Donderdag 27 Maart 's avonds 8 uur.
Bewijzen van toegang a f 1.- te verkrijgen bij de boekhandelaren W.
EEKHOFF en ZN. en H. van BELKUM, KZ. en 's avonds aan de zaal.
ZAAL

[27 maart 1879
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]
27 maart 1879
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-4
geheel beschreven. (M.M.)
Doelen, Leeuwarden beste Vitus, ik vind hier je briefen dank U daarvoor. Ook
zonder dien brief had ik U en Hilda terstond geschreven. Van Harlingen komende,
kan ik betuigen dat ik hier adem schep ‘hier’ beteekent niet zozeer: Leeuwarden
als: Doelen waar de liefelyke invloed uwer vriendin me een zoo aangenaam verblyf
verschaft heeft. Ik voel me hier allerprettigst.
Had je 't in Harlingen dan minder goed, vraag je? Ja, daar had ik 't komiek-slecht.
En 't grappigst was dat niemand er schuld aan had. Ieder was even welwillend,
zoowel byzondere personen als hotelhouder en 't ‘publiek’. Inderdaad, zeer hartelyk,
en toch... o komiek! Dat zal ik je van avend vertellen. Maar vertel 't niet over als 'n
klacht, want niemand had er schuld aan. De wil was uitstekend. Hoe dit zy, ik heb
daar 'n voordracht gehouden met hindernissen, en ik zeg dat het er dan ook na was!
Maar ‘men’ was tevreden, naar ik hoor, en dit doet me geen genoegen. Liever had
ik vernomen dat men (zoo als Mieske na m'n voordracht te Amsterdam) gezegd
had: ‘hoor eens, er mankeerde véél aan!’ Om je te bewyzen dat ik niet uit malle
o
nederigheid zoo spreek zeg ik er by 1 dat
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ik, m'n ‘hindernissen’ in aanmerking genomen, 'n waar kunststukje verricht heb, en
o

2 (ook geen nederigheid!) dat ik te Groningen redelyk goed gesproken heb.
Voor van avend zal ik m'n best doen. Hier heb ik de gelegenheid me behoorlyk
voortebereiden tgeen me te Harlingen ontbrak. Ook ik had jelui willen vragen na de
lezing je te zien. Maar dat nu Hilda door de kou zou gaan om my te sparen, is wat
erg. Dit zou me bezwaren. Kan ik niet na de lezing met vigilante samen met je
beidjes naar Uw huis gaan, en dan dáár 't rytuig byv. tegen ½ 1 laten terugkomen?
't Zou me zeer hinderen als Hilda om mynentwil door de kou liep of reed.
1.
Ik ben van plan heden avend reeds te 7 uur naar 't zaalgebouw te gaan. Daar
zal ik by Vander Wiele een verwarmde kamer vinden. Kom je me daar voor de lezing,
of, als 't u beter schikt, in de pauze even opzoeken?
Heel hartelyk gegroet van Dek
Die juffr. Postma was allerliefst! Een ware vrouw in de schoone beteekenis van 't
woord. Ik zal U vertellen waarom ik dit denk en zeg. Adieu tot van avend.
Vele groeten van Mies die nog altyd met haar (ONS!) lief kind te Hoorn by haar
zuster is. Dat tot ons nemen van dien kleinen kerel behoort tot de schoonste
gebeurtenissen van m'n leven. Wat dat kind ons een geluk geeft! Voor geen schatten
sta ik hem af. En Mies ook niet! Wat is dat zaakje heerlyk uitgevallen! Men kan zich
geen beminnelyker kind voorstellen. Dit zegt ook m'n schoonzuster te Hoorn die
toch zelf kinderen heeft.

Eindnoten:
1. 't: oorspr stond er de

[27 maart 1879
Verslag voordracht Groningen in de Nieuwe Gron. Crt]
27 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Groningen van 25 maart in de Nieuwe
Groninger Courant, no. 73. (G.A. Groningen; fotokopie M.M.)

Groningen, 26 Maart.
Gisteren avond hield de heer Douwes Dekker - Multatuli, in de groote zaal der
Harmonie eene rede, waarbij de begaafde spreker zich voorstelde de beantwoording
der vraag: ‘Wat moet ik doen om gelukkig te zijn?’
De rijke jongeling, iemand die men waarschijnlijk door den alle-
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daagschen term van een ‘windmakertje’ zou kunnen aanduiden, vroeg ook aan
Jezus, op laatdunkenden toon: ‘Rabbi, wat moet ik doen om zalig te worden!’ en
Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gij? Ga heen, verkoop al wat gij hebt, en geef het
aan de armen.’ Dit antwoord gold natuurlijk slechts voor dit speciaal geval, en het
zou dwaas zijn daaruit een staathuishoudkundigen regel te willen afleiden. In 't
algemeen kan men dit derhalve niet als een afdoend middel beschouwen, om zalig,
d.i. gelukkig te worden.
In de bergrede geeft Jezus negen verschillende wijzen aan om tot geluk te komen.
Zonder nu al deze verschillende manieren afzonderlijk te willen behandelen, of ons
te willen verdiepen in alle mogelijke bijbeluitleggingen van hetgeen Jezus met dat
alles kan bedoeld hebben, willen wij, zei Multatuli, bij enkele dezer zaligsprekingen
eenige opmerkingen maken.
Zoo wordt er gezegd: ‘Zalig zijn de armen van geest!’
‘Kijk’, zei de spotter Voltaire, wij moeten niet wijs, gek, idioot zijn om gelukkig te
worden.’
Neen, Voltaire, nog meer dan wijs moeten we zijn, het zou dwaas zijn dergelijke
uitspraken zoo op te vatten, dat ze met alle gezond verstand strijden.
‘Laat de kinderkens tot mij komen!’ zegt Jezus.
Maar de bedoeling kan toch niet geweest zijn dat ieder mensch zich ten allen tijd
moet voordoen als kindermeid of weesvader! Iemand, die eene ernstige roeping te
vervullen heeft, van welken aard ook, kan zich niet maken tot een slaaf dier kleine
tirannetjes. Nu en dan - dat is wat anders.
Ergens in mijne Ideeën, zei de spreker, heb ik eene definitie gegeven van een
genie, waarin werd gewezen op de overeenkomst tusschen een kind en een genie.
Beiden vatten de zaken op kinderlijke, naive, oorspronkelijke manier op; slechts het
genie is zich die opvatting bewust, en het kind niet.
Men mag de kennis op elk gebied bij een kind, gelijk nul veronderstellen.
Langzamerhand ontvangt het in verschillende, in vele richtingen indrukken; het
ontwikkelt zich, volgens verschillende lijnen die divergeerend zich uitbreiden. Door
dat aanhoudend divergeeren komt men eindelijk tot een punt dat de breedte al zeer
groot is; dan houdt door de eene of andere oorzaak de uitbreiding van kennis op,
en nu wordt het een streven om de lijnen
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weer samen te doen loopen, om al het geleerde, al die wetenschappen zoo nauw
mogelijk in onderling verband te brengen en samen te vatten, en zoo nadert de
man, die dan een genie kan zijn, weer den toestand der kinderlijkheid.
Dit zal Jezus bedoeld hebben, toen hij sprak over kinderen en armen van geest.
‘Zalig die treuren!’ Hoe in het treuren de zaligheid gelegen kan zijn is vrij
onbegrijpelijk, tenzij men 100 jaren achteruitga, tot de Wertherperiode, toen men
wegkwijnde van sentimentaliteit en in Weltschmerz zijn genot vond.
‘Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven!’ Eene vrij duistere
belofte, die evenwel aan iets anders doet denken dan aan stoffelijke welvaart als
belooning der zachtmoedigheid.
‘Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid!’
Men zou er moeten bijvoegen: ‘Wacht u voor de gelijkhebbers, menschen die
iedereen het leven lastig maken om toch maar gelijk te hebben en gelijk te houden!’
Daar was voor eenige jaren een man in het tuchthuis te Rotterdam, zei de spreker,
‘de Vletter.’ De man had misschien gelijk, nu en dan gelijk, altijd gelijk! Hij was een
braaf man, zóó braaf dat, als hij niet in het tuchthuis maar naast mij had gewoond,
ik bepaald verhuisd zou zijn, alleen omdat hij zoo vervelend braaf was. En toch de
man had zoo dikwijls, zoo erg gelijk.
Verbeeld u een hoofdofficier, die eiken dag inspectie hield, en elken dag op zijn
vraag of er iemand was, die iets te reclameeren had, telkens denzelfden man zag
voortreden, die altijd klachten had over kleine onrechtvaardigheden, die altijd als
Gabriël gelijk had, en elken morgen weer gelijk; - zou de man niet eenige dagen
provoost verdienen, wegens verregaande gelijkhebberij?
Om altijd gelijk te hebben, moet men zijn een speurhond naar het kwade. Daarna besprak de heer Dekker nog het: ‘Zalig zijn de barmhartigen’, waarbij hij
in herinnering bracht, hoe rekbaar het begrip van barmhartigheid schijnt te wezen,
naar de verschillende opvattingen, hoe tegenwoordig duizenden vrijen een harder
lot hebben dan in vroegeren tijd de slaven, hoe dikwijls mishandeling van kinderen
door hunne ouders voorkomt enz. en hoe menigeen
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daarentegen voor zijn vee met de grootste zorgvuldigheid waakt. Doch 't is waar,
dat raakt zijn beurs.
Bij het aanroeren der ‘vreedzamen’ werd er gesproken over gewapenden vrede,
waarbij Multatuli als zijne meening te kennen gaf, dat Nederland, als 't er op aan
kwam, niet te zwak zou zijn om zijn goed recht te verdedigen, doch dat het niet licht
zoover zal komen.
Van een algemeene internationale rechtbank, ter beslissing van alle staatkundige
quaestiën, zooals die door de vredeboden wordt voorgesteld, wachtte hij weinig
goeds.
Waar toch vond men de deurwaarders om een paar groote mogendheden, die in
quaestiën aangaande het mijn en dijn, wat gelijkhebberij betreft, eenigszins
onhandelbaar waren, tot hun plicht te brengen!
‘Zalig zijn de reinen van harte, want ze zullen God zien!’ Ja, deze stelling bevat
zeker waarheid; hij die arbeidt in zijn eigen tempel om de reinheid van zijn hart te
bewaren, om tevens elke leemte, die zich daar voordoet, aan te vullen, zal gelukkig
en deugdzaam zijn, en hij zal God zien. Wie dat was werd in het tweede gedeelte
der lezing uitgelegd.
De heer Dekker vertelde, dat zijn God de oude Wodan was, (het weten) en Jahwe,
‘het zijn, het bestaan der dingen’, die dus vrij wel overeenkomen. Uit onkunde
maakten de Israëlieten van Jahwe of Jehova een persoonlijk wezen, dat door offers
moest gediend worden, en die de priesters tot kassiers had.
Jehova beteekent ‘de aard, de natuur der dingen.’ Ook de stam van ‘Jupiter’,
alsmede ‘Isis’ en andere namen, gebruikt om dat persoonlijk opperwezen aan te
duiden, kunnen tot deze beteekenis teruggebracht worden: ‘Wat was, wat is, wat
wezen zal!’
En deze God is natuurlijk! Wij stervelingen, die van iets bovennatuurlijks geene
voorstellingen hebben, moeten immers roeien met de riemen, die we hebben, niet
met de riemen, die er ergens zouden kunnen zijn.
Die ‘aard der dingen’, de rijke, almachtige, schoone, stipte, rechtvaardige natuur,
die alles omvat, die zich door de kracht, door de waarheid der feiten aan al onze
zintuigen openbaart - zalig zijn zij, die dezen God doorgrond hebben, want zij zullen
de voorwaarden tot geluk en deugd, (woorden van dezelfde beteekenis) kennen.
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De arbeid, de studie, het onderzoek om iets te weten te komen, dat is het loon, het
genot des levens.
Den aard der dingen te leeren kennen, dat vloeit voort uit de neiging van den
mensch, die onderzoek, die arbeid voorschrijft; duidelijk ligt dit uitgedrukt in een
eenvoudig boek ‘den Robinson Crusoe’ van Daniël de Foe.
De studie van den aard der dingen, van oorzaken en gevolgen, toegepast op het
natuurlijk en zedelijk leven, ieder houdt er zich mee bezig.
Jezus vooral! Hij was dichter, schepper, en ontleende zijne beelden aan de natuur,
aan het leven der menschen rondom zich; doch de pharizeërs begrepen hem niet.
Dat naar beelden gegrepen wordt tot verduidelijking van een begrip: wat is
natuurlijker? De taal zelve bestaat geheel uit beelden.
De reine philosophie van den grooten hervormer is als eene muurschildering, met
stof, met kalk, met vuil overdekt; het wordt tijd dat alles af te schrappen en hij die
dit doet, verricht slechts een werk der renaissance.
Onze Jehova is almachtig, want is er ooit iets gebeurd dat met den aard der dingen
in strijd was, of dat uit de oorzaken niet onmiddellijk volgde?
Alwijs! Want zou iets die wetenschap der natuur te boven kunnen gaan?
Trouw, stipt, eerlijk en rechtvaardig! De natuur der dingen laat zich niet inpakken
door de luim van 't oogenblik, want zij is geen persoon!
Zoo iemand zich ten offer brengt aan zekere Babylonische dame, dan zal die God
jaloersch opstaan en den schuldige straffen.
Arbeid is de weg tot het geluk!
Er bestaat immers in de natuur der dingen een tegenzin tegen het ledige!
Dat ledige, waar het zich voordoet, aan te vullen is de plicht, en vormt het geluk
van ieder mensch!
Of is het geen geluk voor den jongeling, de leemte aan te vullen, die er in ieder
meisjeshart ontstaat? Of is het geen geluk voor de vrouw de leemten in het leven
van haar man te vullen door hare liefde, haar zorg, opdat die niet door den man zelf
op verkeerde wijze zal worden aangevuld?
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Als we arbeiden in den tempel der natuur zullen wij, terwijl onze kennis en onze
liefde uitgebreid wordt, tot de slotsom komen dat er geen schooner kennis bestaat
dan die van de harten onzer medemenschen, en dit woord zal ons vooral duidelijk
worden: ‘Tout connaître, c'est tout pardonner.’ Een juist begrip van alle zaken zal
leiden tot vergevensgezindheid en liefde, terwijl er voor het booze geen plaats meer
overblijft.
Maak studie van den aard der dingen, zie aandachtig rondom u, en ge zult weldra
in uw eigen hart een paradijs vinden.
Het publiek was zeer talrijk en ontving deze rede met blijken van bijval.

[27 maart 1879
Verslag voordracht Groningen in Prov. Gron. Crt]
27 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Groningen van 25 maart in de
Provinciale Groninger Courant, no. 73. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Of de heer Douwes Dekker, die gisteren avond in de Harmonie voor een volle zaal
optrad, zijne hoorders genoegen heeft verschaft, wijzer en beter gemaakt, wagen
wij niet te beoordeelen. Het publiek applaudisseerde druk; in zooverre zou men
mogen aannemen, dat op de eerste vraag een bevestigend antwoord moest worden
gegeven. Echter waren er onder hen en haar, die nog andere middelen hebben om
hunne gewaarwordingen anders dan door handen en voeten kenbaar te maken,
die niet altijd de wijze waarop de zaligsprekingen uit de bergrede werden uitgelegd,
- of geparodiëerd, want van ‘uitlegging’ was de redenaar wars - een ‘genie’ waardig
vonden, en in zooverre met instemming den spreker hoorden betoogen, dat een
genie veelal niet zoover afstaat van een kind, uitgezonderd de aard der naïveteit.
Multatuli stelde, als gewoonlijk, zich zelf sterk op den voorgrond. In zijne wijze van
uitdrukking, in zijn toon, in den vorm zoowel waarin hij zijne gedachten inkleedt als
in die gedachten zelf, komt steeds een zekere wrevel uit, tegen alles en allen. Goed
en kwaad, beide stuiten hem tegen de borst. Hij hekelt alles, alleen den spreker
niet. En al moge er veel waars zijn in 't geen hij zegt; al is het niet te ontkennen, dat
in dat hoofd gezonde hersens wonen en die mond welsprekend is, hij heeft nu
althans niet meer 't vernuft
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en de zeggingskracht die aantrekt en wegsleept, tenzij men Multatuliaan is tot elken
prijs.
De man, die een weldaad had kunnen zijn voor Indië en Nederland, wanneer hij
indertijd minder onbesuisd zijn wil in één oogenblik had willen doordrijven, meer
‘zachtmoedig’ en ‘vreedzaam’ ware geweest, is nu een redenaar, die wordt
toegejuicht, maar toch niet dat publiek lokt, waarop zijne intellectueele vermogens
hem aanspraak zouden geven; die weinig of geen nut sticht, en zich zelf, in al zijn
eigenwaan, blijkbaar niet gelukkig voelt.

[27 maart 1879
Voordracht te Leeuwarden]
27 maart 1879
Multatuli spreekt te Leeuwarden.

[28 maart 1879
Verslag voordracht Harlingen in de Harlinger Crt]
28 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Harlingen van 26 maart in de Harlinger
Courant, no. 38. (Archief Harlinger Courant, Harlingen; fotokopie M.M.)
Harlingen, 27 Maart. Het is niet gemakkelijk een verslag te geven van eene
voordracht van Multatuli. Wanneer we bijvoorbeeld zeggen, dat hij gisteren sprak
over hetgeen de mensch door de omstandigheden, door de kunst en den dwang
der heerschende begrippen is geworden en geweest, en in de tweede plaats, wat
hij behoort te zijn, om aan de hand der natuur gelukkig te worden, dan geven wij
slechts een heel mager idée van wat deze rijke toespraak van ruim twee en een
half uur inhield. 't Had veel van een causerie, waarin van alles ter sprake kwam,
wat het onderwerp raakte. Volken van den ouden tijd van de middeleeuwen en van
het heden werden getoetst in hunne begrippen van eer, deugd en fatsoen,
passeerden de revue: ‘de phrase’ kreeg haar aandeel aan de geeseling der
vooroordeelen en de Nederlanders ten slotte hunne terechtwijzing, waar zij,
niettegenstaande hunne meerdere zedelijke waardij in vergelijking met andere
natiën, nalatig werden bevonden. - In het tweede deel werden de begrippen: natuur,
natuur der dingen, waarheid en natuurlijkheid in het wezen der menschen
omschreven en door treffende voorbeelden toegelicht, en eindelijk aangedrongen
op de beoefening van deugd en waar-
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heid, als de eenige middelen tot geluk, in tegenstelling met confessioneele deugd
en plichtmatig geboden vroomheid. Het geheel was een schoon pleidooi voor de
moderne wereldbeschouwing, gekruid met even scherpzinnige als geestige
opmerkingen. Eene ademlooze stilte heerschte onder de meer dan 200 hoorderessen
en hoorders, welke getuigenis gaven van hunne belangstelling in de voordracht van
den genialen schrijver en redenaar.

[28 maart 1879
Ingezonden Stukken en Redakt. komment. in de Amersfoortsche
Crt]
28 maart 1879
Ingezonden Stukken en Redaktioneel kommentaar in de Amersfoortsche Courant,
no. 2710 en 2711. (G.A. Amersfoort; afschrift M.M.)

Geniale zetten van Multatuli.
De wijsbegeerte is gelijk eene kindermeid, welke drie kinderen bestuurt, en daarvan
één bij den schouder, één bij de pink houdt, en het derde door eenen zwarten hond
laat vasthouden.
De natuur is gelijk aan eene keukenmeid, welke van ééne vleeschsoort
verscheidene spijzen weet klaar te maken; want dennehout ruikt soms evenals
vanille.
De paus is een wijsgeer, want hij beloont vrome koninginnen met gouden rozen.
Alle verzenmakers zijn geen dichters, want er zijn ook leelijke verzen.
De naam der Egyptische godin ISIS is van het Latijnsche werkwoord esse afgeleid.
De ontwikkeling der menschelijke ziel is gelijk aan een platvisch, die aan de
uiteinden smal en in 't midden breed is.
De wijsbegeerte moet het wezen der dingen trachten te doorgronden en algemeen
menschenliefde leeren.
D.B.

Mijnheer de Redacteur!
Met bevreemding las ik in 't vorig nummer van uw blad een ingezonden stukje
van D.B. inhoudende een gebrekkig verslagje van de alhier gehouden voordracht
van den heer Douwes Dekker.
Wat met dit stukje eigenlijk bedoeld werd zal wel een raadsel blijven; ik voor mij
moet eerlijk bekennen, dat ik er nog minder
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van begreep, dan de schrijver D.B. van genoemde voordracht schijnt begrepen te
hebben. Op een schets van 't gehoorde geleek 't weinig, op satire nog minder, op
kritiek in 't geheel niet. Het is zeer goed mogelijk dat de schrijver het niet geheel
met den genialen spreker in alle punten eens was; dit neemt echter niet weg dat de
voordracht van Douwes Dekker een meer degelijke en ernstige polemiek waard
was dan dat ongelukkige artikeltje.
Vooral bij de verdraaide voorstelling van de vergelijking tusschen den
menschelijken geest en een platvisch (wat volstrekt door spreker niet is gezegd)
dacht ik onwillekeurig aan platvisschenverstand.
Zeer zeker, zou Multatuli bij 't lezen van D.B.'s stukje, den schrijver den ‘prix
Montyon’ toekennen voor de verregaande edelmoedigheid, een zoodanig ‘geklets’
als zijne voordracht ruim 2½ uur te hebben aangehoord.
Onder dankbetuiging, M.d.R., voor de plaatsing dezer regelen, heb ik de eer met
de meeste hoogachting te zijn,
Uw. dw.
M.K.
1.

Een ‘entrefilet’ van 't Haagsche Dagblad behelst, dat wij, melding makende van
het ‘groot intellectueel genot’, 'twelk Multatuli's voordragt schonk, vervolgens
verwijzen naar een ingezonden stuk, waarin omtrent zijne voordragt het woord
‘geklets’ voorkomt.
De schrijver van dit ‘entrefilet’ schijnt, ietwat ondoordacht, geen onderscheid te
kennen tusschen ‘verwijzen’ en ‘wijzen’. Immers, nadat wij, volgens het ingewonnen
gevoelen van eenige aanwezigen, met een kort, gunstig woord gewaagden van
Multatuli's voordragt (even beknopt als diverse groote bladen, verschijnende in
plaatsen alwaar hij optrad), wezen wij ‘blootelijk’ op het ingezonden stuk van den
heer Dr. D.B. - een door velen en ons hooggeacht wetenschappelijk stadgenoot,
bekend als schrijver van onderscheidene degelijke boeken en uitgaven - opdat men
niet zou verzuimen ook zijne opvatting van Multatuli's rede attentie te gunnen.
Met den ‘inhoud’ van Dr. B.'s stuk - niet door ons uitgelokt - hebben wij evenmin
iets te maken, als met dien van bovenstaande ingezonden stukken. Onze pligt
vorderde eenvoudig zorgvuldige opneming en blijven wij ook verder dáárbuiten.
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Echter uit de inrigting van 't ‘entrefilet’ van 't Haagsche Dagblad’ kan men pompen
dat dit blad zich ten dele als ‘stookmachine’ wil laten gebruiken.
Dat is niet lief, niet net en niet knap van onzen corpulenten deftigen en
welbeminden Haagschen broeder.
Red. Amersf. Ct.

Eindnoten:
1. Zie bij 26 maart.

[28 maart 1879
Brief van Mimi aan G.L. Funke]
28 maart 1879
Brief van Mimi aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
Hoorn, 28 Maart
Waarde Funke, Ja, de dek is trots kou en storm zondag over de Zuiderzee naar
Harlingen gegaan. 't was wezenlyk heel bar. in plaats van 's middags 4 uur kwamen
ze eerst om 8 's avonds aan en mochten nog van geluk spreken dat ze er waren.
Intusschen houdt hy zich goed en schreef o.a. dinsdag avond nà de lezing in
Groningen: ‘Onverwoestelyk ben ik. Ik voel me na al die geleden kou en ellende ('t
was erg!) geen haar zwakker dan vroeger, en zou als 't noodig was heden nacht
best weer een voordracht kunnen houden.’ Toch is hy niet opgewekt. de voordrachten
hangen hem de keel uit en hy zegt: Eigenlyk vind ik dat ik n tobber ben voor
niemendal.’ Enfin ik hoop hartelyk hy nooit meer zulk een tournée onderneemt.
Ik was met het kind over Purmerend gegaan dus dat was kalmpjes genoeg.
Dek schryft ook dat er nu weer questie van is hy 7 April nog in Rott. spreekt.
Saturdag of zondag verwachten wy hem hier, waar hy dinsdag spreekt. Ik zal dus
de proef maar hier houden want nu is 't dag aan dag reizen en trekken; gelukkig
hebben we nu de dagen van 25-27 achter den rug dat de amerikanen kou en storm
voorspelden.
Dek was ll Saturdag avond heel verheugd eens kalm met u gesproken te hebben.
Groet uw lieve vrouw hartelyk van my en Annie en Emma van m'n kleine Wou die
haar nog niet vergeten heeft.
Uw zeer toegenegen
Mimi DD

[28 maart 1879
Voordracht te Sneek]
28 maart 1879
Multatuli spreekt te Sneek.
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[30 maart 1879
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
30 maart 1879
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 23.)
1.
in Holland empfangen
Erlangen, 30. März 1879
Sehr verehrte gnädige Frau!
Darf ich um gütige Nachricht bitten, ob Sie nach Wiesb zurück gekehrt sind? ob
Sie noch nicht bereut haben, das arme Kind angenommen zu haben? ob Ihr Gemahl
nicht anderen Sinnes geworden ist. - ich bitte Sie herzlich um gütige Beantwortung
dieser Fragen, wobei ich den herzlichen Wunsch voraussetze, dass Sie und Ihr
Gatte sich wohlbefinden. Die Curatelbehörde verlangt Entscheidung und von Ihrer
gütigen Antwort hängt mein Entschluss ab. Ich werde die Angelegenheit zu Ihrer
beider Zufriedenheit regeln, nur möchte ich noch gerne Ihre Willensmeinung wissen.
Ich will für heute nichts weiter beifügen, da ich nicht weiss, ob und wann gnädige
Frau diese Zeilen erhalten.
Mit den innigsten Wünschen des Wohlergehens für Sie und Ihren Herrn Gemahl
grüsse ich Sie herzlich und bitte in Anbetracht des Ungewissheit meine wenigen
Zeilen zu entschuldigen.
Mit inniger Hochachtung
ergebenster
Eduard Bernhold Maj
(Auf diese Anfrage haben wir telegraphisch und brieflich geantwortet dass wir um
keinen Preis den kleinen Kerl verlieren möchten. Die telegr Depesche lautete:
‘Trennung eine psychologische Unmöglichkeit’
2.
D.D.)
Vertaling:
in Holland ontvangen

Erlangen, 30 maart 1879
Zeer geëerde, hooggeachte mevrouw,
Mag ik om uw welwillend bericht vragen of u naar Wiesbaden bent teruggekeerd?
of u nog geen spijt heeft dat u het arme kind hebt aangenomen? of
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mijnheer uw echtgenoot nog niet van mening veranderd is? - ik verzoek u vriendelijk
om welwillende beantwoording van deze vragen, waarbij ik de hartelijke wens
vooropstel dat u en uw echtgenoot het goed maken.
De Raad van toezicht eist een beslissing en van uw goedgunstig antwoord hangt
mijn besluit af. Ik zal de kwestie tot uw beider tevredenheid afhandelen, ik zou alleen
nog graag uw gevoelen vernemen.
Voor dit moment wil ik hier niets aan toevoegen, omdat ik niet weet, of en wanneer
u, hooggeachte mevrouw, deze regels ontvangt.
Met de innigste wensen voor het welvaren van u en uw echtgenoot, groet ik u
heel hartelijk en verzoek u, met het oog op de ongewisheid [van deze
korrespondentie] te willen verontschuldigen dat ik zo kort schrijf.
Met zeer innige hoogachting
uw zeer toegenegen
Majoor Eduard Bernhold
(Op dit verzoek hebben wij telegrafisch en per brief geantwoord dat wij de kleine
kerel voor geen geld zouden willen missen. Het telegram luidde: ‘Scheiden is een
psychologische onmogelijkheid.’
D.D.)

Eindnoten:
1. Bovenschrift van de hand van Multatuli.
2. Onderschrift van Multatuli in duitse schrijfletters.

[30 maart 1879
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf]
30 maart 1879
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf. Twee dubbele velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.) Fragmenten.
Meeden zondag avond
Beste vriend!
(....)
En thans nog 'n velletje van wat anders. Dat ik ingenomen ben met mijne bezigheid
d.w.z. met mijne studie over Marx blijkt reeds daaruit dat ik een vel vol schreef
zonder van iets anders te spreken. Mijn arbeid vordert echter zeer langzaam. Over
dag doe ik er nooit wat aan en 's avonds - nu gij weet hoe vaak hier wat is dat mij
afhoudt, visites b.v. Ook ontbreekt mij wel eens de lust wanneer ik 's avonds moe
van de dagelijksche bezigheden en beslommeringen, mij daaraan behoorde te
zetten. En wanneer ik dan mijn hoogst gebrekkige arbeid vergelijk met die van
anderen b.v. Multatuli, en bedenk hoe weinig handtastelijken invloed zij uitoefenen
op het publiek, dan bekomt mij de lust de pen voor
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altijd wegtewerpen en mijne bezigheden te zoeken uitsluitend in 't verbouwen van
graan en andere voedingsmiddelen. Doch, ik heb ledige uren 's avonds, en ik kan
't niet overeenbrengen met de eischen die ik aan mijne geestvermogens stel om,
in plaats van ze te oefenen, door nadenken, altijd door met lui genot de denkbeelden
van anderen in zich optenemen waartegen onze meester Multatuli dan ook vaak
en dringend waarschuwt. Van Multatuli gesproken: hebt ge de beoordeeling gelezen
der Provinciale Groninger van zijne redevoering, en 't geen ik haar daarvoor in 't
2.
aangezicht slingerde in de Groninger? Dat ze laaghartig was de Redaktie, dat wist
ik maar dat ze na de openlijke beschuldiging van oneerlijkheid en opzettelijke
misleiding van 't publiek zich lafhartig zou verschuilen achter 'n paar anoniem
schimpende lakeien, zie dàt had ik niet durven verwachten. 't Gaat te ver! En het
tuig van zulk ontuig leest men nog iederen dag! Is 't wonder dat eerlijkheid en karakter
langzamerhand verdwijnt uit het krantenlezend publiek? Is 't niet misselijk dat die
veile deern, de pers, zich altijd noemt: koningin der aarde? Ik heb daar zooeven de
beide lakeien: anoniem genoemd. Dit is zoo, want ook de zich noemende Noordman
is 'n pseudoniem en geen mensch weet wie hij is. Weet gij 't, of kunt gij 't misschien
gewaar worden door Noordhoff?
Ik heb eenige brieven van instemming ontvangen omtrent mijn forsch optreden
tegenover de Provinciale, maar van den anderen kant ontvang ik dagelijks blijken
van de bekende waarheid dat het publiek niet lezen kan en dat het liever partij trekt
voor leugen en bedrog dan openlijk den eerlijken strijder te steunen, zelfs van
menschen waarvan men 't niet zou verwachten.
Nu ik heb dan ook niet geschreven om de algemeene goedkeuring te verwerven
- daar ben ik misselijk van - en ik houd me liever aan de spreuk van Schiller: kannst
1.
du nicht allen gefallen... mach es wenigen recht, vielen gefallen ist schlimm . Mijne
vijanden verkneukelden zich natuurlijk van pleizier, toen die anonieme lafaards mij
uit hun schuilhoek met vuil wierpen, wreven zich behagelijk de handen en zeiden:
dat heeft-i van zijne neuswijsheid en zijnen schrijfzucht! Nu, ik dank god, dat ik niet
door zúlke lui geprezen word! (....)
Hartelijk gegroet, ook uw huisgezin van Uwen
DRM

Eindnoten:
2. Zie bij 1 april; dikwijls werden krantenedities enkele dagen gepostdateerd.
1. kannst du nicht enz: als je 't niet allen naar de zin kunt maken - doe dan weinigen een genoegen,
aan velen bevallen is slecht.
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[30 maart 1879
Twee Ingezonden Stukken in de Nieuwe Gron. Crt]
30 maart 1879
Twee Ingezonden Stukken in de Nieuwe Groninger Courant, no. 76. (G.A.
Groningen; fotokopie M.M.)
Mijnheer de Redacteur!
Beleefd verzoekt ondergeteekende eenige ruimte voor 't onderstaande in een
uwer eerstkomende nummers, op de onpartijdigheid der Provinciale vertrouwende,
dat zij 't zal overnemen.
Aan den verslaggever der Prov. Gron. Courant!
Toen ik heden morgen in 't bijblad der Provinciale 't verslag las over de rede van
Multatuli, kwam mij onwillekeurig een artikel in de gedachte - voorkomende in een
der laatste nummers van ‘Het Schoolblad’ jaargang 1876. 't Heeft tot motto
‘Ongevraagd Mentorschap!’ aan 't adres van prof. van Vloten.
Ik raad den verslaggever der Provinciale aan, bedoeld artikel eens goed te lezen,
omdat ik het geheel ook op hem van toepassing vind. Zoo ooit, dan is hier van
toepassing, het spreekwoord: ‘Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de rupsen
knagen.’
Zulk geschrijf geheel te negeeren heeft daarom zijne slechte zijde, omdat vele
lezers van bovengenoemd blad bedoelde rede niet alleen niet hebben gehoord,
maar Multatuli ook volstrekt niet kennen, daar ze slechts enkele werken van hem
hebben gelezen. Onwillekeurig nemen zij zoodanige kritiek - zoo 't dien naam verdient
- als waarheid aan. Dit is dan ook de reden waarom ik dien verslaggever de volgende
vragen wensch te doen:
Dat hij toone nog zooveel gevoel van ridderlijkheid te bezitten, zijn antwoord te
onderteekenen - of stelt misschien de redactie zich verantwoordelijk!
De vragen dan die ik wensch te doen zijn:
Bewijs de hatelijkheden, die gij levert in de volgende zinsneden: A. ‘Multatuli stelde
als gewoonlijk, zich zelf sterk op den voorgrond. In zijne wijze van uitdrukking, in
zijn toon, in den vorm zoowel waarin hij zijne gedachte inkleedt, als in die gedachte
zelf, komt steeds een zekere wrevel uit, tegen alles en allen; goed en kwaad, beide
stuit hem tegen de borst. Hij hekelt alles, alleen den spreker niet.’
B. Dan volgt: ‘En al moge er veel waars zijn in 't geen hij zegt,’ enz. Toon eens
aan waarin Z.E. niet geheel waar was! Het bij
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vergissing gebruiken van 't woord Romeinen in plaats van Grieken zult gij toch niet
als argument willen aanhalen. Zooveel geschiedkundige kennis schrijft gij den
spreker zeker nog wel toe. Geene phrasen, maar bewijzen! Met 't eerste zijn vele
lezers der Provinciale niet gediend!
C. Zoo 't publiek, dat dien avond Multatuli hoorde, niet dat publiek is, ‘waarop
zijne intellectueele vermogens hem aanspraak zouden geven,’ eilieve welk publiek
moet het dan zijn? 'k Hoop dat gij deze insinuatie aan 't adres van zijne hoorders
eens kort en bondig uiteenzet.
Doch vooreerst genoeg. Dat velen zich met Multatuli's ideeën niet kunnen
vereenigen is te begrijpen. Daartoe durft hij vele zaken zeker te zeer bij haar rechten
naam noemen en steekt niet genoeg onder tafels en banken, 't geen hij voor waar
houdt. Verschil van beschouwingen over vele dingen ligt in den aard der zaak. Maar
dat iemand zich onbesuisd en onbekookt durft veroorloven een gevierd schrijver en
spreker door 't slijk te sleuren en zijne hoorders te beleedigen, zonder er de minste
motieven bij te voegen, is, op zijn zachtst uitgedrukt, geene manier van doen.
Wij kunnen den heer Douwes Dekker de voldoening geven, ons ruimschoots
beloond te achten voor de moeielijke en koude reis, die anderen met mij zich getroost
hebben om Z.E. te hooren. Ofschoon 't niet alles is - zonder van een of ander
bestaand middel van communicatie gebruik te kunnen maken - in den kouden en
ruwen nacht uren ver te moeten reizen, roepen wij hem een hartelijk ‘tot weerziens
toe!’ Alleen willen wij de directie der Harmonie vriendelijk verzocht hebben, te zorgen,
dat er niet weder voor en na zulk een gesnap met de deuren en ander geraas in 't
overige van 't gebouw is. Dat hinderde 't gehoor soms niet weinig.
Vierhuizen, 27 Maart 1879.
R.J. Dijkhuis Wz.

Multatuli.
In no. 92 van de Prov. Gron. Courant lezen wij over de lezing van den heer D. Dekker
o.a. het volgende: ‘De man, die een weldaad had kunnen zijn voor Indië en
Nederland, wanneer hij indertijd minder onbesuisd zijn wil in één oogenblik had
willen doordrijven...’ Hieruit mag men opmaken dat, ook in het oog van den
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schrijver dezer regelen, Multatuli aan Nederland (en aan zijne bestuurders vooral!)
behartigingswaardigen raad heeft gegeven opzichtens O. Indische aangelegenheden.
Nederland en zijne bestuurders echter, de laatsten dan toch de élite van het Ned.
volk, hebben dien raad niet opgevolgd, omdat Multatuli ‘daarop onbesuisd aandrong!’
Gevoelt de schrijver niet, welk een gevoelige slag hij daarmee land en regeerders
in 't aangezicht geeft? Maar ik wil liever gelooven dat schrijver Nederland naar zich
zelf beoordeelde.
Ook is het onwaar dat Multatuli van den beginne aan heftig (onbesuisd?) heeft
aangedrongen op verbetering in Indische toestanden, dat getuigen de officieele
stukken gewisseld met den Resident van Lebak o.a. en zijne bemoeiingen bij den
toenmaligen gouverneur-generaal, den heer Duijmaer van Twist.
Toen dat alles niet hielp werd zijn toon bitter, neen beschuldigend en was dat
wonder?!
‘Goed en kwaad, beide stuiten hem tegen de borst’ - lees ik in hetzelfde schrijven.
Heeft de schrijver soms niet gehoord, hoe welluidend liefelijk de spreker zich uitliet
over Jezus, over kinderlijkheid, over het ‘goed zijn,’ over liefde?
Uitleggen en parodiëeren stelt schrijver hier in een nauw verband, vreemd genoeg!
Maar ook zelfs dit ‘parodiëeren’ op Multatuli's opvatting der zaligsprekingen
toegepast, dan krijgt toch het woord zeker eene geheel nieuwe, tot dusverre
onbekende beteekenis; - of de schrijver weet niet wat parodiëeren is.
Gelukkig, nee! is Multatuli zeker niet in den zin, dien schrijver bedoelt, maar ik
geloof ook, dat hij het publiek, waaronder gene zich rekent, - en 't welk hij Multatuli
waardig keurt, om de talenten, die schrijver niet meer bij Multatuli waarneemt - niet
voor zich begeert.
Waarlijk, men moet zeer sterk bevooroordeeld wezen, om te schrijven als deze
verslaggever in de Prov. Courant, en het publiek dat geapplaudisseerd heeft
Dinsdagavond krijgt van hem een leelijk brevet van domheid of bekrompenheid.
Goed dat zijn naam onbekend is; de woeste (onbesuisde, als Multatuli toch zeker)
Multatulianen mochten hem eens willen steenigen. Van deze beoordeeling in de
Provinciale Courant moet ik zeggen: ‘men schuurt geen zilveren schenkblad met
steengruis.’
B.
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[30 maart 1879
Ingezonden Stuk met antwoord in de Bredasche Courant]
30 maart 1879
Ingezonden Stuk van R.J.A. Kallenberg van den Bosch met antwoord van J.
Leopold Hz. in de Bredasche Courant, no. 26. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Voordracht van Multatuli.
Afkeerig van elke polemiek, die mijns inziens weinig of geen nut sticht en niemand
bekeert, zou ik voorzeker gezwegen hebben bij den aanval van de heer J. Leopold
1.
Hz. op de voordracht door Multatuli hier ter stede gehouden. Toen echter enkele
vrienden van den spreker, - en ook ik reken mij tot eere tot hen te behooren, - mij
verzochten daartegen protest aan te teekenen, mocht ik niet weigeren mijne niet
instemming met het afkeurend oordeel van den heer Leopold eveneens publiek te
maken.
Ik heb de eer niet dien heer persoonlijk te kennen, ik eerbiedig volkomen ieders
individueel gevoelen, en mij was het geheel onverschillig welk ontwikkeld man dan
ook zijn naam onder het ingezonden stuk had geplaatst, maar wél vraag ik mij af
welk nut kan dergelijke zóó scherp afkeurende en in werkelijkheid zóó onbewezen
kritiek toch wel stichten?
Bij den alom heerschenden strijd op godsdienstig gebied, bij de verschillende
opvattingen heden ten dage der wereldorde, is het rechtmatig ieders oordeel
verdraagzaam en welwillend op te vatten, en mijn welgemeenden wensch is het,
dat de enkele beschouwingen die ik hierbij geef op den heer Leopold's afkeuring
van Multatuli's voordracht, ook door hem in dien zin zullen worden opgenomen. Wij
allen die belang stellen in den roem van Nêerlands letteren, wij kennen de geschriften
van den dichter en denker die voorzeker niet een der minst flonkerende sterren aan
den litérairen hemel van ons Vaderland is, - maar dan ook zijn wij bekend met den
loop zijner gedachten op godsdienstig en zedelijk gebied en wij weten van te voren
welke wereldbeschouwing hij bij zijne voordrachten zal ontwikkelen. - De schrijver
van den Max Havelaar, het boek dat ‘eene rilling in den lande deed opgaan’, - de
schepper van zedelijke typen die zóólang zullen bestaan als Nêerlands heerlijke en
rijke taal wordt gelezen, - de dichter der zielsontwikkeling van Woutertje, der
Millioenenstudiën,
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van Vorstenschool en van zoovele andere meesterstukken, heeft nimmer uit
angstvalligheid zijn denken en gevoelen voor het publiek verborgen; - integendeel
weinig schrijvers zijn zóó stoutmoedig, zóó fier, zóó onverbiddelijk in het strijdperk
getreden voor al wat zij voor schoon en waar hielden dan hij. - Nu moge men met
zijne denkbeelden instemmen of zijne geestesrichting afkeuren, in geen geval mag
de lezer zijner geschriften onbekendheid voorwenden met hetgeen Multatuli zal
zeggen wanneer hij voor het publiek als spreker optreedt. Dit geldt vooral voor wat
bijna steeds den kern zijner voordrachten zal uitmaken. Mogen enkelen door
nieuwsgierigheid worden aangetrokken, wanneer in zoovele plaatsen van ons
Vaderland honderden zich beijveren deel uittemaken van zijn gehoor, het meerendeel
echter komt daar als zijn geestverwant, als instemmend met de hoofdrichting zijner
denkbeelden. De tegenstanders zooals den heer Leopold stellen zich onnoodig en
willens en wetens bloot aan ergernis en teleurstelling, die zij zich door hunne
tegenwoordigheid zelf te wijten hebben. Wie uit eene ader zóó rijk aan erts slechts
‘doode’ rots naar boven brengt, aan wien de schuld dan aan den mijnwerker?
De heer Leopold schijnt zich ten taak gesteld te hebben als censor op te treden
van Multatuli's voordrachten hier ter stede. Het vorige jaar tastte hij den spreker in
zijn stuk opgenomen in de Bredasche Courant van 4 April 1878, op letterkundig
gebied aan, en gaf ten minste gronden op voor zijne afkeuring. Niets meer dan billijk,
daar het voor het publiek gesprokene het recht van tegenspraak uitlokt. Ditmaal
echter heeft zijne recensie meer van eene ten strijde roeping tegenover den
andersdenkende.
Nu meen ik, en zoo ik faal vergeve mij den heer Leopold, dat om rechtvaardig te
kunnen zijn men zich bij het beoordeelen op het standpunt moet stellen van den
spreker en niet op dat van den beoordeelaar, - en doet men dit zonder
vooringenomenheid bij deze voordracht, dan tempere zich ook het bitter gevoel, de
ontevredenheid, de teleurstelling, de verontwaardiging van den kritikus.
Multatuli staat nu eenmaal op het standpunt van Jezus als mensch te beschouwen,
en wanneer hij alsdan met eerbied en liefde van hem spreekt, wanneer hij hem de
praedikaten van ‘goed’ en ‘edel’
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toekent, - welnu! zegt hij dan iets meer of minder dan onze moderne
godsdienstleeraars, en mag zich den ultra-orthodox die bij hem ter kerke gaat
daaraan ergeren? Hij blijve weg, zoo hij zich die ergernis sparen wil.
Uit datzelfde oogpunt beschouwd is er niets stootends of vreemds in, dat Multatuli
als mensch zijn lijden met dat van den menschelijken Jezus vergelijkt, en zeker is
het, dat - wat ook de overlevering ons van Jezus' lijden verhaalt, zij noch gewag
maakt van armoede, noch van dagelijksche zorg voor het onderhoud van vrouw en
kinderen. De zaligsprekingen door Jezus, naar men ons verzekert, in de bergrede
uitgesproken, zijn in denzelfden geest behandeld, en de daarop geleverde
commentaar was in hoofdzaak welwillend en gaf geene gegronde aanleiding tot
spot. Daarbij vergete men niet dat Multatuli's voordrachten grootendeels improvisatiën
zijn, waarbij hij bij een gegeven thema put uit den zóó overrijken schat zijner
dichterlijke denkbeelden, - maar bij de uitwerking van dit thema kunnen de variatiën
verschillen, naarmate de bezieling van het oogenblik, en helaas! ook de uitputting,
en gewijzigd worden door de meerdere of mindere mate van welwillendheid die hij
bij zijn gehoor vermoedt.
Hier in Breda gevoelt hij zich voor het meerendeel onder geestverwanten, en de
uitdrukking die des heeren Leopold's verontwaardiging zóó schijnt opgewekt te
hebben, en die ook ik liever uit vreeze voor aanstoot voor enkelen, had verzwegen
gezien, moge den spreker onder die omstandigheden niet te zwaar worden
aangerekend bij de kennis die wij hebben van zijne wereldbeschouwing. Maar in
gemoede durf ik vragen aan het grootste deel van het ontwikkeld publiek dat de
zaal hier ter stede vervulde, of bij het naar huisgaan niet door velen is medegenomen
eene opwekking ten goede, of niet menig liefdevol vrouwenhart de waarheid en
schoonheid heeft erkend van het gezegde dat de vrouw in werkelijkheid moet zijn
de huishoudster der ziel van den man, of niet, al moge men met alles instemmen
wat door den dichter gesproken is, - en waar zal dit steeds het geval zijn? - de kern
dier rede eene oproeping en aansporing was tot ware zedelijkheid, te verkrijgen
door ernstige inkeering tot zich zelven? Ons terugtrekkende in die woestijn waar
wereldsche afleiding ons niet verhindert tot kalm zelfonderzoek, moge men zich
afvragen
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of Multatuli's voordrachten, - waar zij enkelen door verschil van zienswijze kunnen
ergeren, - niet bij zeer velen een drijfveer zullen worden tot al wat goed en edel is,
afgescheiden van eenig dogma, en of den heer Leopold bij zijne individueele
afkeuring wel den tolk is van honderden, die hier bijeen kwamen om de woorden
op te vangen van de lippen van hem, die zich met het volste recht mag noemen.
‘Hij die veel geleden heeft’.
Die hem en zijne levensomstandigheden van nabij kent, die niet afgaat op veeltijds
lasterlijke geruchten, - die erkenne in hem, bij al het menschelijke dat hem moge
aankleven, de steeds voorhanden zucht naar het zoeken der waarheid, en de poging,
zoo menigmaal glansrijk bekroond, om die waarheid in bezielde woorden en in
dichterlijke beelden uit te drukken. Neen! Multatuli! uw troon is nog niet gevallen,
de bekoring uwer machtige tegenwoordigheid nog niet geweken! - Nog menigeen
zal zich in weifeling tot u begeven om van u te leeren ‘waartoe wij leven’, en ook
menigeen zal van u heengaan, getroost, gesterkt en opgewekt tot hooger denken.
Ik herhaal ten slotte, dat ik zou gezwegen hebben, zoo niet dat zwijgen als
instemming kan worden uitgelegd; ik eerbiedig den indruk die den heer Leopold
aandreef tot schrijven, hij eerbiedige dit protest als de tolk van velen. Geen bitterheid
bezielde mij daarbij, maar oprechte waardeering van den hardnekkigen strijder voor
recht, van hem die als een der edelste gesteenten in onze vaderlandschen
dichterkroon schittert.
R.J.A. Kallenberg van den Bosch.
Laanzicht, 26 Maart 1879.
Mijnheer de Redacteur!
Ik hoop kort te zijn. - Met een soort van genoegen heb ik kennis genomen van
den gemoedelijken en leerzamen kout des heeren K. v.d. Bosch. - Die
gemoedelijkheid, gepaard aan den goeden wil des schrijvers, dwingt mij tot eene
verschoonende behandeling van zijn stuk. - Wenschelijk echter zou ik het geacht
hebben - niet dat Multatuli krachtiger voorvechter had, want deze uitdrukking zou
hatelijk kunnen schijnen, - maar dat de heer V. d. B. mijn opstelletje wat beter gelezen
had; dan toch zou hij niet tot de op z'n zachtst genomen zonderlinge conclusie
gekomen zijn,
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dat ik een strijder voor dogmen, allerminst op religieus gebied, zou zijn. Als het den
heer V. d. B. belang mocht inboezemen uit deze dwaling geholpen te worden, dan
wil ik hem verzekeren, dat ik tot geene secte hoe ook genaamd behoor, maar dat
ik eenvoudig... mensch ben. En als mensch, niet als min of meer beperkt (beperkt
altijd) aanhanger van eene richting, - evenmin als een ‘tegenstander’ van Multatuli
(dat ben ik niet) - heb ik gesproken. Ik herhaal: zulks zou de heer V. d. B., hebben
kunnen (tot menig ander zou ik gezegd hebben moeten) weten, indien door hem
mijn stukje nauwkeurig gelezen was, waarin ik als doel van den toehoorder niet
stichting, opbouwing, maar 't smaken van veredelend kunstgenot noemde, - kunnen
weten als hij de waarde der vergelijking van het klaverblad Jezus-Goethe-Multatuli
(of om in den geest van D.D. te spreken: Multatuli-Goethe-Jezus) had willen schatten,
- kunnen weten, als hij zich rekenschap had gelieven te geven van de volledige
beteekenis der uitdrukking, ik ben geen vriend van ‘moraliseerende aesthetica.’ Dan ook, ik ben er zeker van, zou mij met andere, meer zalvende, woorden de vraag
niet zijn toegevoegd: ‘Wat doe je in de kou?’
Deze lezer vergeve mij deze uitweiding, en ook ‘den’ heer V. d. B., die ze mij als
't ware ontwrongen heeft door het richten van zijne vaderlijke toespraak tot mij
persoonlijk, hoe weinig ik persoonlijk bij de zaak betrokken ben. - Dan vergeef ik
den heer V. d. B. gaarne de dartelheid, waarmede hij zich herhaaldelijk op 't glibberig
gebied der beeldspraak waagt; en wanneer hij mij belooft deze dupliek goed te
willen lezen, beloof ik hem plechtig geen antwoord te zullen geven op de naieve
(om niet te zeggen onbegrijpelijke) vraag: ‘welk nut kan eene zoo onbewezen (!)
kritiek stichten?’ dan beloof ik in één woord, de zaak in kwestie te laten rusten, en
niemands decorum al ware 't ook slechts in schijn aan te randen.
U dankzeggende, M. de R., voor de welwillendheid, met welke Ge mij in de
gelegenheid hebt gesteld, deze weinige regelen aan het stuk van den heer V. d. B.
toe te voegen, ben ik hoogachtend,
Uw. Dienstw.,
Breda, 29 Maart 1879.
J. Leopold Hz.

Eindnoten:
1. Zie bij 23 maart 1879.
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[30 maart 1879
Advertentie voordracht Alkmaar]
30 maart 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Alkmaar op 2 april in de
Alkmaarsche Courant, no. 13. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Zaal ‘Harmonie’ te Alkmaar.
VOORDRACHT

van
Multatuli,
op Woensdag, 2 April a.s.,
des avonds te 8 uren.
Kaarten zijn te bekomen bij de Boekhandelaars HERMS COSTER & ZOON en op den
avond der Voordracht, aan het locaal tegen prijsverhooging.
Bij genoegzame passagiers zal de Stoombarge Zijpe, na afloop der voordracht,
de bezoekers terug brengen.

[31 maart 1879
Verslag voordracht Leeuwarden in de Friesche Courant]
31 maart 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Leeuwarden van 27 maart in de
Friesche Courant, no. 1638. (Provinciale bibliotheek van Friesland, Leeuwarden;
fotokopie M.M.)
Het doet ons genoegen, voor de eer van Leeuwarden, te kunnen vermelden, dat
toen Multatuli Donderdagavond zijn voordracht alhier zou houden, een overvolle
zaal van belangstellenden hem wachtte. Veel genoegen scheen dit ook den spreker
te doen, op wien het groote aantal, dat aan zijn roepstem gehoor had gegeven,
blijkbaar een aangenamen indruk maakte, een indruk die, vergissen we ons niet,
zich eenigszins in zijn voordracht afspiegelde, en waaraan het misschien voor een
klein deel te danken was, dat hij meer dan ooit zijne hoorders boeide, en hun zooveel
waars en schoons en liefelijks te genieten gaf, zonder dat hij een enkele maal aan
de smart behoefde lucht te geven, waarmeê zijn ziel is bezwangerd. Had Nederland
den strijder voor waarheid en recht in '60 zoo ontvangen, als Leeuwarden het
Donderdagavond deed, wie weet, zoo was een oogenblik onze indruk, of Havelaar
wel twintig, dertig jaar lang, tot op dezen dag, had behoeven te wachten dat hem
recht geschiedde. De economie der ziel, het huishou-
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delijk omgaan met ons zieleleven en als een voorwaarde om dat aan zijn bestemming
te doen beantwoorden: de noodzakelijkheid van een betrekkelijke eenzaamheid.
Het onderwerp van de voordracht was: Verspil, verslons uw denkvermogen, uw
gemoed niet; werp uw geestkracht niet weg aan leege praat, gewen uw ziel niet aan
onvoedzamen kost; tracht stipt in uw uitdrukkingen te zijn ook om uw eigen begrip
niet te bederven, maak u niet wijs dat eerlijkheid niet overal en voor allen plicht is;
vermijd de gezelschappen die u uw ziel ontrooven, zooals gij roovers vermijdt, die
het op uw geld gemunt hebben. Waar de machinist geen stoom naar alle kanten
laat ontsnappen, maar die concentreert op één punt, waar de nuttige werking moet
tot stand komen, houd zoo gij uw geestkracht bijeen, opdat zij kan dienen waarvoor
zij bestemd is. De werkman verwacht te huis komende van den arbeid, dat zijn
vrouw zorgvuldig voor hem de spijs hebbe bereid, en hij heeft daar recht op. Zoo
heeft de maatschappij van ons het recht geestesspijs te verwachten, en wij
verwaarloozen onzen plicht als we de grondstoffen daarvoor laten te loor gaan. We
moeten ons denkvermogen onder onze macht hebben, zooals een goed geoefend
gymnast zijne ledematen; hij houdt vast wat hij heeft, tot hij een ander steunpunt
heeft gegrepen. Zoo moeten wij met ons denkvermogen be-grijpen. En om dit te
kunnen het oefenen, onder discipline brengen; de korporaal is niet tevreden met
het loopen en staan van den recruut; hij zal hem leeren dat goed te doen; leeren
wij zoo ons zelf nauwkeurig denken. De talenten worden ons niet toegeworpen;
door eigen kracht moeten we ze ontwikkelen en ons wacht een schoone prijs voor
dien arbeid: geluk; wij brengen ons zelf aldus niet in het Koningrijk der hemelen,
maar we halen den hemel in ons.
Dit is iets uit de schoone rede van den spreker, een paar droppels uit de heldere
en rijke bron. Zoo we ooit gaarne een stenograaf aan 't werk hadden gezien, dan
ware het hier geweest. Doch deze der hoorders zal dit, gene iets anders in zijn
geheugen hebben gegrifd, zoodat er veel van het gesprokene in hoofd en hart kan
voortleven en gedijen; slechts bij wie dit geschiedt is de bedoeling van den spreker
begrepen; Multatuli's zedeleer is een leer voor het leven, voor jong en oud, voor
man en vrouw; de wereld zou gelukkiger zijn als zij meer werd beoefend.
V.
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[maart 1879
Brochure van H.v.d. G. Jr]
Eind maart 1879
Verschijning van de brochure van H.v.d.G. Jr. Open brief aan de Redactie van
het Zondagsblad, naar aanleiding van eene Recensie over de ‘Voordracht’ gehouden
en
door Multatuli, den 17 Maart ll. in de zaal van 't Nut a/d. Oppert, alhier. Rotterdam:
Van der Hoeven & Buys, 1879 (M.M.) Fragmenten.

Multatuli.
Onder bovenstaanden titel komt in het ‘Zondagsblad’ van 22 Maart ll. een stuk voor,
handelende over de voordracht door dien spreker op Maandag 17 Maart daaraan
voorgaande in de zaal van 't Nut gehouden.
Men zou denken eene beknopte beschrijving te zullen lezen van de voordracht
van dien avond, of misschien eene critiek verwachten, maar niets van dat alles; het
was slechts eene beschimping van den spreker, en eene opzettelijke verminking
en verkeerd weergeven van het gesprokene. (....)
De heer H. begint zijne aanmerkingen met de opmerking, dat de zaal, ‘ongeveer
half vol’ was. - Ik wil evenals ZEd. alle kleinigheden aanstippen, en toch niet meer
als door hem gedaan werd. - Niet de helft, maar zeker was 2/3 deel der zaal bezet,
behalve degenen die noch voor de balustrade, links en regts van den spreker gezeten
waren.
Verder blijkt, volgens den heer H. dat men Multatuli gewantrouwd heeft, omdat
men vooruit heeft willen weten over welk onderwerp hij zou spreken.
Blijkt daaruit wantrouwen, is het voor iemand, die hem zelfs gaarne hoort, een
onbillijke wensch vooruit te weten, of het onderwerp dat door hem behandeld zal
worden, hem zal interesseren. Zelfs 't door den heer H. zoo genoemde onbeduidend
rechtsgeding waarover Multatuli in een zijner vorige lezingen gesproken heeft, en
waaraan misschien een groot gedeelte zijner hoorders weinig gehad hebben; - niet
omdat het onbeduidend, maar omdat het een regtsgeding was - zou, ware dit vooruit
vermeld geworden toch nog hoorders genoeg gelokt hebben. Het verschil zou dan
evenwel meer in het soort als wel in het aantal gelegen hebben.
Als Multatuli lezing houdt, is het werkelijk wel de moeite waard
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daarheen te gaan. En als bewijs daarvoor dient, er zelfs lieden zijn, die er heen
gaan, blijkbaar uitsluitend met het doel om te hooren, of den spreker niet op het een
of andere gezegde of op het verkondigen of verdedigen zijner leerstellingen is te
attaqueren; en zoo zij teleurgesteld worden, zich niet ontzien, toch hun attaque te
beproeven, en het publiek zelfs durven aanraden, zich voor misleiding te vrijwaren,
en niet naar die lezingen te gaan.
De heer H. vervolgt, met de mededeeling, dat de spreker op zijn verzoek om over
iets anders te spreken, vergunning kreeg, doordat een klein gedeelte van het
auditorium, eenige toejuiching deed hooren, ‘en ons daarna vergaste op een preek
waarin God werd geloochend en bespot.’
Om geheel juist te zijn, moet ik, die ook tot het auditorium behoorde, in de eerste
plaats mededeelen dat niet een klein gedeelte, maar het geheele auditorium dat
verzoek toejuichte. Misschien met uitzondering van den heer H., ik heb niet kunnen
zien of welligt een enkele er zich van onthield.
En nu ‘de preek waarin God werd geloochend en bespot, terwijl als het middel
om gelukkig te zijn, in de plaats werd gesteld, het uitsluitend geloof in den aard der
dingen en het navolgen van de natuur in hare werkzaamheid, spaarzaamheid, orde
en regelmaat.’
Het eerste gedeelte van dien zin is geheel bezijden de waarheid, en het tweede
niet juist weergegeven.
Het ‘loochenen van God’ hiermede bedoelt de heer H. zeker het ontkennen van
het bestaan van God. Dit nu is nog nimmer door Multatuli verkondigd en hij staat
daardoor reeds op een hooger en zuiverder standpunt dan den heer H. die het
bestaan van God bepaald schijnt te erkennen.
De vraag blijft hier toch over te beantwoorden, of uit de gegevens die wij hebben,
of wat wij dagelijks uit de natuur kunnen zien en leeren, blijkt, voor welke stelling
de meeste grond bestaat. (....) Nu volgt ‘het bespotten van God;’ daarvan heb ik
dien avond niets gehoord, en Multatuli kan God niet bespotten zonder inconsequent
te worden tegenover zijn eigen theoriën en leerstellingen, die men overal in zijn
werken vinden kan.
Dat hij de manier waarop men gewoonlijk aan God gelooft en over God denkt;
als ook eenige bijbelteksten die meestal verkeerd
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worden uitgelegen, wat bespottelijk heeft voorgesteld, wil ik niet ontkennen; maar
zeker was het niet ergerlijk, zelfs niet voor degenen, die niet van zijn gevoelen zijn.
Maar ook zegt Multatuli in zijn ideën ‘waar redeneren niet meer helpt, wordt spotten
dikwijls plicht,’ en daar zit veel waar's in, vooral als men thans ziet hoe iemand als
den heer H. dat redeneren van Multatuli gehoord en beoordeeld heeft. Men zou dan
bijna wenschen dat Multatuli nog meer met de dwaze uitleggingen, die dikwijls aan
de heiligste woorden met de edelste bedoelingen gegeven worden, den spot
gedreven had.
‘Het uitsluitend geloof in den aard der dingen;’ ook dit is niet juist, van geloof heeft
Multatuli in dien zin niet gesproken, want geloof is niets. Als men in den aard der
dingen moet gelooven, moet men volgens die stelling ook aan God gelooven, zoo
als Hij ons steeds uit den bijbel geleerd werd. Maar Multatuli's bedoeling was deze:
men moet den aard der dingen onderzoeken, navorschen, te weten komen; hun
oorsprong opsporen en hunne verhouding en gemeenschap tot en met elkander
nagaan. Dan verkrijgt men wetenschap, en staat op een hooger standpunt en komt
digter bij de waarheid, dan de geloovige die veel gelooft en weinig weet. (....)
Er zijn thans nog drie punten in het stuk van den heer H. die ik wensch te
bespreken.
Het zijn die van den kolonel, den hulponderwijzer en van den man, waarvoor in
de Amsterdamsche Couranten onderstand gevraagd werd. (....)
Het voorbeeld van ‘den kolonel en den soldaat’ om de bewering te staven dat het
hoogste recht tevens het hoogste onrecht zijn kan. De heer H. laat den soldaat voor
overmaat van gelijk hebben, door den kolonel vier weken in het cachot zetten.
Multatuli heeft maar van acht dagen gesproken. Die straf komt meer overeen met
de overtreding; ‘dit slechts tot opmerking.’
Maar nu de vraag ‘had de soldaat straf verdiend, hoe weinig dan ook’? En het
antwoord is, ja, niet uit het oogpunt van recht gezien, maar uit het oogpunt van
noodzakelijkheid. Tot handhaving der dicipline mogt de kolonel niet toelaten, dat
dezelfde soldaat zoo dikwijls reclames had in te brengen; had iederen dag niet
dezelfde, maar, iederen dag, een ander soldaat, reclames in-
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gebracht; zij zouden bij een rechtvaardig overste recht verkregen hebben, zonder
zelfs risico te hebben geloopen gestraft te zullen worden. Maar dezelfde soldaat,
zoo dikwijls gelijk te laten hebben, dat gaat moeijelijk; het eene moet dikwijls zwichten
voor het ander. Nu zal ik nog in 't midden laten of die handelwijze billijk is, daar is
nog veel voor, en veel tegen te zeggen. Maar, dat het zoo gebeurt, is zeker; en dat
zoo'n kolonel niet gedegradeerd wordt als de heer H. zou wenschen, eveneens.
Bij de marine, b.v. komt onder de strafbepalingen, onder anderen deze, voor:
‘Wanneer een schepeling straf krijgt, en later blijkt dat hij onschuldig was, moet hij
de straf toch ondergaan; het wordt echter niet in zijn gedragboekje genoteerd.’
En zooals laatst uit den Haag gemeld werd: van den officier en den schildwacht,
die beiden, omdat zij, - toen de Koning voorbij de wacht reed, Z.M. niet met de
behoorlijke eerbewijzen, die zij verplicht waren te doen, gesalueerd hadden - gestraft
werden! Z.M. had het recht die eerbewijzen te vorderen, de wacht had ze niet
bewezen, en was dus schuldig en werd gestraft. En toch vond men die straf niet
billijk, niet rechtvaardig, omdat de schildwacht niet aan het rijtuig had kunnen zien
of de Koning er in zat, en dus vergissing mogelijk was.
Wordt ook hiermede niet bewezen dat ‘het hoogste recht tevens het hoogste
onrecht kan zijn’?
En nu de hulponderwijzer die f 450 verdiende, en daar met vrouw en negen
kinderen van moet leven.
Voor dien man wordt onderstand gevraagd, en de man heeft, zijn gering salaris
in aanmerking genomen, daar niet alleen recht op, volgens de vragers om
onderstand, maar tienmaal meer recht, omdat hij behalve zich zelf, nog tien wezens
er bij van moest onderhouden.
Multatuli was niet van dat gevoelen, hij noemde het zelfs misdaad van zoo'n
hulponderwijzer, zich zoo'n luxe te permitteren.
Hij verhaalde ten bewijze daarvan nog een historie, die hij zelf had bijgewoond:
Voor een schip dat gereed lag naar Indië te vertrekken, werden matrozen
aangemonsterd. Onder degenen die zich aanmelden als matroos, was er een die
den aanwerver mededeelde dat hij een gebrek had, 't welk daarin bestond dat hij
bijna onverzadigbaar was in 't eten, en wel voor drie at, eer hij genoeg had.
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De aanwerver vroeg hierop, of hij dan ook voor drie werkte; helaas, neen, was het
antwoord. Dan kan ik u niet gebruiken, zeide de aanwerver.
Zoo was het ook met den hulponderwijzer. De man kan van zijn gering loon, zijn
kinderen geen goed voedsel, laat staan goed onderwijs geven. Het gevolg is dat
zulke kinderen later komen ten laste der maatschappij, want nuttige wezens kan
men daar onmogelijk van verwachten.
Maar, n'importe, de hulponderwijzer moest toch een vrouw hebben; en de gevolgen
daarvan waren, negen kinderen.
Weet nu de man geen middel om een vrouw te kunnen nemen, zonder genoemde
gevolgen; dan moet hij doodeenvoudig geen vrouw nemen.
En is de wetenschap daar, om hem dat middel aan de hand te doen; dan moet
hij vooral daar gretig gebruik van maken. En dit kan hij doen, zonder zich te
beschuldigen tegen de wetten der natuur gehandeld te hebben.
De natuur is daar, om ons dienstbaar te zijn, wij moeten die natuur leiden, naar
dat het voor ons het beste is.
Waar ze te vruchtbaar is, moeten wij die kracht trachten te verminderen, omdat
dit ligt schadelijk kan zijn voor iets anders. En waar ze niet vruchtbaar genoeg is,
moeten wij ze dit te weinig, al naar mate het noodig is, op de eene of andere wijze
trachten te verschaffen.
Wie iets in 't leven roept, en 't daarna doodt, 't zij zedelijk of lichamelijk, is misdadig.
Die 't bestaan van iets voorkomt, om later niet in de noodzakelijkheid te komen in aanmerking genomen, dat daar ten minste veel kans toe bestaat - het te dooden,
maakt zich ten minste niet schuldig aan misdaad.
En omdat dit Multatuli beweert. vindt de heer H. dit een stuitende koudheid en
liefdeloosheid van Multatuli's hart.
Ik raad dus allen, die in de niet zeer benijdenswaardige omstandigheden van
bovengenoemde hulponderwijzer verkeeren, of zich dien later op den hals mogten
halen, omdat zij de slaaf van hun hartstochten zijn, en de wetenschap voor hen een
gesloten boek is, naar den heer H. te gaan. Zij zullen bij dien heer zeker een warm
hart en een geopende beurs vinden.
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Ook spreekt de heer H. nog van advertentiën die indertijd in de Amsterdamsche
bladen gestaan hebben; inhoudende verzoek om onderstand voor de hongerlijdende
vrouw en kinderen van een man die werken kon, doch niet werken wilde.
Het is niet onduidelijk wie de heer H. met dien man bedoelt. En daarom is het ook
hier noodzakelijk hem op dat punt te attaqueren.
Die man wilde wel degelijk werken, maar niet zooals dat van hem verlangd werd.
Om zijn met moeite verkregen kennis en bekwaamheden, te zaam geschraapt om
de waarheid te verkondigen en de leugen te bevechten, nu te gaan gebruiken om
de leugen en het bedrog te bewierooken, de domheid te helpen voortplanten en de
waarheid en het gezond verstand den kop in te knijpen, dat was te veel gevergd,
die man was te edel om schurk te worden. Maar, juist daarom was hij gelijk aan den
soldaat die schuldig werd verklaard aan overmaat van gelijkheid - echter zonder
kameraden die hem konden of wilden helpen reclames in te brengen - en werd door
de maatschappij gestraft met honger, hij en zijn gezin.
Hij was, als de moeder, die geen brood heeft voor hare kinderen, maar toch dat
brood krijgen kan, als zij slechts haar eer veil heeft, voor den wellusteling die zich
dien honger harer kinderen tracht dienstbaar te maken, ter bereiking van zijn doel.
Hoe moet die man, hoe moet die moeder, in zulke omstandigheden handelen?
De heer H. geve hierop het antwoord.
Rotterdam, Maart 1879.

[1 april 1879
Berichten in de Amersfoortsche Courant]
1 april 1879
Berichten over Multatuli's voordrachten in de Amersfoortsche Courant, no. 2711.
(G.A. Amersfoort; afschrift M.M.)
De Gron. Ct. behelst o.a. het volgende uit Multatuli's te Groningen gehouden
voordragt:
‘Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven!’ Eene vrij duistere
belofte, die evenwel aan niets anders doet denken dan aan stoffelijke welvaart als
belooning der zachtmoedigheid.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

830
‘Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid!’
Men zou er moeten bijvoegen: ‘Wacht u voor de gelijkhebbers, menschen die
iedereen het leven lastig maken om toch maar gelijk te hebben en gelijk te houden!’
Daar was voor eenige jaren een man in het tuchthuis te Rotterdam, zei de spreker,
‘de Vletter’. De man had misschien gelijk, nu en dan gelijk, altijd gelijk! Hij was een
braaf man, zóó braaf dat, als hij niet in het tuchthuis maar naast mij had gewoond,
ik bepaald verhuisd zou zijn, alleen omdat hij zoo vervelend braaf was. En toch de
man had zoo dikwijls zoo erg gelijk.
Verbeeld u een hoofdofficier, die elken dag inspectie hield, en elken dag op zijn
vraag of er iemand was, die iets te reclameren had, telkens denzelfden man zag
voortreden, die altijd klachten had over kleine onrechtvaardigheden, die altijd als
Gabriël gelijk had, en elken morgen weer gelijk; - zou de man niet eenige dagen
provoost verdienen, wegens verregaande gelijkhebberij?
Om altijd gelijk te hebben, moet men zijn een speurhond met het kwade.
Als we arbeiden in den tempel der natuur zullen wij, terwijl onze kennis en onze
liefde uitgebreid wordt, tot de slotsom komen dat er geen schooner kennis bestaat
dan die van de harten onzer medemenschen, en dit woord zal ons vooral duidelijk
worden: ‘Tout connaitre, c'est tout pardonner’. Een juist begrip van alle zaken zal
leiden tot vergevensgezindheid en liefde, terwijl er voor het booze geen plaats meer
over blijft.
Maak studie van den aard der dingen, zie aandachtig rondom u en ge zult weldra
in uw eigen hart een paradijs vinden.
De Prov. Drentsche Ct. schrijft:
‘De redevoering, door den heer Douwes Dekker te Amersfoort gehouden, die in
de Amersfoortsche Courant geniaal genoemd en in datzelfde nommer ook voor
kletspraatjes werd gehouden, geeft aanleiding tot verder geschrijf.
‘De ontwikkeling der menselijke ziel - zou de spreker gezegd hebben - is gelijk
aan een platvisch, die aan de uiteinden smal en in 't midden breed is’.
‘Die “platvisch” van Douwes Dekker is vooreerst nog niet van tafel’.
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Het verkwikt ons perfect het volgende in 't Haagsche Dagblad te lezen:
‘De Amersf. Ct. antwoordt op een opmerking onzerzijds, over een lezing van
Multatuli (te Amersfoort). Het onderwerp kan natuurlijk niet tot polemiek leiden; maar
wij wenschen toch te constateren, dat ons Amersfoortsch zusje zich vergist als zij
haar “corpulenten, deftigen en welbeminden Haagschen broeder”, verdenkt van
zich voor of tegen Multatuli's rede partij te hebben willen stellen; de zaak-zelve liet
ons ijskoud; wij releveerden alleen een niet onaardig verband, dat, zooals nu blijkt,
de Redactie der Amersf. Ct. niet bedoelde aan te brengen’.

[1 april 1879
Advertentie voordracht Nijmegen]
1 april 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Nijmegen op 8 april in de
Nijmeegsche Nieuwsbode, no. 1112. (G.A. Nijmegen; fotokopie M.M.)
CONCERTZAAL DE HARMONIE.

Dingsdag 8 April 1879 des avonds 8 ure.
VOORDRACHT VAN

MULTATULI.
Kaarten zijn à f 1. - te bekomen bij de Boekhandelaren VIEWEG
en THIEME, Firma TEN HOET EN VAN DUIJNEN.
Bij Entrée f 1.50.
Plaatsen bespreken des morgens tusschen 10 en 12 ure.

[1 april 1879
Ingezonden Stuk in de Prov. Gron. Crt.]
1 april 1879
Ingezonden Stuk in de Provinciale Groninger Courant, no. 77. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Met groote verwondering las ik hetgeen in de Provinciale Courant no. 73 over de
voordracht van den heer Douwes Dekker gezegd wordt. Multatuli heeft zich dus niet
alleen te beklagen over lezers die niet lezen, maar ook over hoorders die niet
verstaan kunnen, of zou de verslaggever zoo anti-Multatuliaansch zijn, dat hij niet
verstaan wil? Van parodieren was, dunkt mij, geen sprake; slechts stelde de heer
Douwes Dekker ons eene andere opvatting der zoogenaamde bergrede voor. Dat
hij zijne hoorders dien avond
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wijzer en beter gemaakt heeft valt te betwijfelen; het eerste lag misschien niet in
zijne bedoeling; immers hij zegt steeds: ‘ik heb niets nieuws verkondigd, alleen de
vorm van het gesprokene is nieuw;’ het laatste gaat moeilijk in een avond, maar
zou zeker bevorderd worden door het in praktijk brengen van zijne opvatting der
bergrede. Die zegt, dat goed en kwaad hem evenzeer tegen de borst stuiten, heeft
zeker nooit zijne werken gelezen; immers daarin stelt hij het goede evenzeer op
prijs, als hij het kwade aantoont. Misschien bedoelt de verslaggever met zijne
aanklacht van eigenwaan, dat Multatuli hoogmoedig is, en hierin heeft hij gelijk; dat
wil zeggen, Multatuli heeft den moed om hoog te staan, en waar te zijn, ten koste
van eigen voordeel. Over het gelukkig zijn van iemand die steeds doet wat hij voor
zijn plicht houdt, kunnen zoo weinigen oordeelen.

[1 april 1879
Ingezonden Stuk van D.R. Mansholt in de Nieuwe Gron. Crt]
1 april 1879
Ingezonden Stuk van D.R. Mansholt in de Nieuwe Groninger Courant, no. 77.
(G.A. Groningen; fotokopie M.M.) Fragment.

Couranten-Taktiek.
(....)
Het loopt soms in 't bespottelijke hoe de pers de goê gemeente tracht te misleiden
en door allerlei drogredenen hun eigen - of partijbelang tracht te bevorderen. Ik
behoef niet eens van Uilenspiegel (foei!) te herinneren, de voorbeelden zijn er - ook
in onze dagbladpers - voor 't grijpen.
Lees b.v. het verslag der redactie in de Provinciale Groninger van gisteren, waarin
de voordracht - ik vergis me, waarin de spreker zelve (Multatuli) aan eene bespreking
wordt onderworpen, naar aanleiding van diens voordracht in de Harmonie, en ik
vraag of er walgelijker voorbeeld van couranten-taktiek denkbaar is? Dat de redactie
den grooten denker en wijsgeer vijandig gezind zou zijn, was te voorzien, en ik had
mij dan ook op de minst welwillende beoordeeling gevat gemaakt, maar dat haar
‘kleinliche’ haat zóó ver zou gaan, dat zij haar gewoon karakter van zoetsappigheid
en karakterloosheid zou verloochenen en in plaats van eene - zij 't dan onwelwillende
- kritiek te leveren, den spreker zou bemod-
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deren met slijk, zie dat had ik zelfs van een couranten-redactie niet durven
verwachten. Dáár is anders geen redevoering zoo taai en zoutloos, of de redactie
weet er woorden van lof voor te vinden, geen tooneelopvoering zoo slecht (zie het
oordeel van den heer Noordman in de Provinciale) of ‘de medewerkers kweten zich
uitmuntend van hunne taak,’ geen nutsvergadering of de aanwezigen keerden met
het meeste genoegen huiswaarts,’ en de improvisatie van Multatuli...
Daar was eens een man, die, na 17jarige trouwe en nauwgezette
plichtsbetrachting, zijn ontslag nam uit 's lands dienst, omdat hij niet medeplichtig
wou zijn aan knevelarij, leugen en bedrog. Een man, die sedert dien tijd rondzwierf
met zijn gezin, gebrek lijdende, maar wachtende en hopende op herstel zijner
grieven. Die, na vergeefs wachten en hopen, den Max Havelaar schreef, een boek,
‘dat eene rilling door het land deed gaan,’ die met onbuigzame waarheidszin te
velde trok tegen leugen en bedrog en al wat er belang bij heeft, die - altijd
rondzwervende en bijna nooit wetende, waar zijn hoofd neer te leggen - zijne 7
bundels Ideeën in 't licht gaf, Vrije arbeid, Minnebrieven, ‘Millioenenstudiën, en die
thans komt redevoeren, omdat het Nederlandsche publiek hem niet in staat stelde
- enfin, zulk een man wordt kinderachtig genoemd, en hem er een verwijt van
gemaakt, dat hij, redevoerende, ‘niet dat publiek lokt, waarop zijne intellectueele
vermogens hem aanspraak zouden geven, die weinig of geen nut sticht, en zich
zelf in al zijn eigenwaan blijkbaar niet ‘gelukkig voelt.’
Op zich zelve beschouwd mag dit oordeel een schijn van zelfstandigheid en
waarheidszin vertoonen, in verband echter met de antecedenten der Courant en
met de wijze waarop zij gewoonlijk hare beoordeelingen velt, moet de oppervlakkigste
lezer spoedig inzien, dat dit geenszins de aanleiding kon zijn en dat slechts de felste
haat haar kon nopen van hare gewone wijze van oordeelen af te wijken. Hoe! de
redactie heeft de uitbundigste loftuigingen veil voor de zotternijen van een
paardenspel, niet één keer, maar 14 dagen achtereen, al wordt hare moeite dan
ook dubbel en dwars vergoed door vrijbilletten: zij schroomt niet de zotste vleiereien,
om zich aangenaam te maken bij het hoogere of lagere publiek (men herinnert zich
het verslag der redevoering, onlangs door prof. Tellegen in een of ander
rechtsgeleerd genootschap
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gehouden, waarin die redevoering gequalificeerd werd, als zóó interessant
wetenschappelijk en tevens zóó populair, dat zelfs de Groninger dames er wat aan
hadden. Prosit, Groninger dames!) zij maakt melding van 'n schaap met zooveel
lammeren, en 'n kip met zóóveel eieren, en de inhoud eener redevoering van Multatuli
1.
- een ‘Ereignis ’ voor Groningen, is haar niet eens der vermelding waard?
Als dáár niet iets anders achter zit, dan ‘onpartijdige behartiging van publieke
belangen,’ dan wil ik veroordeeld wezen, mijn leven lang niets te doen dan couranten
lezen, 't vreeselijkste, dat een waarheidlievend mensch kan overkomen.
Bij 't nalezen zie ik dat sommige mijner uitdrukkingen scherper zijn uitgevallen
dan oorspronkelijk mijn plan was, en daardoor onderteekening noodzakelijk geworden
is, waartoe ik bij deezen den heer redacteur verlof geef.
Aan den schrijver van ‘onze pers’ mijne groete.
Meeden.
D.R. Mansholt.
Wij ontvingen nog verschillende stukken over deze zaak en van dezelfde strekking
als de geplaatste. De inzenders zullen begrijpen, at en waarom wij ze thans laten
liggen.
Red.

Eindnoten:
1. Ereignis: gebeurtenis (du.)

[1 april 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg v.d. Bosch]
1 april 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Twee dubbele velletjes
postpapier, waarvan blz. 1 - 7 en 8 (1/2) beschreven. (M.M.)
Hoorn 1 April 79
Waarde Van den Bosch, Wel, wel, die m'nheer Leopold! Zyn stuk ontving ik eerst
gister, tegelyk met en eigenlyk naar aanleiding van het uwe. M'n vrouw die gedurende
m'n omzwerven,
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hier by haar zuster was gebleven had er me niets van gezegd, ofschoon ze dat
1.
leopoldinisch nummer van 23 Maart richtig ontvangen had. Dit vóór zich houden
2.
van iets onaangenaams is volstrekt geen consigne of afspraak, o neen. Maar ze
meende het te moeten doen om m'n stemming niet te bederven.
3.
Nu, ik ben u zeer dankbaar voor Uw ridderlyk party trekken , schoon er blykt dat
het aan den heer L. slecht besteed is. Hy schynt het U kwalyk te nemen dat uw toon
fatsoenlyk was.
Wat z'n aanvallen tegen my aangaat, hy verdraait m'n woorden of brengt ze zoo
te-pas dat ze door verandering van samenhang 'n andere strekking verkrygen dan
die ze hadden in 't verband. Deze manier van voorstellen is zeer gewoon. Het
wondert me dat men er nog niet beu van is. De taktiek begint waarlyk àl te
ouwerwetsch te worden.
Er heerscht in 't stuk van L. blykbaar zekere kwaadwilligheid. De vermoedelyke
oorzaak kan ik gissen. Ze blykt uit het naschriftje dat (als 't P.S. in sommige brieven)
den sleutel geeft tot het mysterie van 's mans verbolgenheid. Ik heb verzuimd
verleden jaar met hem in korrespondentie te treden. Ook toen had-i aanmerkingen
4.
gemaakt , waarvoor hy door onberaden vrienden vry ruw werd bejegend. Ik verzocht
toen (in de bred. Court) dit niet te doen, en meen daarby gezegd te hebben dat ik
z'n aan- en opmerkingen zou behandelen. Dit nu is in de pen gebleven (ach, ik heb
wel andere dingen ongedaan moeten laten dan 't polemiseeren met den heer
Leopold!) en... van daar de boosheid.
Nu ben ik bly dat ik me niet met hem heb ingelaten, daar ik duidelyk inzie dat het
hem te doen is om aan den weg te timmeren met artikeltjes, iets waarop ik in 't
geheel niet gesteld ben, vooral niet als ik bemerk dat het iemand juist daarom te
doen is. Laten de meiskes toch niet denken dat ik vergeten heb de toegezegde Bloemlezing
te zenden. Gister en eergister was ik hier te Hoorn zeer rustig, maar vóór dien tyd
maakte de drukte van reizen &c me duizelig. Vandaag moet ik hier ‘spreken’. M'n
vrouw en schoonzuster hebben me philanthropie als onderwerp opgegeven. Hm,
ik zal wel weer genoodzaakt zyn ‘sommigen te kwetsen in hun overtuiging’ zegge
in hun vooroordeelen. Ge hebt wel gelyk: wat doet men dáár, als men niet verdragen
kan dat ik zekere zaken aantast? Men weet immers hoe myn richting is, en
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heeft volkomen vryheid zich te laten ‘stichten’ door voorgangers die den gebaanden
weg volgen! Binnen 6 of 8 dagen schryf ik U weer, en wel om U te vragen of en zoo ja, wanneer
't U schikt ons 'n paar dagen te ontvangen? Laat Uw lief huishoudstertje zich toch
geen bezwaar maken over de ontvangst. Uw hartelykheid ken ik! Aldus, al 't overige
is byzaak. En, nog iets. Wanneer er ten-gevolge van timmeren, verbouwen of andere
huiselyke omstandigheden iets aan de ‘receptie’ ontbrak naar Uw opvatting, bedenk
dan dat dit geenszins 't geval is in de onze. Ik zou gaarne by U komen, al sliepen
we op 'n kermisbedje, &c. Behalve het genoegen by U te zyn, trekt my iets anders
tot U, een (m.i.) welbegrepen eigenbelang. Bestudeer m'n vrouw, asjeblieft! Ik weet
dat ge my dan uw achting en vriendschap waardig keuren zult. En... onbescheidenheid of gêne aan ònze kant? Zie, in 't algemeen komt men
niet met 'n kind aanzetten. Dat verstoort de huiselyke orde, en over 't algemeen is
5.
dan ook 'n kind ‘sans pitié ’ (Lafontaine) voor de rechten van anderen. Welnu, ik
durf U en uw dochter 'n paar dagen met m'n Woutertje opschepen! Ik verwed 'n
sigaar, dat hy u ‘inpakt’ zooals hy my gedaan heeft. Ik zeide u immers dat ik in 't
eerst geenszins met die adoptie ingenomen was? M'n eenige zorg is nu, hem niet
te bederven, en tot nog toe houd ik me goed. Ik durf me vleien met de hoop dat ge
tevreden zult zyn met de tucht, die maar zeer zelden streng behoeft te wezen. Dat
ik hierover zoo uitweid, is omdat juist ik me zoo erger als ouders iemand het leven
6.
lastig maken met de Ungezogenheit hunner kinderen. Woutertje is een babbelaar
en 'n moedergekje maar als we hem zeggen dat-i nu eens zwygen en op z'n eigen
handje zich amuseeren moet, dan doet hy 't, en valt de ‘groote menschen’ niet lastig.
Vind ik hem nu maar zoo lief omdat ik hem lief heb? Neen. Want m'n schoonzuster
hier, die zelf drie kinderen heeft, zegt ook dat-i 'n lieve jongen is.
7.
Voorloopig hartelyk gegroet, maar sans adieu!
Dek
't Klinkt gek, maar ik kan U geen ander adres opgeven dan:
‘Haspels, tooneeldirekteur te Rotterdam’.
Ik moet vandaag aan 't telegrafeeren om te weten te komen waar ik 3, 4 & 5 Maart
wezen zal?
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Den 7 ‘spreek’ ik weer te Rotterdam. Den 8 te Nymegen. Den 9 te Gorkum, den
n

10 te Tiel, en dan zal 't, hoop ik, gedaan zyn!

Eindnoten:
richtig: in goede orde (du.); in duitse schrijfletters.
consigne: oprdracht (fr.)
Zie bij 30 maart 1879.
Zie bij 4 april 1878.
sans pitié: zonder mededogen (fr.), aanhaling uit de fabel ‘Les deux pigeons’: cet âge est sans
pitié (die leeftijd kent geen mededogen); vers 54.
6. Ungezogenheit: ongemanierdheid (du.); in duitse schrijfletters.
7. sans adieu: zonder vaarwel (fr.)
1.
2.
3.
4.
5.

[april 1879
Open brief van den Duivel aan J. Leopold Hz]
Begin april 1879
Open brief van den Duivel aan zijn veel geliefden Zoon Sinjeur J. Leopold Hz.
Brochure van onbekende hand. (M.M.)
Veel geliefde Zoon!
Uwe opstellen in de Bredasche Courant van 23 en 30 Maart jl., hebben Mij zulk
een levendig genoegen verschaft, zij hebben Mij zulk een diepen blik in Uw
duivelachtig gemoed doen slaan, dat Ik Mij het genoegen niet kan ontzeggen, U
daarover openlijk Mijne groote tevredenheid en innige voldoening uittedrukken. Ja,
mijn zoon, mijn geliefd Duivelskind! Gij hebt het rechte pad gekozen om onze
1.
tegenstanders van hunnen troon te stooten; om op hen ‘la mort sans phrases ’
toetepassen.
Hoe, de heer Kallenberg van den Bosch vindt goed, als ijverig Apostel der
beschaving en verlichting, den handschoen optevatten voor een ‘Man’ als Multatuli!
De heer K.v.d.B. door het groote, dus domme publiek een edel, beschaafd en
ridderlijk mensch, een vriend en beschermer der ongelukkigen, een weldoener der
armen genoemd, hij durft zich verstouten met U van gevoelen te verschillen in het
beoordeelen eener hoogst onschuldige zaak!
Hij durft spreken en dan nog wel tegen U, mijn geliefd Duivelskind! van eerbied
voor ieders individueel gevoelen, van verdraagzaamheid en welwillendheid, van
liefde voor zijn evenmensch en van troost en sterkte en opwekking tot hooger
denken! Alsof dat woorden waren die in ons duivelsch handboek te vinden zijn!
De heer K.v.d.B., een gewezen officier der genie, bij het groote, dus domme
publiek bekend als degelijk Oeconoom en bekwaam Geoloog, denkt misschien dat
hij in staat is over iets te oordeelen! Gelukkig waart Gij daar geliefde Zoon! om hem
een ‘hola!’ toeteroepen. Gelukkig waart Gij bezield door de innige, duivelachtige
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overtuiging, dat alleen Gij ‘knap’ zijt. Of is het niet om razend te worden, dat de heer
K.v.d.B. U in zijn lang opstel slechts éénmaal aanleiding geeft om op een taalfout
te wijzen; dat hij het woordje den in plaats van de schrijft? Hoe geestig dat Gij dit
zoo helder doet uitkomen. Daaraan kent men dadelijk den echten Schoolmeester!
Neen, dan toondet Gij U meer Meester van de taal door een opstel te leveren,
dat een fout is van 't begin tot 't einde en waarvan alle uitdrukkingen ongelukkig
gekozen zijn. Gij verdiendet Professor te zijn!
Hoe naïf van den heer K.v.d.B., dat hij van U ‘bewijzen’ durft vragen, alsof het
niet genoeg ware dat Gij iets zegt om dit dadelijk tot waarheid te maken!
Zonder het misschien te vermoeden hebt Gij, tot mijne groote vreugde, aan het
2.
zoozeer door mij verafschuwd Onderwijs een ‘coup de patte ’ gegeven, welke de
gelukkigste gevolgen kan hebben. Tot nog toe werden de Leeraren gerespecteerd
om het onderwijs dat zij gaven; voortaan zal het onderwijs worden beoordeeld naar
de Leeraren, waarvan Gij zulk een waardig exempel zijt.
Ik kan mij zoo klaar voorstellen hoe trotsch Uwe Collega's op zulk een
ambts-broeder zullen zijn; wellicht wordt er reeds bij Uw leven een standbeeld voor
U opgericht, bij welke gelegenheid dan een feest van alle Duivelskinderen kon
gehouden worden, dat Ik gaarne met mijne hooge tegenwoordigheid zal vereeren.
Ga dus voort, geliefde Zoon! U te verzetten tegen alles wat volgens de wereld
goed is en edel, en tot zaligmaking zoude kunnen leiden; altemaal dingen die in
strijd zijn met onze beginselen. Oefen U zooveel mogelijk in publieke geschriften
van de soort als de thans door U geleverde; wellicht kan Ik U dan later tot
medewerker aan mijn vorstelijk weekblad Asmodée bevorderen en U ten slotte, tot
hoogste belooning, eene plaats aan mijne rechterhand verzekeren.
Dat Ik U op het titelblad ‘Sinjeur’ noem is alleen omdat, na het gebeurde, het
praedicaat ‘Mijn Heer’ U wel door niemand meer zal worden toegekend.
3.
‘Mais tu l'as voulu, George Dandin !’
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Vaarwel geliefde Zoon, waardig Duivelskind! Ik schenk U mijnen helschen zegen.
IK, de Duivel.
Uit de Onderwereld,
31 Maart 1879.

Eindnoten:
1. La mort sans phrases: de dood zonder franje (fr.)
2. coup de patte: doodklap (fr.)
3. “Je hebt het gewild, George Dandin”; aanhaling van een refreinachtige regel uit Molière's George
Dandin.

[1 april 1879
Voordracht te Hoorn]
1 april 1879
Multatuli spreekt te Hoorn.

[2 april 1879
Verslag voordracht Sneek in de Sneeker Crt.]
2 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Sneek van 28 maart in de Sneeker
Courant, no. 27. (G.A. Sneek; afschrift M.M.)
Sneek, 1 April.
Dat de belangstelling in de lezingen van Multatuli, den gevierden spreker en
denker, den genialen schrijver van Max Havelaar, geenszins verflauwt, maar
integendeel nog steeds toeneemt, bleek hier jl. Vrijdag avond op nieuw uit de talrijke
schare hoorders en hoorderessen, die, zoowel van hier als elders, in de Concertzaal
was opgekomen, om te genieten van het door hem gesproken levend woord.
‘Eénheid in de natuur, in 't bijzonder als handleiding en hulpmiddel tot het
beoefenen onzer verplichtingen’, was het veelbeteekenend onderwerp zijner rede.
Die éénheid in de natuur blijkt, volgens spreker, zoowel in het lagere als hoogere.
Wel wordt zij voor 't oogenblik nog vaak slechts oppervlakkig waargenomen, maar
men zal wellicht later tot de overtuiging komen, dat die éénheid overal bestaat.
Reeds nu leert de wetenschap ons, hoe, bij eene ontleding van de meest
uiteenloopende zaken, dikwijls dezelfde stof gevonden wordt; en door verschillende
voorbeelden toonde spreker aan, hoe wij overal dezelfde methode kunnen opmerken,
als de natuur iets samenstelt.
Wat van de stof geldt, geldt evenzeer van de ‘onstof’, van de denkbeelden, waarin
diezelfde eenheid wordt aangetroffen; wat spreker o.a. uit het ontstaan van talen
en tongvallen trachtte te bewijzen. De stiptheid, de arbeidzaamheid en de
rechtvaardigheid der natuur, moest voor ons een richtsnoer zijn voor ons streven
naar volmaking. Geen stelsel van zoogenaamde wijsge-
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ren, geen zoogenaamde godsdienstige betoogen, zouden het horror vacui kunnen
aanvullen - wat evenmin op stoffelijk als geestelijk gebied kan worden geduld. Zoowel bij het kind als bij den volwassen mensch bestaat behoefte aan vulling,
evenzeer op stoffelijk als geestelijk gebied.
Alleen de natuur, de ‘almachtige’, de ‘alwijze’, geeft ons het antwoord op de vraag;
wat wij moeten doen om gelukkig te worden.
Ziedaar, in hoofdzaak - wij hebben slechts kunnen aanstippen, en maken ook
niet de minste aanspraak op volledigheid of juistheid van rangschikking, - de inhoud
van sprekers rede, die ook thans weer uitmuntte door een rijkdom van gedachten
en beelden, zooals een Multatuli die slechts geven kan.

[2 april 1879
Advertentie voordracht Krommenie]
2 april 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Krommenie op 4 april in de
Zaanlandsche Courant, no. 1. (G.A. Zaandam; fotokopie MM.)
Sociëteit ‘ONS GENOEGEN’
Krommenie.
VOORDRACHT

van den Heer
DOUWES DEKKER,
(MULTATULI,)
Op Vrijdag 4 April, des avonds ten 9½ ure.
Entrée bij inteekening f 0.99
Entrée buiten inteekening f 1,49

[2 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
2 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Twee enkele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4(½) beschreven. (M.M.)
1.
Hoorn 2 Maart 79
beste Haspels!
M'n vrouw logeert by haar zuster en ik in 't logement Posthoorn.
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Gister ontving zy uw brief. Had ze nu, als ik, in 'n hotelletje wonende, terstond 'n
kommissionair kunnen zenden, dan had ik u geen last hoeven te doen met dien
dépêche. Toen ik tegen twaalven by haar kwam koffidrinken, toonde ze my je brief.
Ik dacht er nog aan, u te telegrafeeren:
‘antwoord behoeft niet. Ik heb den brief’
maar ach, te veel yver baart verwarring, en ik liet u dus maar begaan met uw
antwoord dat dan ook den brief bevestigde. Nota genomen van
heden,

2 april

Alkmaar (straks ga ik er
heen)

Vrydag

4 april

Krommenie

Maandag

7 april

Rotterdam

Dinsdag

8 april

Nimwegen

Woensd

9 april

Gorkum

Dond.

10 april

Tiel -

Uw beslissing over Zaandam & Purmerend wacht ik af. Ikzelf ontving brieven van Edam & Schagen. Reeds heb ik geantwoord dat ik 't
niet kon aannemen. Doch als gy er anders over denkt, beslis maar, en doe wat u
goeddunkt. Ik voel me zeer wèl (physiek) en zou wel aannemen tweemaal op een
avend te ‘spreken’. Nu dit is maar gekheid. Ik zeg 't maar om te doen blyken hoe
ligt in de zaak opneem.
(Dat alzoo ook de voordrachten-zelf ligt & dicht zyn of wèl ligt maar niet dicht,
spreekt vanzelf. Doch ‘men’ is tevreden, wat op weinig uitzondering na, niet voor
‘men’ prouveert. Wilt ge zoo goed zyn, als men U van Bahlmann & Co 'n rekening van fl 300
presenteert, die te betalen? Ter voorkoming van niet-thuis vinden zou 't misschien
goed zyn hun te doen weten wanneer 't U gelegen komt. Dank voor de nieuwe afrekening, die me nu niet tegenvalt. Ingesloten een briefje
van den heer Persyn aan m'n zwager Merens. Let eens op, of dat klopt. Ja, let eens
op! Hartelyk gegroet van Uw oprechte vriend
Dek
Te Groningen & Leeuwarden heb ik redelyk goed gesproken. Byna overal elders
(wat nu de laatste 2 weken betreft) net voldoende, maar niet meer. Slechts als
iemand die 'n taak verricht. Zoo is 't dan ook!
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Den brief van Schagen kan ik niet vinden. Die van Edam gaat hierby. Maar, ach,
2.
daar ik nu toch al afgezegd is , zal 't best wezen dat maar te laten rusten, niet waar.
Misschien wilt ge dien Vlam noteeren voor 'n volgende gelegenheid.

Eindnoten:
1. Kennelijke verschrijving voor ‘April’.
2. Kennelijke verschrijving.

[2 april 1879
Voordracht te Alkmaar]
2 april 1879
Multatuli spreekt te Alkmaar.

[2 april 1879
Aantekeningen voordracht]
2 april 1879
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Wat is waarheid?’ te Alkmaar. Een
strook papier van 333 × 101 mm, waarvan de voorzijde geheel en de achterzijde
(¾) beschreven. Het kursief gedrukte betreft toevoegingen in potlood. (Map
Voordrachten, nr. 20 M.M.)
kenbronnen
Over behoefte aan waarheid en stiptheid kan niet ieder behagen. al 't gebeurde is leerschool, hebben dus behoefte aan stiptheid
1.
Natuur is wáár. Kathechismus Goede memorie.
Waarheid spreken. Kinderkamer
Cornelis had 'n glas gebroken
Slechte vaders
puriteins (Kemel) niet thuis
aandringen op W. in eigen belang
dienen eerlykheid
Menniste waarheid Jezuitische kazuistiek
2.
reservatio mentalis moord tyrol Niet aan ieder waarheid schuldig over leugens! verschil tusschen Leugen op zichzelf, en leugen in systeem
gebracht = organieke leugens.
1.
in moraal dagelyks leven
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spreek woorden. Koe bont, vlek oog om oog en zegswyzen wie 't zwaard opneemt, wie goed doet, goed ont temperament Hans doet domheid
karakter
(Crone, glimlach)
bekwaamheid
in lektuur (romans)
onschuld
huwelyk: slot beloonde deugd
krygen elkaar welvarender
1.
Wie den Heer dient, zullen in couranten (geen verantwoordelykheid)
Ik verantw. Nepos
voor 25 jaar mannen publieke voordrachten
geleden Alberdingk thym Staatk. hoofdartikelen! dagelyks leven
kinderversjes (myn vader is)
handel laster meel (chineesje)
paarden valsche waar, valsch geld
koopers wie den Heer dient zullen a.d.in geschiedenis. Mythologie
verkeerd begrepen Eris, Paris
beelden
Danae Aktaeon, Pān
Mnemosyne Minerva
1.
psyche
beeld!
(alle wysheid uit god. Opzoomer)
‘Volgens sommigen’
3.
trimourti B.V & S eigenlyke Geschiedenis
oorzaken: behoefte aan opsiering
Joden 100,000 den
Alexander de gr.
oude ge- troubadours (ridders)
schiedenis mots. Frederic Henri Oranje (?) fabeltjes
Cambronne - hoen in de pot
tendenz
tendenz Mc Auley
vleiery
Prescot
vleiery (Titus)
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chauvinisme (Sabre de son père) Alkmaar Willem I Maurits 80 jarige oorl
1.
Willem III
Prins van Solms Willem III Geschiedschrijver Hooft.

Haarlems

Eindnoten:
1. Doorgestreept.
2. reservatio mentalis: geestelijk voorbehoud, door Jezuïten in 17e eeuw verdedigd standpunt, dat
liegen geoorloofd was, mits men er goede redenen voor had.
1. B.V. & S.: Brahman, Vishnoe en Shiva.
1. Doorgestreept.
1. Doorgestreept.
3. B.V. & S.: Brahman, Vishnoe en Shiva.
1. Doorgestreept.

[3 april 1879
Verslag voordracht Groningen in Vox Studiosorum]
3 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Groningen van 25 maart in Vox
Studiosorum, vijfde jrg., no. 12. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Het verslag
is van de hand van C. Winkler Prins.
(...)
Op den avond van dienzelfden dag hield Multatuli in de groote Harmonie-zaal
eene spreekbeurt voor een groot en uitgelezen publiek, dat hem met sympathie
scheen te volgen, hoewel ik geloof dat hij zijne hoorders dien avond weinig wijzer
en beter heeft gemaakt daar hij grootendeels oude ideen verkondigde, die in een
nieuw pak waren gestoken. Daar dit pak in vele opzichten schoon en ongedwongen
was te noemen, beviel het aan de aanwezigen; doch wat zegt gij van eene oude
vrouw, gehuld in een nieuw-modisch, wereldsch costuum.
Multatuli stelde zich voor de vraag ‘wat moet ik doen om zalig (d.i. gelukkig) te
worden’ te beantwoorden.
De rijke jongeling (een windmaker volgens M.), die die rijkdom verkregen had
doordat hij misschien in suiker had gedaan en er tweeërlei manieren van titreeren
1.
op nahield , vroeg Jezus: ‘wat moet ik doen om gelukkig te worden’? Het antwoord
hierop van Jezus: ‘Gij? Ga heen, verkoop al wat gij hebt, geef het aan de armen en
volg mij!’ was alleen voor dien jongeling bestemd en kan dus, zegt M, niet voor ieder
als middel gelden om zalig te worden.
Hierna ging M. eenige van de 9 manieren na, waarop men zalig kan worden, en
welke Jezus in zijn bergrede uitsprak.
Zoo leest men daar: ‘Zalig zijn de armen van geest!’
Hiermee wordt bedoeld, niet dat men idioot moet zijn om zalig te worden, zooals
Voltaire spottenderwijze opmerkte, maar men moet meer dan wijs zijn, zegt M.
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Daarna kregen wij eene verklaring van een genie, waarin hij van een kind uitging.
Dit kind bezit bij de geboorte geene kennis en staat dus op het nulpunt van
geleerdheid. Langzamerhand begint het zich echter achtereenvolgens aan allerlei
wetenschappen te wijden, welke toenemende kennis spreker voorstelde door 2
divergeerende lijnen, die van het nulpunt uitgaan en steeds meer gaan divergeeren.
Eindelijk neemt M. aan dat, als het kind man is geworden, die lijnen hun grootste
trap van divergentie hebben bereikt, m.a.w. dat die man in alle vakken van
wetenschap zoo knap mogelijk is geworden. Nu gaat die geleerde alle vakken van
wetenschap met elkaar in verband brengen. Dit samenvatten stelt hij voor door de
zoo ver mogelijk divergeerende lijnen weder naar elkaar toe te laten loopen. Eindelijk
is het verband dier wetenschappen volledig en de lijnen zijn in een punt
samengekomen. Op dit punt staat het genie. Op het uitgangspunt staat het kind dat
ook een genie is. Het kind en het genie vatten alles op eene kinderlijke naïve,
oorspronkelijke manier op en zijn alleen hierin van elkaar verschillend dat het kind
van zijne oorspronkelijkheid onbewust is, het genie daarentegen bewust.
Ergens in zijne Ideeën vergelijkt M. de convergentie en divergentie dezer lijnen
bij de figuur van een platvisch. Verder zegt Jezus: ‘Zalig zij, die treuren.’ Hoe hierin
de zaligheid kon steken, was spreker vrij onbegrijpelijk.
Bij ‘zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven’ bleef spreker
een oogenblik staan en sprak bij het aanroeren der ‘vreedzamen’ over gewapende
vrede. Nederland zoude zijne onafhankelijkheid best tegenover groote mogendheden
kunnen blijven bewaren. Eene algemeene internationale rechtbank, zooals door de
vredebonden wordt voorgesteld, heeft geen recht van bestaan, zegt M.
De stelling ‘zalig zijn de reinen van harte, want zij zullen God zien!’ bevat veel
waarheid. Doch deze God moet niet als een persoonlijk wezen worden opgevat,
maar als dat ‘wat was, is en zal wezen.’ Deze God is natuurlijk, is de natuur zelve.
Wij moeten roeien met de riemen die wij hebben, niet met die welke elders boven
in de lucht of zoo zouden kunnen zijn.
De arbeid en de studie om de natuur, den aard der dingen, in alle opzichten te
doorgronden, dat is het genot des levens.
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Jezus haalde ook zijne beelden uit de natuur, uit de menschen die hem omgaven.
Hierna sprak M. over de arbeid, als de weg die naar het geluk voert.
Het streven van de natuur om al het ledige in haar te vullen, paste hij toe op het
menschelijk hart. Er bestaat geluk in voor den jongeling en den man om het hart te
vullen van zijn meisje en zijne vrouw en omgekeerd.
Ieder moet er zich op toeleggen zooveel mogelijk den aard der dingen die hem
omringen te leeren kennen, want hoe beter men iets leert kennen, hoe meer men
dat leert beminnen.
Door die studie zal men weldra in zijn eigen hart een paradijs vinden.
(...)
C.W.P.

Eindnoten:
1. Zie aantekening bij brief van 5 maart 1879 van Multatuli aan Haspels.

[3 april 1879
Advertentie voordracht Rotterdam (II)]
3 april 1879
Advertentie inzake een lezing van Multatuli te Rotterdam op 7 april in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 93. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Zaal ‘Nut van 't Algemeen.’
OPPERT.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
op Maandag 7 April a.s., des avonds ten acht uur.
Toegangskaarten te bekomen bij de boekhandelaars VAN DER HOEVEN &
BUIJS, Korte Hoogstraat 21.

[4 april 1879
Verslag voordracht Rotterdam in Oost en West]
4 april 1879
Artikel over de voordracht van Multatuli te Rotterdam van 17 maart in het weekblad
Oost en West. (Knipsel M.M.) Fragmenten.

Drie, die het eens zijn!
Voor eenige dagen hield Multatuli eene lezing te Rotterdam over het middel om tot
zaligheid te geraken. (...)
De ultramontanen, orthodoxen en liberalen van het Zondagsblad, zijn met
ongekende felheid tegen deze lezing te velde getrokken.
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Zij, vijanden voor eeuwig, hebben zich deze keer eens vereenigd om aan te toonen
hoe zij een tegenstander bestrijden - hoe zij zijne argumenten zegevierend kunnen
weerleggen en hoe ver hunne middelen, om tot zaligheid te geraken, zijne middelen
overtreffen!
't Spreekt van zelf dat zij schrijvende den toon zochten te vatten van hen die hen
lezen.
De Maasbode was zeer kort, als gehoorzame zonen der kerk en van haar
onfeilbaar opperhoofd kunnen de redacteurs dan ook niet gaan redetwisten met
iemand, die andere wegen tot de zaligheid heeft gevonden dan zij. Van haar
standpunt zegt zij dan ook alleen:
‘Is het geen schande, dat zulke dolhuistaal, om het zachtste woord te gebruiken,
werd toegejuicht?’ (....)
Stond de criticus van het Zondagsblad niet op zulk een hoogen trap van
verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, dan zouden wij veronderstellen, dat hij hier
napraat wat hij wel eens van anderen heeft gehoord! Maar dat kan niet zijn, want
de vinding dat Multatuli debat ontwijkt - niet te vatten is - tegenstanders doodzwijgt
- is zoo origineel, zoo vernuftig, dat niemand dan een Zondagsblad-man er de
ontdekker van kan zijn.
De kleine insinuatie, - dat Multatuli, om menschen te lokken had aangekondigd
te zullen spreken over beschaving in het algemeen en het standpunt dat zij in de
hedendaagsche maatschappij bereikt heeft en gesproken heeft over zaligheid en
Jehova, toen de menschen er waren en de dubbeltjes geincasseerd waren - zullen
wij maar even aanstippen; in het kader van het Zondagsblad komen zulke dingen
te pas. (....)
De derde in het bondgenootschap, de orthodoxe Sprokkelaar, begint met dezelfde
christelijke verdachtmaking.
Als proeve van geloovige kritiek zullen wij ze geheel laten volgen: ‘Eduard Douwes
Dekker, meer bekend onder 't pseudonym Multatuli, hield verleden week Maandag
een lezing in de Nutszaal. Tegen betaling van f 1.50 kon men zich 't genot (?)
verschaffen deze veelbesproken man niet alleen te zien - wat voor sommigen ook
al wat waard is - maar ook te hooren.
Hij zou spreken over beschaving in 't algemeen, maar of hij 't publiek te
onbeschaafd oordeelde om 't over zulk een verheven
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onderwerp te onderhouden, dan of hij 't als lokaas gebruikt had om ‘volk’ te trekken
- wat in 't belang van zijn finantieelen toestand hoogst wenschelijk was - dit is zeker,
hij zou niet over 't geannonceerde onderwerp spreken, wel over de vraag: hoe wij
moeten zalig worden. Men behoeft niet te vragen wat daarvan terecht kwam, als
men weet dat hij begon met 't bestaan van een persoonlijk God te loochenen. Zijn
Jehova is de natuur. Ieder die weet - en Multatuli weet dat ook wel - welk een gansch
eenige beteekenis de Joden aan dat ‘Jehova’ hechten, dat zij, hoe ruw soms in den
mond, dát woord nimmer misbruiken begrijpt hoe volkomen en beslist vijandig de
heer Dekker zich heeft uitgesproken. (....)’
Multatuli heeft in Rotterdam niet voor niets gesproken, door de argumenten der
bondgenooten zullen toch velen den weg tot zaligheid, waarop hij hen leidde, verlaten
en verlangend wederkeeren tot het geloof!
Als Maasbode, Sprokkelaar en Zondagsblad het maar even eens wilden worden
over de vraag ‘wie het ware geloof in bezit heeft.’ Zoodra zij het eens zijn en elkaar
in liefde verdragen, zullen wij de bede tot hen richten: ‘Neem ook ons aan als
broeders.’ Tot zoolang gaan wij onzen eigenen weg, ook die tot zaligheid. Z.Z.Z.

[4 april 1879
Ingezonden Stukken in de Amersfoortsche Courant]
4 april 1879
Ingezonden Stukken in de Amersfoortsche Courant, no. 2712. (G.A. Amersfoort;
afschrift M.M.)
Ingezonden

Iets uit de oude doos.
Zeker grieksch redenaar, wiens naam mij ontschoten is, en dien ik dus maar
1.
Polypathes zal noemen, bezocht eenen vriend, die te Argos woonde. Hij vroeg
dezen: gaat gij mede, naar de groote feesten te Olympia? - Neen, zeide de ander,
want de reis is mij te ver en te kostbaar. De redenaar hernam: ik zal u vrijhouden
en nog 10% van mijne winst geven, als gij mij helpen wilt. - En wat moet ik dan
doen? vroeg de vriend - Wel, zeide Polypathes, ik ga naar de prijs dingen in het
improviseren. Nu heb ik een mooi plan, waarin gij mij moet ondersteunen. Ik heb
eene zeer fraaie
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redevoering, vol echt geniale zetten, over het verband tusschen spreken en denken
samengesteld. Wanneer ik nu te Olympia optreed, dan zal ik het publiek verzoeken,
mij een onderwerp op te geven, waarover ik spreken moet. Dan roept gij dadelijk:
houd eene redevoering over het verband tusschen spreken en denken! Ik zal dan
vijf minuten staan peinzen, en vervolgens mijne geniale redevoering debiteeren.
Het publiek zal die mooi vinden, want ik heb eene zeer gemakkelijke voordracht en
spreek vlot en helder; en gij weet, hoe roijaal eene goedgekeurde redevoering
beloond wordt. Als ik u dus op reis vrij houd, en nog 10% van de winst geeft, zijt gij
er goed af. - Dit werd goedgekeurd, de vrienden gingen samen naar Olympia, doch,
toen zij de stad in de verte zagen, bleef de één wat achter, opdat het publiek hen
niet samen zien zou; en een paar dagen later deden zij zoals was afgesproken. De
zaak gelukte volkomen, de redenaar werd geprezen en ruim beloond, en de
vriendschapsdienst werd volgens afspraak met 10% van de winst vergolden. Zulke
redenaars noemde men oudtijds sofisten. D.B.

Mijnheer de Redacteur!
Vergun me even door middel van uw geacht blad, openlijk hulde te brengen, aan
de overgroote verbeeldingskracht van den schrijver der ‘geniale zetten’, die de
helder beredeneerde ideën door Multatuli alhier den 20sten j.l. geuit zoo belachelijk
in uw blad wist voor te stellen. U begrijpt tegelijkertijd de moeilijkheid, die er in ligt
om uit zulk een geradbraakte voorstelling iets van 't oorspronkelijke weertegeven,
en wil ik mij daarom slechts bepalen tot het terugbrengen van een paar dier zetten
in dat verband, waaruit ze zoo meêdoogenloos gerukt zijn.
Over 't algemeen heeft de schrijver D.B. sterk en onvergeeflijk tegen een der
primitiefste wiskundige regelen gezondigd, namelijk tegen dien, waarin geleerd
wordt dat tusschen de grootheden A.B.C.D., die verder niets met elkander gemeen
hebben, dan dat A:B = C:D, onmogelijk de betrekking kan bestaan: A = C of B = D.
Het bewijs van het begaan dier zonde is gemakkelijk te leveren: 1. wil ik nog even
terugkomen op de platvisschenkwestie. Als ik mij goed herinner bracht Multatuli dit
woord te berde bij zijn betoog over de gelijkheid van toestand waarin hij beweert
dat kind en
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genie verkeeren. Spreker nam het negatieve kind, m.a.w. het kind dat begeert noch
ontbeert, als punt van uitgang aan, liet dat kind zich ontwikkelen, en stelde de mate
dier ontwikkeling door twee uiteenloopende lijnen, met 't kind als hoekpunt voor. De
ruimte, tusschen de lijnen begrepen, duidt dus de opgedane kennis aan wier
onderdeden op dezelfde plastische wijze kunnen voorgesteld worden door kleinere
hoekuitgebreidheden. Hoe zullen die lijnen blijven loopen? Spreker acht stilstand
of achteruitgang onmogelijk, tenzij dood, verwaarloozing of krankzinnigheid
tusschenbeide komt. Op eene zekere hoogte van ontwikkeling gekomen zal de
mensch het geleerde langzamerhand onder één gezichtspunt gaan brengen. De
lijnen zullen dus beginnen naar elkander toeteloopen.
In het snijpunt der 2 elkander naderende lijnen, het punt dus waar alle takken der
wetenschap tot één worden gereduceerd, in dat ideale punt is het genie geboren.
Spreker nu wees op den gelijken toestand van die 2 punten nl. 't punt van uitgang
(kind) en 't snijpunt der beide elkander naderende lijnen (genie) en vergeleek ter
verduidelijking de door de vier lijnen besloten ruimte met een voorwerp uit de natuur
van dergelijken vorm, met een platvisch. Ziedaar ten naasten bij de bron, waaruit
de schrijver D.B. zijne phantastische vergelijking putte.
2. Leze men blz. 34 der ‘Minnebrieven’ van Multatuli, en men zal zich verwonderen
over de koelbloedigheid waarmede D.B. de woorden: wijsbegeerte, kindermeid,
zwarte hond, enz. op de vreemdste manier aan elkander weet te koppelen. Vooral
dat vasthouden van 't derde kind door dien zwarten hond zou een prachtig model
voor 'n monument of schilderij opleveren. Och, daar is maar een klein beetje
phantasie voor noodig en, zou van Alphen zeggen: ‘aan een boom zoo vol beladen
mist men vijf, zes pruimpjes niet.’
3. Vergelijkt de ‘zetten’ schrijver de natuur met eene keukenmeid! Ik zeg met
voordacht: de zettenschrijver, aangezien genoemde vergelijking door den gevierden
spreker dien avond volstrekt niet zodanig is uitgesproken. Wèl wees Multatuli,
sprekende over de ‘eenheid in de natuur’, op sommige punten van overeenkomst,
welke we in de schijnbaar uiteenloopendste voorwerpen in die natuur vinden, getuige
de gelijke reuk, dien we

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

851
somtijds aan vanille en dennehout waarnemen. Die verschillende vormen nu,
waaronder menigmaal hetzelfde voorwerp onder onze aandacht wordt gebracht,
vergeleek Multatuli met de verschillende resultaten, die eene keukenmeid verkrijgt
door dezelfde vleeschsoort op onderscheidene manieren te behandelen. De heer
D.B. heeft echter slechts de woorden: vanille, vleesch, natuur, keukenmeid enz.
noodig om ons de grilligste combinaties onder de oogen te brengen.
De ‘zetten’ over paus en wijsgeer, verzenmakers en dichters, zooals die door den
Hr. D.B. zijn voorgesteld, kunnen gemakkelijk teruggebracht worden tot twee
diepzinnig gevonden waarheden, ten eerste: dat een mens een ezel is, omdat hij
ook twee oren heeft; ten tweede dat een mensch geen ezel is, bij gebrek aan een
staart. Deze ‘zetten’ zijn dan ook te veel uit de lucht gegrepen, dan dat op 't verkeerde
daarvan behoeft te worden gewezen.
Zie, M.d.R., wanneer we met hetzelfde draaivermogen als de heer D.B. welk werk
ook gingen analyseren, dan zouden we even goed, van zin onzin kunnen maken.
We zouden o.a. uit een voorbericht van zeker vertaald werkje van Locke, de bewering
kunnen fabriceeren, dat het bestaan van 't oneindige afhangt van de storingen, die
eens in de loopbaan van Uranus hebben plaats gehad.
Zulk een fabricage staat echter gelijk met vervalsching van levensmiddelen, en
laten we dus achterwege.
U dank zeggende M.d.R. voor de afgestane plaatsruimte heb ik de eer met de
meeste hoogachting te zijn Uw dw.,
M.K.
(Het begint tijd te worden om het debat omtrent Multatuli's voordragt te sluiten.
Diensvolgens zullen eventueel intez. stukken daarover nog enkel in 't aanst. nummer
tot définitieve sluiting dezer polemiek worden geplaatst.
Red. Amersf. Ct.)

Eindnoten:
1. Polypathes: griekse vertaling voor Multatuli.

[4 april 1879
Advertentie voordracht Tiel]
4 april 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Tiel op 10 april in de Tielsche
Courant, no. 40. (Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, Tiel; afschrift M.M.)
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Lokaal Buiten-Societeit
VOORDRACHT
van
MULTATULI
op Donderdag io April 1879,
des avonds ten 8 ure.
TOEGANGSKAARTEN à f 1 verkrijgbaar bij
den boekh. H.C.A. CAMPAGNE.

[4 april 1879
Bericht in de Prov. Geldersche en Nijmeegsche Crt]
4 april 1879
Bericht in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, no. 43 inzake de
voordracht van Multatuli op 8 april te Nijmegen. (G.A. Nijmegen; fotokopie M.M.)
Nijmegen, 4 April.
Dinsdag den 8 April zal hier ter stede door Multatuli een voordracht gehouden
worden in de zaal ‘de Harmonie’. Als waarschuwing voor Katholieken, om die
voordracht niet te gaan hooren, laten wij hieronder volgen, wat aan ‘de Tijd’ uit Breda
daarover geschreven wordt.
‘Als een bijdrage tot de kennis van den geest des tijds en tevens ter beoordeeling
van het gehalte der leeraars, welke onze toekomstige officieren aan onze M.
Academie moeten opleiden, kan dienen dat de heer J. Leopold, leeraar aan gemelde
inrichting in ên polemiek over een voordracht van Multatuli, het zich blijkbaar als
eene schande schijnt aan te rekenen als belijder van onzen Goddelijken Zaligmaker
te worden aangezien.
Neen dat niet, zegt de heer L., ik behoor hoegenaamd tot geene sekte, maar ben
een eenvoudig mensch en als mensch alleen heb ik Multatuli's voordracht
gecritiseerd.
Jammer maar voor Breda, dat ook Katholieken zich verwaardigen de laffe
spotternijen van een godloochenaar als Multatuli, die toch alles wat den Katholieken
heilig en dierbaar is, door het slijk haalt, te gaan aanhooren’.

[4 april 1879
Voordracht te Krommenie]
4 april 1879
Multatuli spreekt te Krommenie.
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[5 april 1879
Open brief in de Prov. Groninger Courant]
5 april 1879
Open Brief aan Multatuli in de Provinciale Groninger Courant, no. 81. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Open brief
aan den heer e. douwes dekker... multatuli.
Het is met al de bescheidenheid, die mij jegens een man van uwe talenten past,
maar ook met al de vrijmoedigheid, die mijn geloof in God mij tegenover uw ongeloof
inboezemt, dat ik de vrijheid neem, om een open brief tot u te rigten.
Persoonlijk heb ik de eer niet u te kennen, maar ik ken u uit uwe geschriften, van
uwen Max Havelaar - het Chef d'oeuvre - af, tot althans de meeste lateren toe.
Aan uwe groote gaven doe ik hulde, maar met uwe verblinding als godloochenaar
gevoel ik diep medelijden uit heilige liefde.
In uwe rede of improvisatie, te Groningen in de Harmonie gehouden, zijt gij voor
die heillooze en menschonteerende dwaling openlijk uitgekomen. Ik heb het verslag
daarvan in onderscheidene dagbladen gelezen, en - 't was maar ééne stem - gij
hebt door de gave der welsprekendheid geschitterd. Uwe rede was als een prachtig
vuurwerk, dat allerlei heerlijke kleuren, draaiende zonnen, fonteinen en sterren
vertoonde, maar dat eindigde en zich oploste in nachtelijke duisternis.
God werd in uwe rede gemist. Zijn bestaan werd door u ontkend en bestreden.
In plaats van tot den levenden God hebt gij uwe talrijke hoorders tot het heidensche
standpunt uitsluitend van natuurbewondering of natuuraanbidding getracht terug te
leiden.
Dat was de duisternis, waarin het schitterend vuurwerk uwer welsprekendheid
eindigde.
Aan de natuur heeft het menschenkind niet genoeg, al valt er op haar heerlijkheid
niets af te dingen. Ik bewonder haar met u.
Aanschouw ik eene schoone bloem, b.v. een blankwitte lelie, dan kan mijn
schoonheidsgevoel daardoor zóó aangedaan worden, dat er een traan in mijn oog
dringt. Wat is Salomo in al zijn heerlijkheid, wat is de schoonste dosch onzer
vrouwen, bij die eenvoudig - ja roerend schoone leliëntooi?
Ik bewonder die met u, maar ik doe meer dan gij. Ik zie daarin de
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heerlijkheid van dien God, die dat kleed der lelie uit dauw en onnestralen geweven
heeft, en ik buig mij aanbiddend voor Hem, den Alwijze ter neder. Dat doe ik bij den
blik op al het grootsche en schoone, dat de natuur mij te aanschouwen geeft in
bergen en wouden, in planten en dieren, in sneeuwvlok en regenboog, in zonnen
en sterren, als fonkelende diamanten in de onmetelijke ruimte gezaaid.
Gij blijft met uwe beschouwing aan die gewrochten hangen, en sluit het geestesoog
voor Hem, die ze geformeerd heeft.
Ik zal geene poging beproeven, om u zijn bestaan te bewijzen, want ik weet te
goed, dat God zich aan niemand laat ‘andemonstriren,’ en stem zelfs toe, dat zijn
bestaan geen mathematisch vraagstuk als het theorema van Pythagoras is.
Alleenlijk doe ik een beroep op uw beter ik, op die stem in het binnenste, die in
alle stervelingen spreekt, en die roept naar den levenden God.
Gij, die de bergrede van Jezus gelezen hebt, kent ongetwijfeld ook de
behartigingswaardige taal, door zijnen uitnemendsten apostel op den Areopagus
van Athene tot heidensche wijsgeeren gesproken, ‘dat zij den Heer zouden zoeken,
of zij Hem immers tasten en vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een iegelijk
van ons, want in Hem leven wij, bewegen wij ons, en zijn wij.’
Met het geloof in dien levenden God ben ik zeventig jaren oud geworden, en het
heeft mij, ook waar ik in mijne mate een Multatuli was, gesterkt, getroost, blijmoedig
gemaakt; het maakt mij nog blijmoedig in mijn ouderdom, en zal, gelijk ik hoop, mij
bijblijven tot mijn laatsten ademtocht.
Met den vurigsten wensch voor uw wezenlijk welzijn, en met de meeste achting
voor uw talenten, verblijf ik
Uw dienstw. dienaar
U.P. Goudschaal.
Scheemda 3 April 1879.

[5 april 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
5 april 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Een enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Directie van Het Nieuws van den Dag.
o
Pijpenmarkt, N 187.
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Amsterdam, 5 April 1879
Beste Dekker! Gij verrast mij met Uwe overkomst. Tot mijn spijt kan ik u echter
heden avond niet komen bezoeken daar ik van 7 uur af besproken ben. Morgen
ben ik tot uw dienst; alleen tusschen 10 en 12 uur niet. Wilt Ge bij mij komen ‘koffie
drinken’? Of eten? Neen, eten liefst niet, want ik herinner me daar dat er
kinderbezoek bij mijn volkje zal zijn.
Straks zend ik u de gevraagde boeken. Alleen kan ik u vrees ik niet helpen aan
deel 1 der Ideën. Ik zal 't thuis nazien.
Wees met Mimi vriendelijk gegroet
tt G L Funke
Had ik 't maar een uur vroeger geweten, dan zou ik mijn avond hebben kunnen vrij
houden!

[6 april 1879
Verslag voordracht Krommenie in De Zaanstreek]
6 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Krommenie van 4 april in De
Zaanstreek, no. 317. (G.A. Zaandam; fotokopie M.M.) Zie voor reakties bij 13 april
1879. Het verslag is van de hand van R. Pieper.

Voordracht van Multatuli te Krommenie.
Gisteren hield de heer E. Douwes Dekker (Multatuli) zijn aangekondigde voordracht
te Krommenie. De zeer talrijke opkomst bewees genoegzaam, welk een
belangstelling het optreden, het werken en streven van deze Persoonlijkheid ook
in deze streken wekt. - Multatuli is dan ook, - zelfs zijn grootste bestrijders zullen 't
erkennen, - een figuur die belangstelling wekt. De opmerking is niet nieuw, maar
ze is niettemin volkomen waar, dat het ten eenenmale ondoenlijk is, van zijn
voordrachten in een kort bestek voor hen die ze niet bijwoonden een ook maar
eenigzins voldoend verslag te geven. Wij zullen ons daaraan dan ook niet wagen,
maar ons er toe bepalen, voor hen die Multatuli gisteren avond hoorden enkele
punten als herinnering aan zijn toen gehouden rede op te teekenen.
Multatuli sprak naar aanleiding van de Bergrede van Jezus in Matheus V.
Diep gevoeld was zijn voorafspraak over het ‘zich terugtrekken in de woestijn:’
zijne opwekking aan eiken Mensch om zich terugtetrekken in de stilte van het eigen
gemoedsleven tot een voorbereiding tot den levenstaak en den levensstrijd.
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Zijn eigenlijke rede bestond uit twee deelen.
't Eerste deel was een behandeling, een bespreking van de Bergrede: van elke
zaligspreking afzonderlijk. Talrijk waren de schoone gezichtspunten die door zijn
rede zich daarin als geheel nieuw voor den hoorder opdeden. - Reeds, ja niet het
minst, in den aanvang, waar hij de woorden ‘de armen van geest’ zoo schoon
verklaarde, boeide hij ten zeerste; en zoo verder sleepte hij mee in steeds
toenemende mate.
Echter, bij volkomen waardeering van het vele schoone en ware in zijn
verschillende stellingen vervat, konden we nu en dan de meening niet onderdrukken,
dat vooral bij een zóó meeslepend spreker als Multatuli zijne wijze van behandeling
eene groote schaduwzijde heeft: zoodat tegen menige stelling nog al wat in te
brengen zou zijn. Ons althans komt het voor, dat b.v. de ‘vredelievenden’ (in casu
de leden der Vredebonden) meer waardeering verdienen; en dat de parabel der
‘gelijkhebbers’ tamelijk duister was.
Het tweede gedeelte was gewijd aan de behandeling van Multatuli's stelling, dat
Jezus woord: ‘zalig de reinen van harte, want zij zullen God zien’ ook thans nog de
grondslag moet zijn der ware wijsbegeerte. - ‘Zij die ernstig streven naar de beste
middelen om het beste te bereiken’ zullen God zien; dat wil volgens spreker zeggen:
zij zullen leeren inzien dat medewerken met de Natuur, leven en handelen
overeenkomstig de wetten der Natuur het ware zielsgenot verschaft. Dit deel van
zijn betoog was bijzonder goed inééngezet en zijn stelling ‘Genot is Deugd’ wist hij,
op zijn standpunt, volkomen van zijn paradoxaal karakter te ontdoen. Toch, moge
ook zijn verklaring waar zijn dat Jehova, Isis, Wodan, God, geen andere woorden
zijn dan een uitdrukking van de idée der eeuwig werkende Natuur die was, die is
en zijn zal - toch gelooven wij dat van de aanwezigen velen even als wij er niet van
overtuigd zullen zijn, dat dit Genot uitsluitend voldoende is voor de ziel die den
persoonlijken God zou moeten missen; - en dat velen met ons de gegrondheid niet
zullen kunnen inzien van M's conclusie, dat het zooveel redelijker is of zooveel beter
voor ons verstand te vatten, om te gelooven in een Natuur van zelve of uit zich zelve
ontstaan en werkende, dan in een persoonlijk, zelfbewust God die in de Natuur,
maar ook buiten en boven deze, werkt. De laatste be-
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schouwing komt ons meer rationneel, meer menschelijk voor, voor verstand en hart
beide.
Onze beschouwing is reeds uitvoeriger geworden dan we meenden dat ze zijn
zou. Maar is het wonder dat zulk een Spreker, zulk een Rede, tot eene uitvoerige
nabetrachting zou voeren!
Welk een rijkdom van denkbeelden, welk een echte welsprekendheid!
En hoezeer persoonlijk ook in menig punt hemelsbreed van de door hem geuite
ideën verschillende, toch verheugen wij ons in zijn optreden, daar alleen uit het
‘Hoor en Wederhoor’ ten slotte de Waarheid zal voortkomen.
En waar zijn schoone slotwoorden ons als 't ware nog in de ooren klinken, daar
gevoelen we ten volle dat hij, de sierlijke stylist, de waarlijk zeer welsprekende
Redenaar, een Zoeker is naar het Ideale, een ernstig Strijder voor ‘de Waarheid’
een die de wereld zeker menige schrede vooruitbrengen zal.
5 April 1879

[6 april 1879
Verslag voordracht Hoorn in de Hoornsche Courant]
6 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Hoorn van 1 april in de Hoornsche
Courant, no. 2885. (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn; fotokopie M.M.)
Dinsdag 1 April hield Multatuli, in een der zalen van het Park alhier, zijne
voordracht voor een auditorium van ruim 260 nieuwsgierigen en belangstellenden.
Het heeft den Spr. gedurende zijn voordracht niet ontbroken aan bijvalsbetuigingen
bij menige piquante uitdrukking en excentrieke passage, maar juist die excentriciteit
belette een algemeene goedkeuring, trouwens dat wist men, en spr. herinnerde dan
ook vooraf dat, hoe men ook moge denken over zijne meeningen, uit zijne werken
bekend, men niet kan verwachten iets anders van hem te hooren dan hetgeen hij
meent dat waar is.
Spr. leidde zijn onderwerp ‘de Philantropie’ in met eene beschouwing over het
begin van de geschiedenis en het ontstaan en verdwijnen der Maatschappijen.
Vervolgens gaf spr. eenige beschouwingen over de natuur en verklaarde, volgens
zijne opvatting, de oorzaak van de draaiende
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beweging der lichamen om de zon, betoogde dat men uit de maan leert stipt te zijn
en zijn plicht te doen en... plicht doen is ware philantropie.
Na de pauze, die daarop gehouden werd, vervolgde de ontegenzeggelijk diep
denkenden spr. met eene beschouwing over een zestal soorten van valsche
Philantropie, om daaruit en daarna de ware Philantropie te kennen. Spr. schetste
in voorbeelden hoe de ziekelijke, de schijnheilige, de verwaande, de domme, de
huichelachtige en de aan den weg timmerende Philantropie zich openbaart en
waaruit ze ontstaat en eindigt met te betoogen, dat wij nergens beter dan uit de
natuur der dingen leeren wat wij te doen hebben.
Woensdag avond sprak Multatuli in Alkmaar voor een schare van pl. m. 340
personen over de vraag ‘Wat is Waarheid.’

[6 april 1879
Verslag voordracht Alkmaar in de Alkmaarsche Courant]
6 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Alkmaar van 2 april in de Alkmaarsche
Courant, no. 14. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Woensdag-avond waren zeer velen van hier en uit den omtrek samengekomen
om Multatuli te hooren, den man, die, sinds hij met zijnen Max Havelaar zoo kloek
en welbeslagen optrad en zoo vele slapende gemoederen wakker schudde,
onvermoeid zijne ‘ideeën’ bij dozijnen schiep en bij honderden in de wereld zond,
en, vooral onder de jongeren van jaren, tal van geestverwanten en bewonderaars
wist te verwerven. Zijn optreden had de nieuws-gierigheid, de belangstelling gaande
gemaakt, - het heeft bij de meesten der opgekomenen slechts teleurstelling gewekt.
Geen betoogtrant die klemt, medesleept en overtuigt, geene denkbeelden die door
stoutheid, oorspronkelijkheid en waarheid, geene beelden die door juistheid en
schoonheid treffen, geene geestige en kernachtige gezegden, die men niet meer
vergeten kan. Niets van dat alles, slechts een onberispelijke zinbouw, zelfs daar
waar het aan opzettelijke versprekingen en tusschengevoegde verduidelijkingen
niet ontbrak, eene gemakkelijkheid van spreken, die de hoorders hoogstens weet
bezig te houden, maar hen weinig te denken, meê te dragen geeft. Wat Multatuli in
hoofdzaak heeft aangevoerd is honderdmaal even goed of beter gezegd, aan nie-
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mand vreemd, en, mag het noodig zijn het vaak te herhalen, hij behoefde daarvoor
waarlijk niet herwaarts te komen. Hij wilde spreken over waarheid, of liever over de
onwaarheid, die zich als waarheid tracht voor te doen, en waarvoor, wijl zij zooveel
gevaarlijker is dan de erkende leugen, hij het noodig achtte te waarschuwen. Hij
vond die onwaarheid in de opvoeding der kinderen, in spreekwoorden, bij de dichters,
in de mythologie vooral (nu, daar draagt zij dan ook haren naam van ‘fabel’ leer
voor), bij de geschiedschrijvers, voor welke laatsten hij Plutarchus, P.C. Hooft en
Macauley als beschuldigden deed optreden. Maar wist ons publiek dan niets van
dit alles, was het hier b.v. onbekend, dat de geschiedschrijvers elk door hun eigen
bril zagen, dat zij hunne Vorsten zochten te vleien of te verheffen, dat staatkundige
en godsdienstige richtingen op hunne historiebeschouwing invloed uitoefenden,
maar dat ook de critiek zich hoe langer hoe meer bij de beoefening der geschiedenis
doet gelden? De spreker haalde onzen 80jarigen oorlog, de daden van Willem I,
Maurits, Willem III aan, ten betooge van de eenzijdigheid en onwaarheid der
geschiedschrijvers; maar heeft prof. Fruin al niet bij de aankondiging der ‘Nederl.
Beroerten’ van Nuyens er op gewezen, dat wij bij onze beschouwing van den opstand
tegen Philips van het over-geleverde standpunt moeten afstappen en rekening
houden met de zienswijze der catholieke schrijvers, al zijn deze evenmin vrij van
vooroordeel? - Om te komen tot de kennis der waarheid, tot wijsheid, om zalig
(gelukkig) te worden, spoorde spr. zijne hoorders aan om oplettend de natuur gade
te slaan, zich bekend te maken ‘met den aard der dingen’ - het wezen der dingen,
dat was de jehova der oude israeliëten - om vooral te trachten geniaal te zijn!
Genieën werden niet geboren, maar vormden zich zelven door nadenken en
oefening; de uitgebreidheid van het veld van wetenschap vereischte afzonderlijke
studie der verschillende takken, zoo vele divergeerende stralen van één punt
uitgaande; maar waar de wijsgeer de resultaten der afzonderlijke studiën wist in
verband te brengen, daar bogen de verwijderde stralen zich weer tot elkander, tot
een ruitvormig figuur - en daar was dan een genie aanwezig of ontwikkeld? - neen,
daar gold het woord van Jezus: laat de kinderkens tot mij komen, want hunner is
het koninkrijk der hemelen! De woorden van Jezus haalde spr. meerma-
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len aan. Daarentegen dienden zijne krachtigste uitdrukkingen om te velde te trekken
tegen het geloof aan het bestaan van een Opperwezen; en tegenover Opzoomers:
‘de rede is uit God’ stelde hij: God is uit de rede. Met groote ingenomenheid beriep
hij zich een paar keeren op prof. v. Vloten. Tusschenbeide veroorloofde spreker
zich uitwijkingen die tot zijn onderwerp niet in verband stonden, o.a. toen hij zijn
twijfel te kennen gaf, of het wel zaak was, bij de afschaffing der doodstraffe blijven;
eenige malen ook aardigheden van zeer twijfelachtige waarde. Mocht hij nogmaals
herwaarts komen, dat gelooven wij, dat zijn anditorium merkelijk kleiner zou zijn, men heeft reeds thans de wetenschap verkregen, dat de gewaande reus, naderbij
beschouwd, geen reus is.

[6 april 1879
Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant]
6 april 1879
Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant, no. 14. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.) Fragmenten.

Ingezonden stukken.
Den Heer S.... te O....
Amice,
Gij vraagt mij u het een en ander over Multatuli's lezing mede te deelen. Gaarne
voldoe ik aan uw verzoek, en opdat ik tevens anderen, die met een dergelijke
uitnoodiging tot mij kwamen, moge antwoorden, doe ik het op deze wijze, in een
open brief. - Woensdagavond, klokke acht, trad de heer E. Douwes Dekker, in lokaal
‘Harmonie’ voor een talrijk en uitgelezen publiek op. - Tusschen twee haakjes: het
was de eerste maal dat Alkmaar dezen spreker binnen hare poorten ontving. - Hij
begon met mede te deelen, dat hij zou spreken over ‘waarheid’, waaronder men
echter, gelijk hij aanstonds er op liet volgen, moest verstaan, dat hij over ‘onwaarheid’
zou handelen. Natuurlijk was een nadere bepaling hier broodnoodig, en het eerste
halfuur werd dan ook besteed om den hoorders aan het verstand te brengen,
waarover de voordracht niet zou loopen. Gelukkig waren wij er ten slotte
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achter. Wij zouden het hebben over al de leugens om ons heen: in het dagelijksch
leven, in onze gesprekken, in onze oordeelvellingen, in de geschiedbeschrijving
enz. enz. Een ruim veld voorwaar!
(....)
Spiksplinternieuw dan was voor mij sprekers herhaalde opmerking, dat de oude
Grieken dom waren. Niet waar, daarvan hoort gij op? De Grieken, met hun menigte
van denkende koppen, met hun keur van dichters (Multatuli zou zeggen:
verzenmakers) dom!.. Hoe rijk zijn hunne werken niet! Hoeveel geven zij ook ons
nog te leeren! Wat tal van eeuwige waarheden hebben zij niet uitgesproken! - En
toch de Grieken ‘waren maar dom’ leerde de heer Eduard Douwes Dekker. Jammer,
dat hij niet heeft getracht het te bewijzen! Misschien ware hij nog bijtijds tot beter
inzicht gekomen! Maar bewijzen schijnt minder zijn fort te zijn. Misschien schuilt er
in dit: ‘De Grieken waren maar dom’ een voor ons verborgen, diepen zin, alleen
voor de ingewijden te vatten! Wel mogelijk! Doch wij gaan verder. Een andere, kersversche nieuwigheid, welke ik hoorde,
was, dat het Oude Testament nog altijd als leerboek der geschiedenis wordt
aangeprezen. Immers om te bewijzen, dat de zoogenaamde geschiedenis vele
onwaarheden gaf, kwam Multatuli aan met de talrijke legerbenden, waarvan in het
O.T. sprake is. Wie, die ook maar eenigszins recht heeft om op dit terrein mede te
spreken, ziet nog in het O.T. een boek van welgestaafde historie! Wien is het
onbekend, dat de schrijvers, die ons daar ontmoeten, allen zagen door een
gekleurden bril, en het vermogen misten zich te verplaatsen naar een tijd en in de
toestanden, waarover zij schreven; waarvan het natuurlijk gevolg was, dat zij
herhaaldelijk dwaalden. (....)
Op godgeleerd terrein is Multatuli wonder thuis en verbazend vindingrijk. Zoo
1.
deelde hij ons meê dat Jesus niet zondeloos was (In parenthesi : hier komen de
voor Multatuli nieuwe, en de voor mij oude zaken). Wat dunkt u daarvan? Dat Jesus
zelf sprak: ‘Noem niet mij goed, want niemand is goed’ (Luk. 18:19) schijnt de heer
D. niet te weten. Waarom anders toch zoo vele woorden gebezigd om aan te toonen
dat het Jesus niet vrij stond zich zondeloos voor te doen, dat hij zich had moeten
nederbuigen (Alsof hij
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zich niet nederboog!!!) en dan, is de moderne richting, welke in Jesus een mensch
ziet, zonder meer, al niet oud genoeg om spreker althans niet geheel onbekend te
wezen!
Voorts had Multatuli de kersversche mededeeling dat loondienst geen deugd is.
Niet waar, dit is een tot nog toe ongehoorde waarheid! Wel kent het Christendom,
goed beschouwd, slechts ééne deugd: zelfverloochening, en maar ééne zonde:
zelfzucht; wel weet zelfs de minder-ontwikkelde, dat loondienst ten slotte niet anders
dan zelfzucht is, zoodat loondienst nooit of nimmer deugd kan wezen, doch Multatuli
rekent het de moeite waard deze zaak nog eens aan zijn uitgelezen gehoor te
vertellen, ja zelfs daarop herhaaldelijk terug te komen.
Er is nog meer oud-nieuws. Luister! Spreker zou ons meedeelen wat ligt
opgesloten in deze uitspraak van Jesus: ‘Laat de kinderen tot mij komen en valt
hen niet lastig, want hunner is het koninkrijk der Hemelen.’ Voorop ging de geestige
geestigheid, dat Jesus de kinderen met een ander oog aanzag dan een kindermeisje
zulks deed (aardig hè?) en toen volgde de zwaarwichtige exegese: ‘Jesus had de
kinderen lief om hun eenvoud en hun onbevooroordeeldheid.’
Alweêr een extra tijding! In den bijbel staat, God schiep den mensch naar zijn
beeld!! Doch Multatuli weet beter. De mensch schiep God naar zijn beeld. Nieuw,
dunkt u niet? Hoeveel malen zouden onze predikanten dit al verkondigd hebben?
Hoe dikwijls is het woord des Duitschen dichters al herhaald:
Gelijk de mensch, zoo is zijn God,
Daarom wordt God zoo vaak ten spot. -

Maar kom, ik houd op. Niet dewijl ik niets meer heb te zeggen, want het minste
slechts deelde ik u mede, doch omdat ik uw geduld niet te lang op de proef mag
stellen. Ik zou u bijv. er op kunnen wijzen dat Multatuli ergens begin en beginsel
verwarde; ik zou u kunnen meedeelen dat zijn herhaald ‘Ik weet niet’ tamelijk
vervelend was. Immers geen schepsel had hem gedwongen te spreken over zaken,
waarvan hij niet wist. Ik zou u kunnen vertellen dat hij onbillijk genoeg! - het
riddertijdperk beoordeelde naar onze begrippen van zedelijkheid en dat hij het
bestaan van genieën ontkende, hoewel hij ergens in zijn Japansche gesprekken
zich zelf genie noemde, of bedrieg ik mij hierin zoo geheel! Ik zou u nog
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meer kunnen berichten. Doch genoeg. Laat het verslag der voordracht dit met die
voordracht zelve gemeen hebben, dat zij van beiden af zijn! Het geheel (laat ik dit
2.
nog zeggen) was een kombinatie van gemeen-plaatsen, would-be aardigheden,
groote woorden en onjuistheden.
Nog iets: Men heeft kloek geapplaudiseerd en toch Multatuli had gesproken over
de logens in het dagelijksch leven.
Vale t.t.
3.
Alkmaar, 4 April '79.
Quidam.

Eindnoten:
1. in parenthesi: tussen haakjes.
2. would-be: gewild, zogenaamd (eng.)
3. Quidam: iemand (lat.)

[6 april 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg v.d. Bosch]
6 april 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Enkel gevouwen velletje
postpapier, waarvan blz. 1 (⅘) beschreven. (M.M.)
Amsterdam 6 April 79
Waarde V.d. Bosch!
Hierby de boekjes voor de beide meiskes. Nog weet ik niet wanneer ik U vragen
1.
kan op welken dag wy u mogen bezoeken. Ik wacht stündlich bericht van Haspels,
waarnaar m'n verdere route moet bepaald worden.
Hartelyk en hoogachtend gegroet van tt DouwesDekker

Eindnoten:
1. stündlich: ieder ogenblik (du.); in duitse schrijfletters.

[7 april 1879
Letterkundige brieven in de Provinciale Gron. Crt]
7 april 1879
Letterkundige brieven aan Multatuli gewijd in de Provinciale Groninger Courant,
no. 82. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Letterkundige brieven.
XIV.
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(Multatuli en zijne beoordeelaars.)
Ik heb het druk, ik heb het buitengewoon druk, maar toch wanneer iemand een groot
aantal vogels in één schot kan vangen, moet hem de lust wel bekruipen zijn kruit
te verschieten. Gewis; en evenzoo zie ik er niet tegen op mijne weinige nachtelijke
uren te offeren aan de taak om eenige overschatters tot orde te roepen in eene
zaak, die m.i. boven hun vermogen gaat. Ik bedoel de
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heftige Multatulianen. En toch hoe zal ik het doen, nu 't bijna onmogelijk is aan al
de lezers van dit blad, die D. Dekker niet gehoord hebben, een vrij beknopt overzicht
van zijne keuvelarij - indien zijn gepraat dien naam waardig is - te geven. Neen, ik
kan het niet in zulk een klein bestek... de lezer vergeve het mij. Dit evenwel moet
ik allen vooruit zeggen: zeide Alberdingk Thijm eens aan 't eind van zijn opstel ‘een
mislukt drama’: ‘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,’ zoo moet mij de treurige bekentenis over de
lippen: ik dacht niet, ik had nooit kunnen en durven denken, dat er onder Multatuli's
toehoorders zoo velen waren, die het niet beneden zich achten voor eene weinig
beteekende keuvelarij - ik weet op dit oogenblik geen ander woord voor zijne ‘rede’
- in het strijdperk te treden. Dat is een bedroevend, ja, jammerlijk verschijnsel.
Och! dat ik nog geen enkelen letterkundigen brief geschreven had, wat zou ik
dan gemakkelijk den lezers kunnen toeroepen: weent met de weenenden, verblijdt
u met de verblijden, maar vooral: weest dwaas met de dwazen! Hoe zou ik ze dan
1.
mogen prijzen, de Soera Rana 's en de Laurillards, de zoogenoemde beschermers
der kunst en de rederijkers. Maar 't was mij te doen om recht te laten weervaren
aan allen en alles; daarom sprak ik zooals ik sprak; doch nu menigeen van mij eischt
een opstel te wijden aan Multatuli's rede, ondervind ik het onaangename van mijne
vrijwillig opgenomene taak. Ongaarne toch doe ik dit, daar Multatuli een in sommige
**
opzichten te goeden invloed uitoefent en te veel schoons geschreven heeft, dan
dat ik lust gevoel hem te laken

*
**

Zie de Dietsche Warande jaargang 1875 of het overdrukje: Een mislukt drama. Beoordeeling
van Multatuli's ‘Vorstenschool’ door J.A. Alb. Th.
Men denke slechts aan den Max Havelaar, (schoon vooral is hierin 't lied van Saïdjah, de
toespraak tot de Lebaksche Hoofden enz), een aantal van de minnebrieven en verspreide
stukken, een groot deel van de derde bundel ideën, Pruisen en Nederland, Specialiteiten,
sommige gedeelten van Wouter Pieterse enz.
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om eene onzinnige redevoering. Is hij niet de grootste prozaschrijver met Potgieter,
Beets en Busken Huet? Bevat zijne Vorstenschool geene verzen, een ten Kate
waardig? Is hij niet de man, die - hoe zijn leven dan ook moge zijn en geweest zijn
- ons eenige kennis over de indische toestanden ten beste gaf? Heeft hij ons niet
getoond, dat een begaafd schrijver zelfs in ons kleine Nederland ruimschoots van
zijne pen kan leven? In één woord, heeft hij zich niet evenals een Beets en de
Génestet eene plaats veroverd in het hart van ons volk? Hen, die daartoe bij machte
zijn, verwijt men niet gaarne hunne gebreken, hoe groot die ook mogen zijn, en
toch, nu er zooveel over Multatuli, vooral in de Nieuwe Groninger Courant, is
geschreven, acht ik mij als 't ware genoodzaakt dit te doen en daardoor schijnbaar
een blaam op hem te werpen, door te zeggen dat de inhoud zijner ‘rede’ slecht, de
voordracht er van slecht en zijne stem eveneens vrij slecht was. Nu, dit laatste
strekke hem niet tot verwijt, want met den ouderdom komen de gebreken.
Dat de heeren Dijkhuis, Mansholt en anderen dit alles niet weten, schijnt aan
hunne weinige letterkundige kennis geweten te moeten worden, en hunne dwaze
aanmerkingen op het vrij rechtvaardig oordeel van den verslaggever van Multatuli's
rede in de Provinciale, dragen het navelmerk van Multatuli's geschriften, zoodat die
schrijvers naar 't schijnt, wat al te vlijtig en wellicht alleen de Ideën en de andere
werken van D. Dekker bestudeeren. 't Spreekt dan van zelf, dat hunne
oordeelvellingen buiten rekening moeten blijven. Ik ben dan ook niet van plan het
geheel te weerleggen, maar ter loops zal ik aantoonen, dat zij dwalen.
't Slechtste van allen is het oordeel van den heer D.R. Mansholt te Meeden. Na
vroeger gezegd te hebben: ‘dat de redactie (n.l. van de Provinciale) den grooten
denker en wijsgeer vijandig gezind zou zijn, was te voorzien, en ik had mij dan ook
op de minst welwillende beoordeeling gevat gemaakt,’ (O pseudo-profeet!), zegt hij
aan 't eind van zijn opstel: ‘als dáár (d.i. achter de beoordeeling) niet iets anders zit,
dan onpartijdige behartiging van publieke belangen, dan wil ik veroordeeld wezen,
mijn leven lang niets te doen dan couranten lezen (lees: te lezen), 't vreeselijkste
(sic), dat een waarheidlievend mensch kan overkomen.’ Mijn waarheidlievend man,
weet dat ook Multatuli zelf een buiten-
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gewoon groot aantal kranten leest, doch voor u zou 't mij spijten, indien gij daartoe
veroordeeld werd, hoewel 't billijk is, want ik ken een veel beter werk voor u, n.l. het
bestudeeren van de geschriften van Potgieter, Beets en anderen. In alle oprechtheid
gesproken, dat zal u goed doen, en alle Multatulianen raad ik ten sterkste aan om
met dergelijke schrijvers wat beter kennis te maken, opdat zij een niet al te slecht
figuur maken, wanneer zij over Multatuli spreken of schrijven. Den heer Mansholt
vergeef ik overigens gaarne, dat hij bij 't aanhalen van mijne brieven een zin geheel
uit zijn verband rukt.
Een bijna even slecht stukje als dat van den heer Mansholt, verscheen
ongeteekend in de Provinciale van den eersten April. ‘Die zegt,’ zoo meent deze
schrijver, ‘dat goed en kwaad hem (Mult. n.l.) evenzeer tegen de borst stuiten, heeft
zeker nooit zijne werken gelezen; immers daarin stelt hij het goede evenzeer op
prijs, als hij het kwade aantoont. (Sic!) Misschien bedoelt de verslaggever met zijne
aanklacht van eigenwaan, dat Multatuli hoogmoedig is, en hierin heeft hij gelijk;
d.w.z., Multatuli heeft den moed om hoog te staan’ (sic.) enz. Kan het nog erger?
Multatuli ‘erkent het goede’!! Mijn goede man, zijn Shakespeare, Vondel, Bilderdijk,
Göthe, Schiller, Hooft, Beets enz. enz. dan in uwe oogen kwajongens, wier werken
of in 't geheel niet, of nauwelijks 't lezen waardig zijn? De minachting die Multatuli
voor hen heeft, doet mij zulks van u vermoeden. Doch vaarwel, ik heb nog meer te
doen en laat daarom uwen nieuwerwetschen hoogmoed maar rusten. (....)
En nu nog een woord bepaaldelijk over Multatuli's keuvelarij, waaraan de vier
critici hunne meeningen kunnen toetsen. Multatuli, die gewoon is nu eens te zeggen:
‘publiek, ik veracht u met groote innigheid,’ dan weer: ‘bitter gestemd - dat ben ik
altijd als ik veel Nederlanders bijeen zie,’ - Multatuli scheen op den bekenden avond
zijne bitterheid af te willen leggen, doch gedaan heeft hij 't niet. De lezers weten
reeds, dat hij ter beantwoording zijner vraag: ‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’
zijnen hoorders eenige van de ‘negen’ zaligsprekingen (Matth. V, 3 - 11) verklaarde.
Hoe hij dat deed is moeielijk te zeggen, of neen, zeer gemakkelijk: hij deed dit op
zijn Multatulisch, d.i. (voor de lezers, die zijne werken niet kennen) hij gaf ons een
mengelmoes van goed
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en kwaad, van juiste opmerkingen en onzin, 't Spreekt als een boek, dat ik hem niet
in alles zal en kan weerleggen; slechts met een paar kantteekeningen moeten de
lezers zich tevreden stellen. Eene aanmerking moet ik hier bijvoegen n.l. deze, dat
er geen negen, zooals Mult. zeide, maar slechts acht zaligsprekingen zijn. De
negende toch is eene uitbreiding, gegeven aan de achtste door een overwerker van
Mattheus' Evangelie (....)
In het tweede gedeelte van zijne causerie sprak hij over het ‘zalig zijn de reinen
van harte, want zij zullen God zien,’ waarvan hij ons eene alles behalve duidelijke
verklaring gaf. Intusschen vertelde hij ons, dat zijn God de oude Wodan, dat weten
beteekent, was; welk woord in verband staat met Jahwe of Jehova, Jupiter enz.
Over de beteekenis der woorden wil ik hier niet twisten, doch vraag of men aan de
gelijke beteekenis van een paar woorden zulk een groot gewicht mag hechten, dat
men de zaken zelve, door die woorden voorgesteld, gelijk mag noemen? Jehova
beteekent ‘die is, die was, die wezen zal.’ Goed! die eigenschappen schrijven ook
wij toe aan onzen persoonlijken God; doch ik vraag heeft M. het recht, zoo hij een
oprecht en goed mensch nog wil schijnen, God te bespotten, en daardoor onze
denkbeelden te minachten? Of is 't b.v. niet voor ieder godsdienstig gemoed ten
hoogste beleedigd, priesters de kassiers van God te noemen? Is 't niet zeer
aanmatigend en grof zich telkens met Jezus te vergelijken op eene wijze als hij
deed? Plaatst M. zich niet sterk op den voorgrond door in zijn eigenwaan aan Jezus
niets meer en dezelfde eigenschappen toe te schrijven als aan zich zelf? Heeft D.D.
't recht om openlijk te verkondigen: ‘tout connaître, c'est tout pardonner’? waaruit
men zou mogen besluiten, dat Multatuli, die bijna nooit vergevingsgezind is, toont
ook niets te begrijpen. Ja, dit laatste schijnt als waar aangenomen te mogen worden.
Multatuli meent, dat hij zelf van alles verstand heeft, maar hij toont gedurig, dat
zoowel zijne kennis op financiëel, als op taal- en letterkundig, wijsgeerig en
theologisch gebied zeer oppervlakkig en verward is.
't Gaat hem juist als de schrijver van 't ingezonden stukje in de Provinciale opmerkt,
Multatuli kan bijna altijd zeggen: ‘ik heb niets nieuws verkondigd, alleen de vorm
van 't gesprokene is nieuw.’ Ja, de vorm van bijna alles wat hij schrijft en zegt is
nieuw en trekt aan, en zijne talenten stellen hem in staat onbewust veel
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schoons te uiten. Dit en zijn schelden en razen op bijna al het bestaande is oorzaak,
dat zijne werken zooveel opgang maken, want wáár is het wat Nicolaas Beets reeds
in 1845 schreef van onze eeuw, dat zij
Slechts twee wegen kent om tot wat naams te raken:
Gemaakte klacht, of wild geschreeuw,

en van die beide dingen heeft Douwes Dekker zooveel mogelijk voordeel getrokken.
Moet ik nog meer schrijven om de vier bovengenoemde recensenten te
weerleggen? Moet ik nog over zijne voordracht spreken? Ik geloof het niet. Alleen
houde men in 't oog, daar ik den schijn aangenomen heb, een tegenstander van
Multatuli te zijn, dat ik, zooals ik vroeger reeds in een mijner brieven geschreven
heb, een groote achting en vereering voor hem heb, in zooverre hij zulks waardig
is. Niemand kan mij het evenwel kwalijk nemen, dat ik niet, als zoovelen, blind ben
voor zijne groote gebreken.
D.G. Noordman.

Eindnoten:
1. Soera Rana: pseudoniem van Isaäc Esser (1845-1917), nederlands dichter en schrijver.

[7 april 1879
Voordracht te Rotterdam]
7 april 1879
Multatuli spreekt voor de tweede maal te Rotterdam.

[8 april 1879
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
8 april 1879
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 (¾) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Chr. Brugma, Hôtel
Weimer, Rotterdam.
Dinsdag ochtend lieve Mevrouw! Dat ge niets van my hoort, is 'n gevolg van m'n
vermoeienis. Ik sliep sedert vele nachten niet, door 't hoesten. Heden nacht heb ik
1.
wèl geslapen, maar 't was à force van morphine te gebruiken. Nu ben ik suf door
de nawerking. Straks moet ik naar Nimwegen.
Hartelyk gegroet van Uw liefh.
DD

Eindnoten:
1. à force: door 't gebruik (fr.)
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[8 april 1879
Ingezonden Stuk in de Amersfoortsche Courant]
8 april 1879
Ingezonden Stuk in de Amersfoortsche Courant, no. 2713. (G.A. Amersfoort;
afschrift M.M.)
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Laatste woord over Multatuli
Multatuli heeft gezondigd tegen de logica en tegen de aesthetica. Dit zal ik bewijzen.
Multatuli is begonnen met te zeggen, dat het ter voorkoming van misververstand
nuttig en noodig is nauwkeurig te bepalen, wat men met zijne woorden bedoelt.
Vervolgens heeft hij verzuimd te bepalen, wat hij met het woord wijsbegeerte
bedoelde.
Dus moest ieder meenen, dat hij er hetzelfde mede bedoelde als iedereen.
Toen heeft hij alle wijsgeerige leerstelsels gerangschikt onder één der twee
rubrieken: loonstelsel en strafstelsel. Als toppunt van het eerste heeft hij wel degelijk
den paus genoemd.
Deze rangschikking is geheel ongewoon, en niemand kan met de gewone opvatting
der wijsbegeerte hier iets van begrijpen.
Dus moet Multatuli met het woord: wijsbegeerte geheel iets anders bedoelen dan
alle andere menschen. Dit had hij volgens zijne eigen inleiding moeten zeggen. Dit
nu heeft hij niet gezegd. Dus is hij inkonsekwent. Inkonsekwentie is zonde tegen
de logica; derhalve... enz.
Ten tweede: Multatuli heeft, in welken zin dan ook, in allen gevalle de beelden,
kindermeid, zwarten hond, keukenmeid en platvisch gebruikt. Deze beelden zijn
plat. Platte beelden te gebruiken is zonde tegen de aesthetica. Derhalve... enz.
Hoe komt het dan, dat Multatuli bij sommigen zooveel opgang gemaakt heeft?
Door zijne voordracht; want deze is zijn grootste, haast zou ik zeggen, zijn eenigste
deugd. Hij herinnerde mij aan de ironische opmerking van Demosthenes, die op de
vraag: wat is de hoofdzaak in de welsprekendheid? antwoordde: ‘de voordracht is
het eerste, het tweede, het derde, kortom alles, bij het spreken voor het publiek’.
Hiermede neem ik van Multatuli c.s. afscheid.
D.B.

[8 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
8 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (½) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Chr. Brugma, Hôtel Weimer, Rotterdam.

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

870
Dinsdag morgen beste Haspels!
Ik heb goddank geslapen maar daar 't slechts 'n gevolg was van de morphine,
voel ik me suf en dom. En m'n spit in den rug! bah! - Ik vertrek 10-30 naar Arnhem,
r

waar m'n vrouw me wacht. Vandaar p rytuig naar Nimwegen. r

Eduard blyft tot morgen hier. Wilt ge zoo goed zyn hem: (M E. Douwes Dekker
Jr hotel Weimer) f 100 te zenden? 1.
Straks schryf ik aan Le Gras . Ik had 'n ‘mooi versje’ willen maken, maar 't zal
niet gaan. Hoofdzaak is U in 't publiek 'n bewys van sympathie te geven, en dàt zal
ik doen.
Hartelyk gegroet
Dek
Verzoek Roelants my 't adres optegeven van den heer die de zaal verliet omdat hy
me niet hinderen wilde door hoesten. Ik ben hem wat schuldig.

Eindnoten:
1. Le Gras: n.a.v. de benefietvoorstelling op deze dag.

[8 april 1879
Telegram van Multatuli aan A.J. le Gras]
8 april 1879
Telegram van Multatuli aan A.J. Le Gras. Rijkstelegraafformulier, waarop ingevuld
Aangenomen te Nijmeegen, den 8/4 1879, ten 6 u. 15 m. des namiddags. Ontvangen
te Rotterdam, den 8/4 1879, ten 7 u.-m. des namiddags. Zie P. Spigt, Keurig in de
kontramine (1975), afb. 11. Het origineel is verloren gegaan.
Legras Schouwburg Rotterdam
Zeer onwel. Onmogelyk iets te redigeeren. Wees zoo goed den beneficiant myn
1.
werken aantebieden met de hartelyke groet van zyn vriend Multatuli. Ook v.Z. zendt
zyn gelukwensch. Dek

Eindnoten:
1. v. Z.: de broer van Van Zuylen, de toneeldirecteur. Deze broer was in 1879 een van Multatuli's
begeleiders.

[8 april 1879
Bericht in de Nijmeegsche Nieuwsbode]
8 april 1879
Bericht inzake de voordracht van Multatuli te Nijmegen op 8 april in de
Nijmeegsche Nieuwsbode, no. 1114. (G.A. Nijmegen; fotokopie M.M.)
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De lezing van Multatuli zal morgen avond druk bezocht worden, te oordeelen naar
de aanvankelijke deelneming, welke ten gevolge van de afkeuring, door de
1.
Gelderlander daarover uitgesproken, natuurlijk niet minder is geworden.

Eindnoten:
1. Zie bij 4 april.

[8 april 1879
Voordracht te Nijmegen]
8 april 1879
Multatuli spreekt te Nijmegen.

[9 april 1879
Advertentie voordracht Gorinchem]
9 april 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Gorinchem op deze dag in de
Nieuwe Gorinchemsche Courant, no. 783. (G.A. Gorinchem; foto M.M.)
LOCAAL DE DOELEN
VOORDRACHT

door
MULTATULI.
Op Woensdag 9 April 1879.
Aanvang 8 ure.
Entrée f 1,49 des avonds.
KAARTEN zijn van af heden ad f 0,99 te verkrijgen bij den Heer STOKHUYZEN,
Boekhandelaar alhier en op den dag der lezing, van af tien ure, aan het
Bureau, waar alsdan ook plaatsen zijn te bespreken à 10 cents.

[9 april 1879
Verslag voordracht Rotterdam in het Rotterdamsch Nieuwsblad]
9 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Rotterdam van 7 april in het
Rotterdamsch Nieuwsblad, no. 313. (G.A. Rotterdam; fotokopie M.M.)
Wij smaakten gisterenavond nog eens het genot Multatuli te hooren. De begaafde
redenaar had tot onderwerp gekozen eenige middelen ter herkenning der waarheid
en als het zekerste middel ter onderscheiding van de waarheid, raadde hij aan te
letten op de leugens, die bijna overal te vinden zijn. Slechts enkele voorbeelden
wilde hij aanhalen. Hij wees dus op de leugens in de kinderkamer, in kinderpoëzie,
leugens in spreekwoorden, in verzen, liederen en romances, op het tooneel, in de
letterkunde, en in de
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dagbladen, in de mythologie, en in de geschiedenis, om ten laatste te wijzen op het
eenige waarin geen leugen bestaat, den aard der dingen, zooals wij dien vinden in
de rijke, schoone natuur.
Als altijd muntte sprekers rede uit door kernachtigheid en schoonen stijl; toch
keerden wij minder voldaan huiswaarts dan gewoonlijk het geval is.
Niet altijd vonden we gisteren in de aangehaalde voorbeelden die frischheid en
verrassende nieuwheid, en in zijne opmerkingen die juistheid, waardoor Multatuli's
redenen en geschriften zich steeds kenmerken; en leidde de spreker zijn voordracht
ook in met de waarschuwing, dat hij geen nieuws zou verkondigen, wij kenden
Multatuli te goed om niet te verwachten, dat hij ook ditmaal uit het oude aambeeld
weer louter nieuwe vonken zou slaan. In die verwachting vonden wij ons
gisterenavond wel eens teleurgesteld, maar, niettemin bevatte de voordracht veel
schoons en veel, dat ter harte genomen kan en zal worden.
Naar wij vernemen, was het gisteren de laatste voordracht, die Multatuli in dit
seizoen hier ter stede zal houden. Moge de waardeering, die uit de belangstelling
en aandacht zijner hoorders sprak, hem eenigszins schadeloos stellen voor de
miskenning, waarvan hij ook gisteren weer eenige bewijzen aanvoerde, en hem
overhalen nog dikwijls Rotterdam met een bezoek te vereeren.

[9 april 1879
Voordracht te Gorinchem]
9 april 1879
Multatuli spreekt te Gorinchem.

[10 april 1879
Voordracht te Tiel]
10 april 1879
Multatuli spreekt te Tiel

[11 april 1879
Verslag voordracht Nijmegen in de Nijmeegsche Nieuwsbode]
11 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli op 8 april te Nijmegen in de Nijmeegsche
Nieuwsbode, no. 1115. (G.A. Nijmegen; fotokopie M.Fragmenten.
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De voordracht van ed. Douwes Dekker.
(Ingezonden.)
Den Heer ***
Amice.
Gij hebt mij om een verslag van Multatuli's voordracht gevraagd. Ik zei u dat toe
en moet mijn woord dus lossen. (....)
De voordracht is het eerste, het tweede, het derde in de welsprekendheid. Dat
heeft Eduard Douwes Dekker ons gisteren avond weer bewezen. Zijn eenvoud,
zijne natuurlijkheid, zijne zeggingskracht waren in éen woord wegslepend. Hij
biologiseerde letterlijk zijn publiek, dat twee en een half uur - zegge twee en een
half uur! - met ingehouden adem den spreker volgde. Zoo uitstekend was die
voordracht, dat daaraan zelfs geen afbreuk werd gedaan door des sprekers gewoonte
om de laatste woorden van menigen volzin een weinig te rekken en op iedere
lettergreep een bijzonderen nadruk te leggen. Hij herinnerde mij daardoor
onwillekeurig een indertijd zeer beroemd Amsterdamsen dominé, dien ik dertig à
veertig jaren geleden van tijd tot tijd hoorde.
Over den stijl kan ik zeer kort zijn. Wie kent Multatuli's Max Havelaar, wie zijne
ideën niet? Wie weet niet, dat hij toovert met de taal, gelijk slechts enkelen onder
alle natiën, hetzij hij verzen of proza dicht? Want dichten is 't altijd. Nooit verloochent
zich de geboren dichter bij hem.
Zoo was 't ook gisterenavond in zijne... hoe zal ik 't noemen? Een lezing? neen!
dat woord klinkt te schoolsch en dat was 't ook niet. Eene causerie? Maar dat is
geen Nederlandsch. Eene voordracht? Maar dan denkt men licht meer aan den
vorm dan aan den inhoud. Een praatje? Maar dat is te plat. Laat mijne lezers zelven
maar een naam geven aan wat ze hoorden; wat doet de naam er hier toe? We
begrijpen elkaar.
En nu de inhoud. (....)
Wat de hoofdstrekking van zijn speech aangaat, kon niemand daartegen eene
bedenking inbrengen. Op de vraag: waarom (zeer juist later door hem zelven in
waartoe veranderd) leeft de mensch? gaf hij ten antwoord: om goed en daardoor
gelukkig te zijn.
Wie zal dat antwoord niet van harte onderschrijven?
Doch waar twee menschen hetzelfde zeggen, is dit daarom nog niet hetzelfde.
Om een waarachtig oordeel te vellen over eens
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anderen gevoelen, moet dit altoos scherp in het oog worden gehouden. Anders
loopt men groot gevaar eens anderen meening òf eenzijdig en onbillijk te verwerpen,
òf die zonder goede gronden aan te nemen.
We meenen, dat de heer Douwes Dekker blijkens zijne woorden aan den éenen
kant en het publiek blijkens zijne houding aan den anderen kant die waarheid gisteren
te veel uit het oog heeft verloren. (....)
Maar heb ik dus aangetoond, dat het mij niet geheel aan de gave der waardeering
ontbreekt, gij zult mij veroorloven, mijn vriend, ook mijne bedenkingen mee te deelen.
De heer Douwes Dekker, die er evenmin als ik en ieder denkend wezen op ieder
punt eene vooraf klaar gemaakte en onfeilbare leer op nahoudt, zal wel de laatste
zijn om dit kwalijk te nemen. Ik meen zelfs zoo doende te handelen in den geest
des sprekers, die immers verklaarde geen ander doel te hebben dan tot nadenken
te prikkelen.
In de eerste plaats kom ik op tegen de redeneering, waarmee hij zijne uitwijdingen
vooraf aankondigde en rechtvaardigde, dat men nl. de natuur ook in het onvolmaakte
moet navolgen.
In den mond van een kunstenaar als Multatuli verbaasde dat woord me zeer. Ik
dacht tot dusver altoos, dat het des kunstenaars taak was, de natuur in hare hoogste
uitingen op het leven te betrappen en haar geïdealiseerd weer te geven.
Natuurlijkheid sluit volstrekt geen navolgen van het leelijke in de natuur in zich. De
voordracht van den spreker zelve - natuurlijk, in den besten zin van 't woord - is het
beste bewijs voor mijne stelling en - tegen zijn beweren. Bovendien was deze
geheele uitwijding overbodig. Had Multatuli eenvoudig gezegd: ik geef u wat de
Franschen eene causerie noemen, dan had deze gansche ketterij op 't gebied der
kunst achterwege kunnen blijven.
Een tweede redeneering, om der gevolgen wil van bedenkelijker aard, was de
aanval op het gevoelen, dat men aan anderer meeningen eerbied verschuldigd is.
Vooreerst zal niemand met gezonde hersenen dit beweren, wel, dat men eens
anderen overtuiging moet eerbiedigen. En dat is geheel iets anders. Geen sterveling
denkt daarbij aan het voetstoots overnemen van anderer meeningen, zoodat men
in 't zelfde oogenblik aangaande éene en dezelfde zaak het ja en het neen zou
uitspreken.
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o

Maar eens anderen overtuiging eerbiedigen wil zeggen: 1 . die grondig onderzoeken,
o

opdat men haar goed leere kennen, 2 . hem, die haar oprechtelijk koestert, die
achting betoonen, welke ieder mensch verdient, wien het om waarheid te doen is,
ook waar men zijn gevoelen bestrijdt.
En hier komen wij op het zwakste punt van Multatuli's geheele speech. Bekend
zijn zijne gevoelens over de aanbidding van een persoonlijken God. In zijn oog is
dat niet alleen krankzinnigheid, omdat die persoonlijke God niet bestaat, maar ook
een ramp voor de menschheid, omdat die aanbidding met alle menschelijke
werkzaamheid en ontwikkeling volkomen in strijd is.
Op dit punt nu staat Multatuli ver beneden velen, die hetzelfde onderwerp
behandelden en die wat talent betreft niet in zijne schaduw staan kunnen. Met
scherpe, geestige trekken teekent hij hier een karikatuur in plaats van een portret;
hij stelt dat aan het publiek als type voor en gaat het dan met een paar woorden
belachelijk maken. Dat is inderdaad toch al te gemakkelijk.
Hij schijnt niet te weten, dat er lieden zijn, met hersens en met een hart er bij, die
ook kennis gemaakt hebben met den strijd des levens, die als zij zeggen in een
God te gelooven, aan geheel iets anders denken dan een ‘pop’ of aan een ‘wezen,
dat er behagen in schiep een tal van wezens voort te brengen alleen om het
genoegen te hebben, hen voor zich op de knieën te zien liggen.’ Hij schijnt niet te
weten, dat er heden zijn, met hersens en met een hart, die bij het woord aanbidding
aan geheel iets anders denken dan aan ten hemel geslagen blikken en aan
gevouwen handen. Doordravend op de voorstelling, die hij nu eenmaal aan het
woord God en aan het woord aanbidding gelieft te hechten, verdeelt hij de menschen,
die het niet met hem eens zijn, in twee soorten: huichelaars of domooren. Eene
derde soort bestaat er voor hem niet en kan er voor hem ook niet bestaan.
Even averechtsch als die voorstelling van de godsdienst was in den beginne ook
de schildering van het gevoelen dergenen, die nog iets anders dan zinnelijk genot
als het doel des levens stellen - wat Multatuli zelf ook doet - die prediken, dat de
zinnen aan het zedelijk leven onderworpen moeten zijn.
Die stoel met spelden was... zachtst gesproken, eene hoogst misplaatste
aardigheid. Het prouveerde niet voor het publiek, dat het daarom lachte.
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Onophoudelijk heb ik mij onder het luisteren naar Multatuli's woorden afgevraagd:
weet hij nu waarachtig niet beter? (....)
En nu het slot van de causerie, het door Multatuli gegeven antwoord.
Niets zoo onduidelijk als dit.
We moeten, zegt hij, Robinson Crusoë's voorbeeld volgende, de stoffelijke en
onstoffelijke dingen om ons heen waarnemen, hunne waarde voor ons leven bepalen
en trachten te leven naar de natuur der dingen, haar navolgende in hare stiptheid,
hare trouw, hare arbeidzaamheid, hare rechtvaardigheid, hare goedheid, enz.
Wanneer het ons niet om woorden, maar om ideën te doen is, dan zij het
geoorloofd te vragen: Wat verstaat gij onder de natuur der dingen? Het eigenlijk
wezen, de aard, het karakter van elk ding op zich zelf? Zoo toch kan die uitdrukking
worden verstaan.
Maar dan kan ik daarvan niets leeren, want dan vertoont de natuur mij de meest
bonte, grillige verscheidenheid van dingen, die elk op zichzelf niets van stiptheid,
trouw, enz. bezitten.
Dus moet het de natuur als geheel, als eenheid zijn. Deze opvatting wordt
bovendien bevestigd door des sprekers vermelding van de eenheid in de natuur,
die met allerlei doeltreffende of niets ter zake afdoende bewijsgronden werd
verdedigd.
Alzoo de natuur als eenheid, de Kosmos der Grieken. Maar zijn wij er nu? Neen,
want ook als geheel beschouwd - wanneer het aannemen van een doel bij een
onbewuste massa natuurlijk buitengesloten is - vertoont de natuur wel trouw aan
zekere wetten maar geen rechtvaardigheid of goedheid. Dan is ze in ons oog terecht,
zoo als de Genestet zegt: vaak doelloos wreed.
Met een beroep op de natuur kan ik dan de grootste gruwelen rechtvaardigen.
(....)
Maar dat wil Multatuli niet. Hij wil, dat we goed zijn, dat wij allen gelukkig maken,
dat wij in dien arbeid voor anderer heil ons geluk vinden. Voortreffelijk! Maar waarom
is dat zoo? Multatuli heeft vergeten ons dit te zeggen. We moeten dit maar gelooven
op zijn woord. Geen enkel argument gaf hij ons. Want de natuur leert ons wel werken
ja, maar werken voor eigen onderhoud. Waar schuilt zijne fout? Mijns inziens hierin,
dat hij, de vraag stellende, waartoe leeft een mensch, vergeten heeft daarop eene
tweede vraag onmiddellijk te laten volgen: Wat is een mensch?
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Want het ter loops geuite woord, dat de mensch het hoogst ontwikkeld zoogdier is,
zal toch wel niet als een antwoord op die vraag mogen gelden. (....)
Ziedaar mijne indrukken, mijn vriend! Wat ook aan mijn verslag ontbreke, van éen
ding ben ik mij bewust: ik heb gepoogd, ook bij verschil van gevoelen, rechtvaardig
te zijn. Ik zeg nog eens: ik heb gepoogd.
Vaarwel
De Uwe
1.
Alethophilus .

Eindnoten:
1. Alethophilus: vriend der waarheid (gr.)

[11 april 1879
Brief van Multatuli aan C. Merens-Hamminck Schepel]
11 april 1879
Brief van Multatuli aan mevr. Chr. Merens-Hamminck-Schepel. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (N.L.M.D. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Tiel, 11 april 79 lieve beste Chris, schryf't niet toe aan onhartelykheid, beste meid,
dat je eerst nu iets van me hoort. Na 't ontvangen van je briefje dat naar (ik weet
niet meer, waar heen?) geadresseerd was, antwoordde ik je haastig 'n woordje, en
zou dien avend nader schryven. Och, dit heb ik niet gedaan! Ik leefde als in 'n roes
van de drukte. Maar die drukte was 't ergste niet, ik was en ben nog onwel. Keel en
borst schynen geweldig aangetast, en daarby heb ik 't spit in den rug, zoodat ik
moeite heb me overeind te houden. En de nachten breng ik grootendeels met
hoesten door.
Na te Rotterdam, Nimwegen, Gorkum en hier te hebben gesproken, heb ik nu
vandaag voor het eerst eens weer 'n eigen dag. Ik houd dien voor 'n rustdag om te
beproeven wat opteknappen, want ik ben waarachtig ongenietelyk. Vandaar dan
ook dat ik in plaats van naar Nimwegen te gaan zooals eerst het plan was (Mimi
logeert er by den heer Versluys naby Nimwegen) me hier bezig houd met
vergeefsche pogingen om te zweeten. Ik had geen lust weer op de boot te gaan,
waarop ik gister van Gorkum, komende zooveel geleden heb van kou en hoest.
Maar och, met m'n zweetkuur wil 't niet lukken. De nydige goden sluiten m'n poriën.
Althans na 't gebruik van 'n heel potje vlierconserf ben ik
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even heesch, schor, pynlyk en styf als gister. Dit valt me erg tegen. En ook in m'n
hoofd ben ik suf. Vele nachten al, heb ik nu morphium moeten innemen om wat te
slapen. En dit verstompt zoo! 1.
Die belemmering in je komst is treurig, lieve Chris! Ik zou die meid wel willen
trappen. 't Schepsel weet niet wat ze doet. Wel had Mimi er my reeds over gesproken,
maar nog met 'n schyntje van hoop dat het geschikt worden zou. En jou briefje
spreekt daarvan geen woord! Zou je nog kans zien haar te houden? Kun je 't door
geld gedaan krygen? Doe het asjeblieft. Ik heb 't er graag voor over schoon ik haar
liever 'n schop gaf. n

Den 17 spreek ik te Purmerend. Ik zal daar afstappen in 't hotel Faber, waar 't
heel dragelyk is. Komen jy en Merens daar ook? Je moet toch 'n pied à terre hebben,
al was het dat je 's avends weer terug ging, gelyk ik vrees dat je plan zou zyn. Ik
zou 't heel gezellig vinden en prettig als je blyven kon. Ik kan je heusch op 't oogenblik geen adres opgeven waar ik te beschryven ben.
't Hangt er van af of ik morgen naar Nimwegen ga, en of ik nog te Zaandam moet
o

spreken. Zoodra mogelyk geef ik je m'n adres op. Dan hoor ik van je 1 Of en hoe
o

o

laat je te Purmerend komt. 2 Hoe lang je daar blyft? &3 Of er misschien iets op
gevonden is om die ellendige meid tot blyven te bewegen. Doch ook zonder al die
redenen, heb ik heel graag wat bericht van je lieve Chris. Je hoeft je waarlyk niet
te beroepen op 'n verzoek van Mieske om me te schryven. Je brieven en briefjes
zyn me erg welkom, beste meid. Als die malle Bet by haar plan blyft, moeten we in godsnaam je komst uitstellen.
Als 't maar geen afstellen wordt. Ik zou er zoo'n groot genoegen in scheppen je te
Wb. tot 'n bedorven kindje te maken. Ik zou alles doen om je genoegen te geven,
zóó dat je in 't volgend jaar terug kwam. Die vervloekte meid!
Dag beste Chris, wees heel hartelyk allemaal gegroet van je liefh.
Dek
Malle meid, met je ‘medelydende vriendelykheid.’ Nu ja, medelyden met je
huishoudelyk getob. Maar overigens heb je geen meelyden noodig. En: dat
‘versmaden’ Dat is komiek! Ik denk
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met veel genoegen aan ons tourtje naar Alkmaar. Het mesje van Mimi was niet in
't Logement, maar ik heb 't in 'n koffertje gevonden. Zoo komt alles terecht. Houd
maar moed, gy mesjes die verloren zyt of voor verloren gehouden werd.
Och, probeer nog eens by Betje. Bied haar geld, of opslag, toe! Ik zou 't zoo prettig
vinden samen te reizen, en te Wbaden aantekomen in 'n ongeregelden boel. Dat is
toch maar 'n zaak van ½ dag. Mies is zeer handig, en wy zouden meehelpen.

Eindnoten:
1. De bedoeling was dat Chris mee zou terugreizen naar Wiesbaden, maar de dienstbode die dan
als oppas zou fungeren, zei haar dienst op.

[11 april 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
11 april 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
Tiel, Vrydag middag 1,2 uur lieve Mies, dat ik gister niet van Gorkum schreef, was
omdat ik zeker dacht vandaag by je te komen. M'n reis was weer onpleizierig door
de felle kou. Gister op de boot heb ik byna den ganschen tyd gehoest, en de pyn
in m'n rug was ondragelyk. Ik had dan ook gist'ravend moeite m'n taak te volbrengen.
Toch is 't (wat het publiek aangaat) weer goed afgeloopen, maar ikzelf voelde me
haast niet van inspanning. De pyn in den rug vind ik haast nog erger dan 't hoesten.
Ik besloot dus gister avend hier 'n zweetmiddel intenemen, maar 't heeft niet veel
geholpen. Vandaag voel ik me niets beter dan gister, en ik zag op tegen de reis met
de boot (schoon t nu mooi weer is. Dit was 't gister in 't geheel niet!) Ook voel ik me
onbekwaam om te praten. 't Zou in myn toestand 'n ware onbeleefdheid wezen
iemand met me op te schepen. De inspanning die ik dan zou noodig hebben om
niet al te ongezellig te schynen, valt me te zwaar.
Met m'n zweeten is 't maar half gelukt. Van nacht wil ik nòg eens probeeren. Als
ik inshemels naam die hevige pyn in den rug maar kwyt was. Gister by de voordracht
had ik moeite me overeind te houden, en ook op dit oogenblik valt het rechtop zitten
me zwaar. Plannen voor reis &c kan ik op 't oogenblik niet maken. Ik wordt hier in
dit hotelletje vriendelyk behandeld en stel alles uit tot ik me wat beter voel.
Ik ontv. te Gorkum je brief van Nimwegen, en hier dien van Bergendal. Groet de
Versluysen.
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Meen niet dat me iets anders mankeert dan zware kou die borst, keel en rug tegelyk
heeft aangetast. Ik ben niet ziek, en als ik vandaag reizen moest (of ‘spreken’) zou
ik 't doen! Maar nu eens 'n dag kunnende uitrusten, neem ik die kans waar. Bepalen
kan ik vandaag niets. Ik schryf van avend of morgen weer.
Goed dat je naar Erlangen hebt geschreven. Een kusje voor Woutertje. Ja, de
kleine Versluysjes zyn lief. Daar is tucht. Ik wou dat Chris het zag. Dag Mieske.
Verbeelje, ik ben (altyd in de hoop dat ik terdeeg aan 't zweeten komen zou) tot
± 11 uur te bed gebleven. Nu is 't pas ½ 3 en ik ben al weer zoo àf van die pyn in
den rug dat ik op de bank ga liggen. Van avend of morgen meer.

[12 april 1879
Verslag voordracht Tiel in de Nieuwe Tielsche Courant]
12 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Tiel van 10 april in de Nieuwe Tielsche
Courant, no. 2350. (Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, Tiel; afschrift M.M.)
Tiel, 11 April. Gisteren avond hield Multatuli hier ter stede een voordragt. Een overzigt
te geven van den rijken inhoud der improvisatie, waarop de spreker ons onthaalde,
zullen wij niet beproeven. Het zou al te dor en droog moeten zijn in vergelijking met
de geestige improvisatie zelve, boeijend door haar onverwachte wendingen, pikante
tusschenzinnen en treffende, diep doordachte, schoon schijnbaar los daarheen
geworpen opmerkingen. ‘Wat moeten wij doen om zalig te worden’ - deze gewigtige
vraag, welke de menschheid ten allen tijde heeft bezig gehouden, had Multatuli tot
tekst gekozen van wat hij echter niet als een preek wilde beschouwd hebben. Eerst
stond hij stil bij de antwoorden op die vraag door den stichter van het Christendom,
in de bekende zaligsprekingen, gegeven. In dit gedeelte der voordragt vooral kwamen
Multatuli's groote talenten als scherpzinnig criticus, als fijn opmerker, als luimig
humorist ook, schitterend uit. Doch in het tweede gedeelte was de wijsgeer aan het
woord. De begaafde spreker ontwikkelde in duidelijke en met overtuiging
voorgedragen bewoordingen welk antwoord hij van oordeel was, dat op de gestelde
vraag gegeven worden moest. Het hart rein maken van alle vooroordeel (dat woord
in den ruimsten
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zin opgevat) en zoodoende den aard en de natuur aller dingen, hun zamenhang en
eenheid in zich optenemen en zich daarvan te doordringen, dat achtte spreker voor
den mensch het hoogste geluk. In dien zin stelde hij dan ook zijn gehoor voor de
uitspraak optevatten: zalig zijn de reinen van harte, want zij zullen God zien. Het
ontstaan van het begrip eener persoonlijke godheid uit de behoefte der menschheid
in haar kindschen en dichterlijken leeftijd om begrippen te personifieren en abstracte
voorstellingen onder beelden te brengen (gelijk de dichters en schilders nog doen)
- de stelling dat waar genot deugd is - de ontleding van het begrip geluk: deze en
vele andere aanverwante onderwerpen werden daarbij ter sprake gebragt en hielden
de aandacht van het zeer talrijk, ook van buiten de stad, opgekomen publiek
onafgebroken gespannen.
De ware toejuichingen, welke den spreker bij het einde zijner voordragt ten deel
vielen, zullen zeker niemand, ook hun die zijne meeningen niet deelden, onverdiend
zijn voorgekomen. Multatuli heeft niet alleen als denker en letterkundige van den
eersten rang zich op nieuw doen kennen, hij heeft ook bewezen de (minder van
hem bekende) gave te bezitten, met groote openhartigheid leeringen te verkondigen,
indruischende tegen die van het meerendeel zijner hoorders en toch in geen enkel
opzicht hen te kwetsen of te krenken. Hij heeft daardoor aan zijne hoorders een
onverdeeld genotvollen, zoowel als leerrijken avond bezorgd, waarvoor hem hunne
dank toekomt.

[12 april 1879
Brief van Multatuli aan C. Merens-Hamminck Schepel]
12 april 1879
Brief van Multatuli aan mevr. Chr. Merens-Hamminck Schepel. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4(¾) beschreven. (N.L.M.D. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Tiel. Saterdag 12 Apr. lieve Chris, Met m'n zweeten wil 't niet lukken. Ook verveelt
me dit logement. In plaats van hier m'n rug van z'n malle kwaal te genezen, ga ik
straks op de boot naar Nimwegen, blyf daar twee dagen met Mies by den heer
Versluys (te Bergendal, by N.) en zal
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n

den 15 dinsdag te Zaandam zyn, den 16 te Zaandyk. Laat me dan op een van die
beide plaatsen 'n briefje van je vinden, dat ik onderricht worde van je purmerendse
n
plannen. Het blyft zoo dat ik te Purmerend, donderdag den 17 spreek. Ik hoop
hartelyk je daar te zien. O, mocht zich je Betje nog bekeerd hebben! Ook in Mei,
o
Juni, Juli, Aug (tot ult 1879 toe!) zal je welkom zyn te Wiesbaden, dat weet je wel,
maar ik had liever dat je in April al mee kwam. Je mag dan heel goed in Aug, Sept
of Oktober nòg eens komen. Zeg toch niet, al is 't dan gekheid, ‘als ik dan welkom
ben.’ Dit weet je wel. Ik wensch je niets dan geluk toe, maar als je eens werkelyke
hulp noodig had in plaats van vriendelyke toespraak alleen, ook dàn zou je heel
welkom zyn. Ik zou 't juist prettig vinden als je in zoo'n ondenkbaar geval op ons
rekende als eigen. Ik denk niet lang te leven. Myn broers en zuster zyn gestorven
n
voor ze myn tegenw ouderdom bereikt hadden. Ook vader en moeder (of altans
véél ouder waren ze niet) en ik wou dat je, daar je bestemd bent 40 jaar na my te
1.
leven, in die 40 jaar 'n prettige herinnering van my bewaarde. Kyk, en daarom wou
ik dat die vervloekte Betje - enz. Zeg haar, dat ze, als ze nu maar by je blyft, na
eenige maanden stikken mag. Beter kan men toch niet spreken.
Die vervloekte pyn in den rug! (‘Spit’ heet het, niet waar? Ajakkes! Ik heb hier te
Tiel moeite gehad rechtop te staan. Toch heeft men 't niet gemerkt, en ik heb
gesproken tot 11 uur) Dag beste Chris, veel groeten aan Allard. Dus te Zaandam (15) of te Zaandyk
(16) hoor ik wat van je.
Dek
2.

Beloof Betje een geschenk, 'n sortie de bal of 'n vryer van peperkoek of 'n
lauwerkrans op haar graf zodra ze gestikt zal zyn.

Eindnoten:
1. in: oorspr. stond er van.
2. sortie de bal: avondcape (fr.)

[12 april 1879
Rectificatie in de Zaanlandsche Courant]
12 april 1879
Rectificatie in de Zaanlandsche Courant, no. 4. (G.A. Zaandam; fotokopie M.M.)
De Ondergeteekende bericht door deze
dat de Entréekaarten, lezing
MULTATULI,
NIET bij hem verkrijgbaar zijn.
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P. NIEROP.
ZAANDAM,

11 April 1879.
Abusievelijk geplaatst in het Zaanl. Advertentieblad.

[12 april 1879
Advertentie voordracht Zaandam]
12 april 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Zaandam op 15 april in de
Zaanlandsche Courant, no. 4. (G.A. Zaandam; fotokopie M.M.)
Bovenzaal ‘Café Suisse’,
Zaandam.
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
Dinsdag 15 April e.k.,
des avonds te 8 uur.
Kaarten te bekomen bij een Boekhandelaar P.N. SOMBEEK, als ook in ‘CAFÉ
SUISSE’ à f 0.99.
Op den avond van de Voordracht van ‘Café Suisse’ f 1.49.
Felger.

[12 april 1879
Verslag voordracht Gorinchem in de Nieuwe Gorinchemsche Crt.]
12 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Gorinchem van 9 april in de Nieuwe
Gorinchemsche Courant, no. 784. (G.A. Gorinchem; foto M.M.)
Gorinchem, 11 April.
Men heeft wel eens beweerd, dat letterkundige of zedekundige voordrachten niet
de eer hebben in den smaak van het Gorcumsche publiek te vallen. Gorcum is een
stad van kooplieden, heeft men wel eens met een hooghartig medelijden gezegd,
alsof die machtspreuk een bewijs was, dat door den handelsstand het intellect niet
gewaardeerd wordt. De bewering is zeer dwaas, en wordt zij in het algemeen
weersproken door het feit, dat ten tijde van den grootsten bloei van onzen handel
vele hoogescholen verrezen, voor Gorcum in het bijzonder kunnen wij de onwaarheid
aantoonen, door te wijzen op het talrijke publiek, dat op
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Woensdag l.l. in den Doelen was samengekomen, van hier en van elders, om den
veelbesproken, doch te weinig gelezen, Multatuli te hooren.
Of het talrijk publiek opgetogen was? Wij betwijfelen het zeer; dergelijke
voordrachten staan daarvoor te hoog; zij dwingen den geest tot inspanning; de
spreker is zoo rijk aan verrassende wendingen, aan gelukkige combinatiën, aan
beteekenisvolle zinrijke uitdrukkingen, dat het den geoefendsten hoorder moeite
kost, om in dien gedachtengang steeds den draad te volgen.
Wij wagen ons dan ook niet aan een beoordeeling, aangezien wij overtuigd zijn,
dat men met zulke mannen wel van meening kan verschillen en toch de
bekwaamheden missen, om het onlogische in hun betoog aanteduiden. Bovendien,
wanneer de eene letterkundige (Hofdijk) hem kenschetst als een man, die zich tot
apostel van het bitterste ongeloof heeft verlaagd, en een ander hem den grootste
der zelfstandige denkers noemt, die ons land in onze eeuw heeft opgeleverd, dan
kunnen wij ook zeer goed begrijpen, dat Woensdag avond de meeningen over het
gehoorde al zeer verschillend waren.
Multatuli nam op zich de vraag te beantwoorden: waarom leven wij? Al spoedig
evenwel wijzigde hij de vraag aldus: waartoe leven wij? ‘want,’ zeide hij eigenaardig:
‘hoewel wij ook omdat wezens zijn, wij blijven in de alleerste plaats opdat wezens.’
Wij durven er evenwel bij te voegen, dat het ons toescheen, alsof de beantwoording
van het waarom wel tot de onmogelijkheden zal blijven behooren.
De spreker betoogde dan in het eerste gedeelte zijner rede, op eene wijze, zooals
hij alleen dat kan, dat wij leven om gelukkig te zijn; dat wij niet gelukkig kunnen zijn,
zonder het goede te willen en het goede te doen; dat genot zonder deugd geen
blijvend genot is. In het tweede gedeelte wees hij aan, hoe men het geluk kon
deelachtig worden. Bestudeering van den aard der dingen is het middel. Hij beriep
zich bij dit gedeelte van zijn betoog herhaaldelijk op den roman Robinson Crusoë;
gelijk deze in zijn gedwongen eenzaamheid de hem omringende natuur aandachtig
1.
gadesloeg, om, zooals Multatuli het noemde, in ‘den Kampf fürs Dasein ’ overwinnaar
te blijven, zoo ook moeten wij, om werkelijk gelukkig te zijn, niet onzen geest aftobben
met zaken, wier
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bestaan onzeker is, of die niet in onze macht liggen, maar wij moeten aangrijpen,
wat in onze onmiddellijke nabijheid gevonden wordt. Dat deze beschouwing een
rechtstreeksche aanval op alle theologische stelsels is, valt zeer zeker duidelijk in
het oog.
Herhaaldelijk beriep hij zich ook op het voorbeeld van Jezus, die al zijn
gelijkenissen ontleende aan zijn omgeving.
Ten slotte verhief M. met kracht zijn stem tegen wat hij noemde: ‘zijn ontslag
nemen uit een verband, waarin men, zonder zijn wil, geplaatst was.’
Doch genoeg, men moet zulk een rede zelf hooren, weêrgeven is niet wel mogelijk.
Voor ons zelf kunnen wij dan ook de verzekering geven, dat wij als verslaggever
pijnlijke oogenblikken hebben doorleefd.
Eene zaak kunnen wij echter aan den heer Douwes Dekker verzekeren, dat, hoe
verschillend het oordeel over zijn optreden moge zijn, hij ons geen enkel oogenblik
heeft verveeld. Wel heeft hij ons gedwongen tot denken en zeer zekerlijk zal het
velen zijner hoorders een welkome tijding zijn, wanneer in een volgenden winter
ons geboodschapt wordt: Multatuli zal zich andermaal doen hooren.

Eindnoten:
1. den Kampf etc.: de strijd om het bestaan (du.)

[12 april 1879
Advertentie voordracht Koog aan de Zaan]
12 april 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Koog aan de Zaan op 16 april
in de Zaanlandsche Courant, no. 4. (G.A. Zaandam; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
in het lokaal ‘DE WAAKZAAMHEID’
te Koog aan de Zaan,
Op Woensdag 16 April 1879,
's avonds ten 7½ ure:
ENTRÉE bij inteekening f 0.99.
ENTRÉE buiten inteekening f 1.49.

[12 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
12 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier,
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geheel beschreven. (M.M.) Het gedrukte kopje Chr. Brugma, Hôtel Weimer,
Rotterdam, is doorgestreept.
Tiel, 12 April 79 beste Haspels, Straks ga ik met de boot naar Nimwegen waar
m'n vrouw by den Heer Versluys logeert (d.i. te Berg en Dal by Nimwegen) en daar
n
zal ik blyven tot ik vertrek om den 15 savends op m'n post te Zaandam te zyn.
Dank voor je brief van gister. Ik heb nota genomen van:
15 Zaandam
16 Zaandyk
17 Purmerend Kyk, dat het haperen zou met den publieken groet dien ik U had willen toeroepen,
lag me als 't ware in 't gemoed. Vandaar dat ik V.Z. opdroeg U te vertellen hoe ik
te Nimwegen verhinderd was het noodige te telegrafeeren. Heeft Le Gr. U van die
telegram niets meegedeeld? Ik was te Nimwegen suf en ziek. En nog ben ik niet
wel. Hier bleef ik 2 dagen met het plan om eens terdeeg te zweeten, maar 't is niet
goed gelukt, althans de pyn in den rug is niet veel minder. Het verveelt me nu langer
hier te blyven. Ik moet berusten in de zaak van Breda. Het spreekt vanzelf dat my de ongegronde
verdenking leed doet. Dit gevoel is zeer pynlyk. Doch ligtvaardig was m'n oordeel
niet. Er blykt dat ik ongelyk had, maar ik kan me verantwoorden over de oorzaken
van m'n ongelyk. Begrypen doe ik de zaak nòg niet. Gelyk uit 'n afgegeven bewysje blykt heb ik van V.Z. na de lezingen te Nimwegen,
Gorkum & Tiel, 550 gl ontvangen.
Wilt ge nu zoo goed zyn my zoodra het U schikt, de eindafrekening van 't vorige
1.
te zenden! Te Berg en Dal by Nimwegen blyf ik slechts tot Dinsdag ochtend, dàt
helpt u dus niet aan 'n adres, doch daarnà is m'n adres op de u bekende plaatsen
Zaandam, Zaandyk & Purmerend.
Ik moet nu, helaas aan 't overleggen gaan wat ik met m'n zoon
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doen moet! Om de moeielykheden te verdeelen, heb ik 't nemen van maatregelen
uitgesteld tot na afloop van de voordrachten. Dat oogenblik nadert nu. Ik zie er tegen
op en hoogst waarschynlyk moet ik 't geheele saldo van m'n tobben ten offer brengen!
Een nieuwe campagne (in November dan?) zal noodig zyn. In godsnaam!
Behalve die zaak, wurm ik nog met 'n paar andere dingen die me in den maag
zitten. Als eens deze of gene (dezen of genen) in 't Publiek, op z'n engelsch of
amerikaansch of zelfs op z'n fransch, 'n 20,000 billetten hadden genomen, zou er
wat meer waarde te hechten zyn aan zeker soort van ‘opgang’. By 't applaudisseeren
en de blyken van hartelykheid denk ik wel eens: diezelfde menschen hebben
geprotesteerd tegen de duurste (1.50!) van de entreebilletten. Of liever zulke
gedachten komen later in my op. In die oogenblikken van schynbare hartelykheid
denk ik daaraan niet.
En dat ik inderdaad veel liefs en goeds ondervind, is waar. Van U byv. in de eerste
plaats!
Dag beste hartelyke kerel!
Uw liefh
Dek
2.

Ik zal den heer Vis antwoorden. 3.
Het stuk in den Rotterdammer over Othello heb ik gelezen. Die referent moest
eens zoo'n stuk in 't Buitenland (Duitschland, byv.) zien vertoonen. Dan zou hy
4.
minder du haut de sa grandeur , de opvoering redelykjes vinden.
5.
Wiesbaden o.a. heeft een K.K. gesubsidieerd theater, en dat haalt niet by Uw
gezelschap! Ik zeg dit nu niet bepaald met het oog op den Othello (daar ik uw
voorstelling niet bywoonde) doch in 't algemeen. Ge werkt voor 'n ondankbaar
Publiek dat veeleischend is uit onkunde.
Hartelyk gegroet van uw oprechten vriend
DD.
Wilt ge het omhaalde ergens publiceeren? Best.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Te Berg en Dal: oorspr. stond er Te Nimwegen bl.
De volgende alinea's tot en met de ondertekening zijn met inkt omkaderd.
referent: oorspr. stond er H. v. R. (= de toneelcritius P. Haverkorn van Rijsewijk)
du haut de sa grandeur: neerbuigend (fr.)
K.K.: door de Koning en de Keizer.

[13 april 1879
Ingezonden Stukken in De Zaanstreek]
13 april 1879
Ingezonden Stukken in De Zaanstreek, no. 318. G.A. Zaandam; fotokopie M.M.)
Fragmenten.
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Multatuli.
Volgens ommestaande advertentie zal Multatuli ook te Koog-Zaandijk op Woensdag
e.k. in het lokaal ‘de Waakzaamheid’ eene lezing houden. De strijder voor waarheid
en recht op elk gebied, de man die sedert jaren het middelpunt is der gesprekken,
die beroering in het maatschappelijke, huiselijk en politiek leven te weeg bracht,
omdat hij verder dacht dan anderen, juister zag dan anderen, meer deed dan
anderen, wil gehoord worden, ja! begint gewaardeerd te worden.
Wel een gunstig verschijnsel, hetgeen bewijst dat de slaapmuts hier en daar van
het hoofd wordt gerukt en de dommelige rust waarin menigeen versufte, plaats
begint te maken voor eene wakkerder houding. Men begint het de moeite waard te
rekenen, de ideën van een man, over wien zooveel geschreven en gewreven is,
eens aan eigen oordeel te onderwerpen en ze eens toetsen aan de bestaande
denkbeelden en toestanden op dit of dat gebied. Men heeft wel eens hooren vertellen,
dat aan Multatuli onrechtvaardigheid is geschied; dat de eersten in den lande mannen van macht en geld - het niet beneden zich hebben geacht van zijne
denkbeelden en aanwijzingen te profiteeren, zonder eere te geven aan wat eere
toe kwam. Men heeft wel eens hooren beweren, dat menig maatschappelijke vorm
door hem wordt veroordeeld omdat die aandruist tegen alle gevoel van eerlijkheid,
billijkheid, recht en verstand. Daarbij zegt men dat hij den bijbel zoo schoon weet
te vertolken; dat hij zoo juist het reine van het onreine, het wezen van den schijn
weet te onderscheiden.
Dat alles begint belangstelling te wekken en de gemoederen te prikkelen tot
onderzoek.
Het zal dan ook menigeen verblijden in de gelegenheid te zijn, weldra uit zijn
eigen mond eene of eenige van zijn stellingen te hooren behandelen.
Mogen eene volle zaal, een luisterend oor, een onbevooroordeeld gemoed, de
stilzwijgende tolken zijn van ingenomenheid met wat groot en waar is, wat lijdt en
strijdt om de menschen eerlijker, onpartijdiger en verstandiger te maken.
Z.
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Assendelft, 9 April 1879.
Mijnheer de Redacteur,
U beleefdelijk verzoekende in uw geacht blad een plaatsje te verleenen aan deze
regelen, verklaar ik u, niet zonder eenig genoegen, in de Zaanstreek van 6 April,
het ‘ingezonden stuk’ gelezen te hebben, dat handelde over Multatuli's voordracht
te Krommenie.
Ieder, die de voordracht heeft gehoord, zal het wel eens zijn met den Inzender
van dat stuk, omtrent het vele goede en schoone, dat die voordracht bevatte. Men
verwachtte dan ook niet anders dan een schoone, boeiende voordracht van een
man, die, naar mijn en veler inzien, onder het menschdom de eerste plaats inneemt.
Taalkundigen toch beweren, dat het woord mensch na verwant is met denken.
Mensch zou dus zooveel willen zeggen als denker. En wie zou nu durven betwijfelen,
dat Multatuli de diepste denker is van den tegenwoordigen tijd? Misschien zal iemand
zeggen: ‘'t Is waar, Multatuli is een groot man, maar ik zou toch wel mannen kunnen
noemen, die met hen zouden kunnen wedijveren, b.v. Edison.’ Ik zou daarop weer
kunnen zeggen: Edison bekleedt onder de natuuronderzoekers een eerste plaats
maar hij houdt zich bezig met levenlooze (anorganische) lichamen. Multatuli
daarentegen houdt zich bezig met edeler dingen, n.l. met den mensch en zijn
gemoedsleven, terwijl hij in den volsten zin des woords een opvoeder van zijne
medemenschen tracht te zijn, daarbij steeds strijdende voor waarheid, recht en
billijkheid.
Wanneer ik mij niet vergis in het genre waartoe Inzender behoort, dan is het wel
te begrijpen, dat hij het niet eens is met Multatuli waar deze het bestaan van een
Persoonlijken God loochent.
Het moet nog bewezen worden, wat Inzender beweert, dat het volk gemakkelijker
kan begrijpen, dat de wereld eens door een scheppende kracht is tot stand gebracht
en door die zelfde kracht wordt onderhouden, dan dat de wereld altijd bestaan heeft
en dat er slechts stofwisseling plaats heeft en dat die stofwisseling geschiedt door
de zelf werkende natuur. 't Is waar, het volk is goed van aannemen en gelooft licht
wat geleerde heeren verkondigen en wat sedert eeuwen verkondigd is; het is hun
nu moeielijk uit het hoofd te praten, dat er eens niets was en dat daaruit door een
Hooger Wezen iets is voortgebracht. Gebruikt men zijne herse-
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nen, dan komt men eer tot de laatste beschouwing van het ontstaan der
tegenwoordige wereld; maar de meesten laten liever voor zich denken, ze laten
zich liever wat wijs maken, dan dat ze zelve denken en hebben daarom eigelijk
geen recht op den naam mensch.
Met minder genoegen las ik dat gedeelte, waarin Inzender verklaart, het jammer
te vinden, dat de Persoonlijkheid van Multatuli in sommige opzichten in strijd is, ja
hemelsbreed verschilt met eenige zijner Ideëen. Genoemde zinsnede kon best
weggelaten zijn geworden, het stuk zou daardoor niets geleden hebben, ja zelfs
gewonnen, maar nu het er eenmaal staat, zou Inzender velen aan zich verplichten
door te melden in welke opzichten die overeenstemming niet bestaat tusschen M's
persoonlijkheid en sommige Ideeën.
Het is zeer gemakkelijk, maar soms heel gevaarlijk zulk een gezegde daar heen
te werpen zonder betoog.
U dankend voor de plaatsing Mijnheer de Redacteur, ben ik, achtend:
Uw dienaar
B.
Wormerveer, 11 April 1879.
Mijnheer de Redacteur,
Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid mij welwillend door U verstrekt om
reeds in 't zelfde nummer van ‘de Zaanstreek’ dat het Ingezonden stuk van den
Heer B. bevat eenenander in 't midden te brengen naar aanleiding daarvan.
‘Ter beantwoording daarvan’ kan ik niet zeggen; want er valt op het stuk als
zoodanig niet te beantwoorden.
Immers, in schermen met groote woorden, wijsheid uitkramen en verkeerd lezen
is de Heer B. blijkbaar heel goed t'huis; maar gemotiveerde meening tegenover
gemotiveerde meening stellen, en ‘waar hij afkeurt iets beters toonen’ (dit is een les
van Multatuli, mijn waarde B.,-) dit schijnen eigenschappen te zijn die hem alsnog
ontbreken. Want wat is het geval? Toen ik op verzoek van de Redactie der
‘Zaanstreek’ op mij nam, van Multatuli's voordracht voor dit blad een verslag op te
stellen, ontveinsde ik mij niet dat die taak niet licht zou zijn. Toch bleek zij mij in de
uitvoering nog moeilijker dan ik aanvankelijk gemeend had.
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Ik heb haar naar mijn beste weten vervuld door van die zoo veel omvattende
voordracht, die voordracht zoo rijk aan denkbeelden, zoo sierlijk en zoo boeiend, maar zoo overstelpend tevens, een zoveel mogelijk objectief verslag te geven. Dat
ik daaraan een enkele opmerking mijnerzijds toegevoegde zal niemand bevreemden,
die mijne betuiging heeft opgemerkt, dat ik persoonlijk, behoudens alle waardeering
van de vele schoonheden in M's rede en bij adhaesie aan veel wat hij daarin zeide,
toch moest eindigen met zijn slotconclusie, zijn eigenlijke leer, de voortreffelijkheid
van de Natuurleer tegenover de Christelijke leer die in het geloof aan een Persoonlijk
God haar steunpunt vindt, voor mij, en ik voegde er bij ‘denkelijk ook voor velen met
mij’ onaannemelijk te achten. Want naar mijn bescheiden meening is Multatuli die
het geloof in een Persoonlijk God als dwaas beschouwt en voorstelt, er niet in
geslaagd, het bewijs te leveren dat zijn Natuurleer ook maar rationneeler, ook maar
bevattelijker is dan het Christelijk Geloof in een Persoonlijk God. Ik stipte het reeds
in mijn verslag aan, (en tot heden ben ik bij verder doordenken niet van meening
veranderd,) dat de oude leer mijns inziens redelijker en bevattelijker is dan Multatuli's
nieuwe leer. (....)
Zijn laatste alinea is eigenlijk geen antwoord waard. Wat hij mij daarin verwijt dat
ik ten opzichte van Multatuli gezegd zou hebben, heb ik eenvoudig niet gezegd.
Gesteld eens dat de Heer B. tot het species (de Inzender die veel van deftige
uitheemsche woorden schijnt te houden wete, dat het woord genre in de door hem
bedoelde beteekenis onjuist is,) gesteld zeg ik dat de Hr. B. tot het species der
onderwijzenden behoorde, dan zou hij weten, wat trouwens ieder weet, dat de
gewraakte zinsnede: ‘En hoezeer persoonlijk ook in menig punt hemelsbreed van
de door hem geuite ideeën verschillende, toch verheugen’ etc. eenvoudig deze
beteekenis heeft: ‘hoewel ik schrijver van dit verslag persoonlijk in menig punt
hemelsbreed in ideeën verschil van de door Multatuli geuite ideeën, toch verheug
ik mij’ etc.
Trouwens als iemand zóó slecht eenvoudig Hollandsch leest moest hij zou ik
meenen tweemaal zich bedenken alvorens er over te schrijven. (....)
R. Pieper.
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Bij het door den Heer P. geschrevene, behoeven wij niets te voegen; het drukt
volkomen onze meening uit.
Red.

[13 april 1879
Advertentie voordracht Purmerend]
13 april 1879
Advertentie inzake een lezing van Multatuli te Purmerend op 17 april in de
Purmerender Courant, no. 1804. (Stadskantoor Purmerend).
Lokaal ‘Nut & Genoegen’,
PURMERENDE. VOORDRACHT
door
MULTATULI,
op Donderdag 17 April a.s.,
des avonds ten 8 ure.
Entrée bij inteekening f 1.Entrée buiten inteekening f 1.50
Voor belangstellenden buiten de stad ligt de lijst der teekening bij
J.D. SCHUITEMAKER.

[13 april 1879
Bericht in de Alkmaarsche Courant]
13 april 1879
Bericht in de Alkmaarsche Courant, no. 15. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Correspondentie
W. te Amsterdam. Aan uw verzoek tot overneming van het in ‘de Zaanstreek’
opgenomen stuk over de voordracht van den heer Douwes Dekker te Krommenie
kunnen wij niet voldoen. Wij stellen er prijs op ‘steeds een onpartijdig oordeel te
geven’ en willen gaarne ‘het oordeel van andere liberalen naast het onze plaatsen’
- mits over dezelfde zaak. Eene voordracht over onwaarheid te Alkmaar en eene
over de ‘bergrede’ te Krommenie zijn twee verschillende zaken, waarvan de een
misschien zoo verdienstelijk als de ander onbevredigend was. Dat in sommige
bladen met lof van de voordrachten van den heer D.D. gewaagd wordt, is onzen
lezers evenmin als ons onbekend en behoeft geen nieuwe bevestiging. Daardoor
was ook hier de verwachting hoog gespannen, daarom gevoelden de meeste
hoorders zich teleurgesteld. Wij hebben ons oordeel onpartijdig uitgesproken en
erva-
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ren, dat het gedeeld wordt door personen, wier kennis en liberaliteit ons gewicht
doen hechten aan hunne meening. Wij weten ook dat hier zijn, die gunstiger denken
over de wijze, waarop de heer D.D. goedgevonden heeft over onwaarheid te spreken.
Wenschen dezulken hun oordeel te staven, dan zullen wij onze kolommen niet
gesloten houden.

[13 april 1879
Verslag voordracht Nijmegen in de Prov. Geldersche en Nijm. Crt.]
13 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli op 8 april te Nijmegen in de Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant, no. 45. (G.A. Nijmegen; fotokopie M.M.)
Wij laten hieronder volgen het in ons vorig nummer toegezegde verslag der alhier
door den heer Douwes Dekker (Multatuli) gehouden voordracht
WAAROM LEVEN WIJ?

Deze vraag is te beantwoorden in tweeërlei zin: men kan vragen het omdat en het
opdat.
Met het beantwoorden van het ‘opdat’ willen wij ons bezig houden, en luidt het
antwoord om goed en gelukkig te wezen of om te genieten.
Zij die zich het genieten als iets slechts voorstellen, zich verbeelden dat hier
bedoeld wordt het toegeven aan, of onbeperkt laten heerschen van de zinnen,
begrijpen mij niet; onder het smaken van genot bedoel ik het goed genot, dat niet
geboet moet worden. Wij gebruikten het woord ‘zinnen’. Er wordt geleeraard dat
men de zinnen moet beheerschen niet alleen, maar dat hij de braafste is, die het
gebracht heeft tot de kunst de zinnen te dooden. Wat beteekent die uitdrukking, is
het wel mogelijk de zinnen te dooden? Hebben wij niet bij alles wat wij doen onze
zinnen van noode, kunnen wij ophouden met voelen, ruiken, zien en hooren, en
zoude het dooden van de zinnen niet onmiddellijk den dood van het geheele
organisme na zich slepen? Alsof het nog mogelijk ware te leven zonder zinnen.
Alleen zij die niet oprecht zijn, zullen mij na de definitie die ik van genieten gegeven
heb, durven tegenstrijden dat zulk genot deugd is. Deugd en genot, genot en deugd
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zijn identisch, en nu zal het beweren dat wij geschapen zijn tot genot en deugd zoo
vreemd niet meer klinken. Reeds in onze jeugd leerden wij een versje van VAN
ALPHEN, waarin de volgende regels voorkwamen:
‘Wij zijn een kind, van God bemind,
En tot geluk geschapen.’

Dat van God bemind zijn laat ik in het midden, maar in den 2den regel wordt hetzelfde
antwoord gegeven als door mij, dat wij geschapen zijn om gelukkig te wezen, en
daar wij zooeven aangetoond hebben dat daartoe genot en deugd noodzakelijk zijn,
zijn wij dus geschapen om te genieten. In eene brochure getiteld ‘De cirkelgang der
menschheid,’ tracht de heer Van der Hoeven te betoogen dat de menschheid in
een cirkeltje ronddraait, dat vele uitvindingen het geluk der menschheid niet
vermeerderd hebben.
Het telegraafwezen b.v. heeft het verkeer vergemakkelijkt, maar ook behoefte
aan meerder onderling verkeer in het leven geroepen. Met de spoorwegen of
algemeener met de uitvinding van den stoom is diezelfde behoefte ook vermeerderd.
Maar vraagt men nu welk nut deze uitvindingen op het geluk der volken hebben
uitgeoefend, dan staat men in beraad wat men daarop zal antwoorden. Het is echter
verre van mij, en geheel overbodig zoude mijne voordracht zijn, indien ik tot dezelfde
slotsom als de heer Van der Hoeven kwam, ik wil zeggen tot geen slotsom. Op de
vraag: Waartoe leven wij? antwoord ik: om goed en gelukkig te wezen of om te
genieten. Men kan mij vragen op welke wijze ik aan deze mijne roeping kan
beantwoorden, en het antwoord is klaar: ‘Door arbeid.’ Want arbeid is genot, en
onder arbeid verstaan wij het waarnemen en bestudeeren van den aard der dingen
in de natuur. Laat ons nu eens nagaan, hoe het Godsbegrip ontstaan is. De
etymologie geeft hierop antwoord. De Jehova van het oude testament is de
vervoeging van het werkwoord zijn. Hij is wat is en was en wezen zal. Bijna overal
in den bijbel is de ware beteekenis van 't symbool Jehova bewaard gebleven, bijna
overal schemert ze door, waarschijnlijk zonder dat de priesters die zich tot steun
van hun gezag op deze klank beriepen, daarvan besef hadden. Men zou eene lange
lijst kunnen maken van al die eigenschappen die aan een persoonlijken God worden
toegeschre-

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

895
ven, en die volkomen van toepassing zijn op de vervoeging van het werkwoord zijn.
Eeuwigheid, Onkreukbaarheid, Rechtvaardigheid, Alomtegenwoordigheid, Waarheid,
Almacht, Alwetendheid... we vinden dat alles in den aard der dingen. Den God der
Egyptenaren Isis vinden wij terug in het Duitsche Es ist (het is) dus weder de
vervoeging van het werkwoord zijn. Het woord Jehova is verwant met het Jao der
Pheniciërs, dat beteekent zijn. Dien klank vinden wij in Dieu, Dios enz. Ons
hollandsch woord God is afkomstig van Wodan, dat verwant is met het Sanskritische
woord Veda, dat beteekent weten, en gevonden wordt in de woorden weten, gewis,
wet en het Engelsche wit. Veda beteekent eigenlijk ‘heilig weten’. Hoewel misschien
de wortels der Hollandsche taal onafhankelijk zijn van die van het Sanskriet, wil ik
dit voorgaande niet als een bewijs aanhalen, maar het kan opwekken tot nadenken.
De wijsbegeerte moet geput worden uit alles wat ons omgeeft. Eene ongerijmdheid
wordt niet opgelost door er eene andere ongerijmdheid voor in de plaats te stellen.
Uit een wijsgeerig oogpunt is het voldoende indien men eene hypothese aanneemt,
en plicht is het voor den denker deze hypothese gestadig te onderzoeken, en waar
hij er de wenschelijkheid van inziet te veranderen. De roeping van den wijsgeer is
oude denkbeelden onder een nieuwen vorm voor te stellen. Wie de natuur bestudeert
zonder vóóroordeel, zonder pasgeknipt vooruit bestemd resultaat, met den vasten
wil om waarheid te vinden, zal naderen, naderen, altijd naderen. En dit naderen tot
de waarheid, zal door de vele overwinningen op dwaling in ons zelf of anderen
behaald, onze kracht doen stijgen. Onze eerzucht groeit aan, naarmate zij meer
wordt bevredigd, elke nieuwe prikkel zal aanvuren tot nieuwen strijd, tot nieuwe
verovering,... en zeker zal hij ten slotte de rijkste zijn, de tevredenste, de gelukkigste,
die het grootst aantal vooroordeelen verslagen heeft.
De eenheid die de natuur in het verdeelen der stof weet in acht te nemen, zien
wij in alles bewaarheid, b.v. Arsénik in een lijk en in een leuningstoel, Vanielje-reuk
in de Vanielje-plant en in versch gekapt dennenhout. Bij den grooten rijkdom der
natuur in vorm, zien wij armoede in grondstoffen, d.i. in scheikundige elementen.
Natuurstudie geeft ons antwoord op alle vragen, die we op zedelijk en verstandelijk
gebied kunnen doen. Vader Cats even als
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Jesus greep zijne beelden waar hij ze vond, en knoopte daaraan zedelijke en
verstandelijke lessen vast, b.v. Jesus vergeleek het rijk der hemelen met een
mosterdzaadje, hij sprak van muschjes, van graankorrels enz.
Men moet zich doordringen van het besef dat dichten plicht is, en moet zelf zijn
beelden uit de volle natuur grijpen. Hoe leeren wij onze zedelijke en geestelijke
plichten kennen? Door te zeggen: God is goed, hij heeft alle goede eigenschappen,
en wij zijn ellendig, waren dit van den beginne af, en zullen nooit anders dan ellendig
zijn en worden? Zouden wij daarom op de wereld zijn? Mij dunkt wij zijn er voor iets
beters. Waarom zou reeds Mozes het voorschrift gegeven hebben: ‘Gij zult U geen
gesneden beeld maken van Uw Jehova.’ Zou het niet zijn om te waarschuwen, aan
dit symbool geen menschelijke eigenschappen toe te kennen. Er niet van te maken
een pop! Zou dit verstandig voorschrift niet uit eigenbelang door de priesters zijn in
den wind geslagen? Hier werd aangehaald en besproken eenige regels uit het
‘Gebed van den Onwetende’, zie Bloemlezing door Heloïse uit Multatuli's werken,
blz. 269. Hij die zijn leven beschouwt als een doorgaand studievak, wordt wijs in
het onderscheiden van oorzaak en gevolg. Onze roeping is dus daar waar het
gemoed ledig is dit aan te vullen met kennis, en dus: deugd en genot te doen
samenkomen. Wanneer wij gestadig waarnemen en bestudeeren den aard der
dingen in de natuur, zullen wij op zulk eene wijze arbeidende, de kleur aannemen
van ons werken. De natuur is rechtvaardig, zij is de beloonster van arbeid, en
arbeiden moet het hoofddoel zijn van ons leven. Het in een cirkel ronddraaien kan
men niet beschouwen als niet genieten. Een kaartspeler b.v. wint en verliest bij
afwisseling, zou het niet dwaas zijn om te beweren dat hij, omdat hij niet steeds
gewonnen heeft, geen genot gesmaakt heeft. In den arbeid om te winnen, en om
bij verlies het verlorene te herwinnen ligt het genot, wel een bewijs voor mijn stelling,
dat arbeid ons geluk uitmaakt. Arbeiden is het voortdurend oefenen van de faculteiten
van geest en hart.
De natuur der dingen straft de nietsdoeners, dat zijn dezulken die hun ziel
opofferen aan ledigheid. Verdeelt men het smaken van geluk in 2 factoren, de eerste
factor voorstellende het getal dat de percentagewijze rijkdom aangeeft, en de tweede
factor het cijfer
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dat aangeeft de grootte van het gewicht door het onderzoek naar den aard der
dingen, door vrije studie of self help in de schaal gelegd, dan is hij de gelukkigste
bij wien het product van die beide factoren het grootst is. Is bij een rijke de eerste
factor 100 en de tweede 2, dan is het product gelijk 200. Is bij een arme b.v. de
eerste factor 1 en de tweede 1000, dan is het product gelijk 1000. De arme is dan
5 maal gelukkiger dan de rijke. Als sprekend voorbeeld werd aangehaald: Erwt en
park. Ons streven moet dus zijn den laatsten factor zoo groot te maken dat de eerste
niet te klein kan zijn. Liefde op gebod is geen liefde, liefde moet zijn uitvloeisel. Als
voorbeeld: Arts en patiënt. Door liefde te bewijzen worden wij de scheppers van het
geluk van anderen. Rousseau spreekt in een zijner werken aldus een zelfmoordenaar
aan:
‘Ongelukkige, kunt gij niet meer genieten in uw leven, wie zegt u dat gij morgen
een ander geen dienst kunt bewijzen al is het met een vriendelijk troostrijk woord.’
Op zulk eene wijze is het altijd mogelijk geluk in deugd en deugd in geluk te
scheppen. Ten slotte eenige woorden over het huwelijk. Fontenelle zegt ergens:
1.
‘Je connais bon mariage, mais je n'en connais pas de délicieux .’ Bij het huwelijk
wordt ook te weinig gelet op den aard der dingen, er wordt getrouwd zonder oorzaak.
Het klinkt goed een meisje te hebben, en bij het Duitsche volk is eene uitdrukking
in zwang, die zeer juist is. Die spreekwijze is ‘met elkaár gaan’ d.w.z.: Met elkaár
door het leven gaan. Het ware doel van het huwelijk moet zijn, de leegte in elkanders
gemoed aan te vullen, en tot zulk een trap van volmaaktheid te geraken, dat men
geluk plant om zich heen. Men moet kunnen antwoorden aan dengene die U vraagt
waarom gij leeft:
‘Hoe? gij vraagt mij waarom ik leef, ziet gij niet den tuin waarin ik wandel.’
Door eigen arbeid moet men een paradijs verkrijgen; heeft men dit verkregen d.i.
zijn deugd en genot samen gekomen, dan kan men met een glimlach op de lippen
op zijn sterfbed uitroepen:
IK HEB NIET TE VERGEEFS GELEEFD!

P.S. Wij hebben getracht een verslag te maken, dat volkomen waar is.

Eindnoten:
1. Je connais bon mariage enz.: Ik ken goede huwelijken, maar ik ken geen verrukkelijke (fr.)
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[15 april 1879
Voordracht te Zaandam]
15 april 1879
Multatuli spreekt te Zaandam.

[15 april 1879
Aantekeningen voordracht]
15 april 1879
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Filantropie’ te Zaandam. Twee
stroken papier van 330 × 101 en 330 × 102 mm., waarvan de eerste alleen aan de
voorzijde en de tweede aan beide zijden geheel beschreven. Het kursief gedrukte
betreft passages in potlood. (Map Voordrachten, nr. 7 en 8. M.M.)
Filanthropie
opinie kwetsen. Eerbied? niet doceeren moed geven om te denken etymologie menschenliefde
filanthropie
charite
amour du prochain e

modewoord } material kunstterm }
Instandhouding Maatschappy is phrase
wysgeeren wetgevers
Vrees. (slaven, Heloten)
mixtum Liefde. Christus
wat gy niet wilt &c
Leviticus of Deut.
Heb lief = nudum p
Rebekka!Liefde moet uitvloeisel zyn, geen gebod, dus gegrond op gezond verstand myn wysbegeerte.
welbegrepen eigenbelang
heb Hoe wèl te begrypen?
uw studie natuur der dingen
naasten geen groene
lief als Uz Jehovah Zeus Isis
Jupiter Wodan -
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opklimming der soorten
eenheid in de natuur volledige kathechismus
alle wetenschappen analyse synthese
dus ook:
hygiène
staathh. kunde
paupe- staatkunde
risme zedelykheid
eigenbelang
genot of welstands leer Stipt rekenen! het meest genot voor allen. uit de natuur leeren wy dat we moeten streven naar genot en niets geeft
meer genot dan 't meedeelen van geluk Alzoo de armen geven?
O neen. (Jezus en ryke jongeling speciaal geval) Hoe dan. Eerst: hoe niet? Valsche filanthropie
oefening in gezond verstand, geen: Valsche filanthropie
spotvorm. Elke deugd &cvalsch ten-gevolge van:
sensiblerie, overgevoeligheid
arme negers
sigaren spitsjes
zoeterige traktaatjes
geen genots- boterham aan arm kind
verhooging Kleinzeerigheid. (ieder
beoordeelen naar z'n
eigen standp)
doodstraf
gebrek aan praktischen zin
Brand neem
watersnood land
1000
man voeden
Peabody
hulponderwyzer
wast en (oude verbond)
vermenig vuldig
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Mozaische wet
gooi Coronel
onzedelyk Huwelyken
komedies (dot)
aanwas bevolking
geen genotsverhooging
Huichelary, belang en jacht op Po vertoonzucht pulariteit
Suringar (K. Ris)
haringsla
Titus
Kermissen
speelbanken
America slaverny. Hector. blanke
Engeland
slaven
geen genotsverhooging
chauvinistische opwinding
weeshuis de Nederlander is weldadig
inl. hoofden romanweldadigheid
wys my de Wilhelmina
plaats
godsdienst huwelyk reeds gemeld
religie = goede werken
Labre hemel verdienen
1.
1.
Peabody aalmoezen (Kalif )
legaten
godshuizen liefdadigheid pestbuil
wroeging van t geloof
geen genotsverhooging!
gevolgen valsche filanthropie
bestendiging van 't pauperisme
bestendiging pauperismus
middeleeuwen
Urk ½
Amsterdam ⅓
Engeland kapitaalvorming
(spaarbanken)
afzichtelyke armoede
in hoofdsteden St Giles
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ook platteland. Bladel armoede prostitutie (Stamkart) Menschenliefde, maatstaf: meest genot uitrekenen
finantieel oorbaar
gereedschap
stipt recht
vragen: wat morgen?
schynbaar wreed, uitroeien
als: philloxerā terug tot natuur. Kathechismus liefderyk nut oordeel.
soms schynbaar wreed.
terug op welbegr. eigenbelang
wat niet leefbaar is, moet sterven Ieder filantroop in zyn kring
huisvader & huismoeder voor kinder. en bedienden
(kindermishandeling!)
ambtenaar (publiek)
koopman (vervalsching)
staatsman (Bulgarye
allerlei wetjes effekten)
geen recht aan Havelaar
geleerde: voedsel
kachels
entomoloog: ongedierte by gelykheid (absurd) is ieder arm altyd armen, maar niet afzichtelyk ware gelykheid: ieder de plaats die hem past Beschaving niet juist lezen & schryven
maar de ware (van Houten) ware filantr.: eerlykheid au banquet de la vie gouden eeuw onmogelyk! Maar streven naar verbetering
is plicht. Wie dat doet, sterft wel. Zyn werken &c -

Eindnoten:
1. Doorgestreept.
1. Doorgestreept.

[16 april 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
16 april 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier waarvan blz. 1-2 en 3 (⅚)
beschreven. (M.M.)
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Zaandam, Woensdag middag lieve Mies, gister heb ik hier gesproken, en straks ga
ik naar Zaandyk (dat zoo wat één met ‘Koog aan de Zaan schynt te zyn.’ M'n
logement-ontmoetingen hier zyn weer kurieus. 't Is of ze nooit hebben gehoord van
'n kamer met 'n kachel. Van nacht heb ik geslapen op 'n kamertje dat minder was
1.
dan onze mansardes ! Er was geen tafeltje en geen stoel! Die voorwerpen mochten
by wyze van byzondere gunst gebracht worden. Enfin. Nu zit ik in 'n soort van
algemeen vertrekje dat de juffr. ‘het zaaltje’ noemt, en waar ieder in en uitloopt.
Maar 't is er goddank warm.
Wat je reis direktie aangaat, kan ik je nog niets anders zeggen dan dat je zoo
mogelyk te Arnhem blyft tot nader bericht.
Ik moet (of wil) nog zyn
te Amsterdam.
te Haarlem,
te Rotterdam,
te Schoonhoven,
te Breda,
te Bergen O/Z.
t Zal me iets makkelyker zyn bepalingen te maken als ik nà Purmerend te Amsterdam
terug ben. Wacht dus te Arnhem geduldig af hoe we 't schikken moeten.
Misschien breek ik (ook om jou niet te Rottm te hebben) alles af door je te Arnhem
te laten, en je op m'n terugreis dáár te komen halen. Ik weet nog niet - Het zou veel
vereenvoudigen.
Ik voel me redelyk. De pyn in den rug is veel beter. Maar heelemaal flink ben ik
nog altyd niet.
Gister te Amstm heb ik voor Merens 'n paraplui gekocht zoo best als-i te krygen
was (15 gl!) maar voor mezelf zag ik er weer geen die me voor zóó'n prys geheel
beviel. Toch was 't in 'n eerst winkel Ik zend dezen nog naar de Uileput, schoon 't 'n waag is by de slechte aansluiting.
2.
Lees eens inliggende
Neen, ik zend hem liever niet. Ik zou me schamen als-i eens niet terecht kwam.
Dan later. Het is 'n brief van Marie Anderson blykbaar geschreven in 'n oogenblik
van dronkenschap. Nu, dat zegt ze dan ook zelf. Ze is in Holland maar zegt heimweh
naar Wiesbaden te hebben.
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Gelukkig dat de brief zoo is dat ik er niet op hoef te antwoorden. Ze schynt te Utrecht
te zyn, maar niet by Agnes. Riek gaat daar school. Als ze in godsnaam maar niet
te W.b. terug komt!

Eindnoten:
1. mansardes: dienstbodekamertjes op zolder (fr.)
2. Naderhand doorgestreept.

[16 april 1879
Voordracht te Koog-Zaandijk]
16 april 1879
Multatuli spreekt te Koog-Zaandijk.

[17 april 1879
Voordracht te Purmerend]
17 april 1879
Multatuli spreekt te Purmerend.

[18 april 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
18 april 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Purmerend 18 April
Vrydag ochtend lieve beste Mieske! Ik heb gister avend hier gesproken en dat is
dus uit! Nu neem ik er eens de luxe van hier, waar ik goede kamer en vriendelyke
1.
bediening heb, een heelen dag uitteblazen, om me te sammlen en alles te bepalen.
Dit heb ik nog niet gedaan, maar straks zal 't wel volgen. Ik geniet hier van m'n rust,
vooral ook omdat m'n verblyf te Zaandam ellendig en te Zaandyk ook maar zóó zóó
geweest is. Reeds daar nam ik me voor, zoodra ik ergens op m'n gemak zat (behalve
nu juist in 't zo dure Amsterdam) eens 'n heelen dag er van te nemen. Nu, dat kan
hier. De Juffr. Faber in 't Logement herinnerde zich jou en Woutertje heel goed. Ze
zei: och, wat 'n lieve jongen!’ Ik was gister hier met rytuig van Zaandyk aangekomen (dus niet over Amsterdam)
en 'n paar uur later arriveerden Merens & Chris. Beiden waren allerliefst. We hebben
t
2.
hier (Faber log ) samen gedineerd, en na de lezing nog 'n uur zitten praten, zeer
gezellig. Ik heb werkelyk genoegen van hun komst gehad. En Chris sprak zoo innig
over jou. 't Was aandoenlyk. Jammer dat ze
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na de voordracht hoofdpyn had. Zooals altyd als ze uitgaat. Zy is in besprek met 'n
friesche meid. Die Betje wou wel blyven, maar daar M 't mensch niet verdragen kan
(waarin hy gelyk heeft!) mag ze M. 't verdriet niet aandoen haar te houden. Om by
ons te komen moet ze nu afwachten of die nieuwe meid weldra thuis wezen zal,
zoodat ze M en 2 kinderen zal kunnen verlaten. Dan zal ze komen. Dit heeft ze my
vast beloofd. Ik hecht er erg aan dat het gebeurt, want ik vind haar snoepig. Hoe
bitter jammer dat ze zoo geheel verdrinkt in de verkeerd begrepen huishouwery! Ook M. was prettig, fideel en waarlyk gezellig. Zeg, ik had aan den paraplui
gedacht. De greep is niet geheel naar m'n zin maar 't is wel 'n beste. M was er mee
in z'n schik, en zei zelf dat-i zoo best en stevig was. M'n voordracht was redelyk, en Publiek tevreden. De opbrengst van de drie laatste
plaatsen is me tegen gevallen. 't Zal te samen maar zoowat 300 zyn, en ik had
gehoopt op 500. Ik ben nog altyd erg verkouden. Maar 't zit nu meer in m'n hoofd (zinkings, geloof
ik of zoo iets.) M'n rug is niet meer zoo pynlyk, maar lenig voel ik me nog niet. Als
3.
jou hoesten nu maar wat beter werd. Ik heb de laatste nachten er nogal last van
gehad, en m'n gedachten zyn ver van helder. Dat is altyd als ik 's avends geen taak
heb. Ook gister evenwel voelde ik me lui. Toch was ik weer in orde toen 't acht uur
sloeg. en ook nà de voordracht voelde ik me wel, en nu ben ik weer erg lam. r

Ik ben toch maar besloten van middag p boot van 4 uur van hier te gaan, te
4.
Amstm m'n koffer te halen en dan naar Haarlem, om van avend Jeanne te bezoeken.
Morgen ga ik dan naar den Haag (Eduard /Delft/Waltman) en Rotterdam in hotel
Weimer.- (Vosmaer
Ik wou graag weten of 't schikt dat we Edu naar Berg & Dal zenden. Daar komt me nu iets heel verdrietigs in den zin. Ik heb geen hemden &
zakdoeken, en van den koffer te Amsterdam geen sleutel! Daar zit ik nu weer te
tobben met zoo'n byzaak! Daarom kan ik nu vanavend niet naar Haarlem, en jou
kan ik niet terstond telegrafeeren omdat je eerst van avend te Arnhem komt, en als
5.
ik naar Berg & Dal telegrafeer, dan ben je misschien al weg. Bovendien, hoe
vandaar te verzenden.
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Ik zal in godsnaam maar laten opensteken! Wat 'n gewurm. Ik verzend dezen van Rondeel, Amsterd Morgen ga ik naar Rotterdam. Daar hoop ik den sleutel te vinden waarom ik je
nu telegrafeer. Ik kan nu niet naar Jeanne gaan, omdat ik geen hemd heb!

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

sammlen: krachten verzamelen (du.); in duitse schrijfletters.
'n uur: oorspr. stond er 'n half uur.
nu maar: oorspr. stond er nu ook maar.
Jeanne: mevr. J. Clant van der Mijll-Piepers.
Slot van de alinea doorgestreept.

[19 april 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
19 april 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Rotterdam, Saterdag avend lieve beste Mieske, zie zoo, hier zit ik rustig. Ik was
erg moe, en ben hier van middag aangekomen. Ik blyf stil thuis, en stel m'n visites
hier tot morgen uit.
1.
Ik vond hier je koffertje, en den brief die er in was. Nu ben ik klaar met wäsche .
Den grooten koffer dien ik van Amstm meebracht (zoodat ik nu van Rondeel àf ben)
zend ik terstond naar jou, zonder hem te openen. Kan jy ook berekenen de sleutels
noodig te hebben? Zoo neen, dan bewaar ik ze. Komiek dat je zoo op nietopenen
aandringt. Waarom zou ik? Ik kreeg nu immers in jou kleine koffertje het noodige.
Ook ik ben beu van uit- en inpakken, en 't was me zeer welkom dien grooten koffer
(dien ik niet eens boven liet brengen) terstond te laten expedieeren naar Arnhem.
Ik schreef 'n adresje en zei dat-i naar Van Gent & Loos moest gebracht worden. Je
lykt net ('n vrouwelyke) Blauwbaard met je angst dat ik in dien koffer zou kyken.
Heb je 'r verdonkeremaande kinderen in? Het was vandaag goddank wat beter weer
en ik voel 't al in rug, keel & hoofd. Dit hoop ik ook van jou en van ons lief kind. Te Amstm was alles druk ik den weer tegen 's Konings komst, en ik ben bly dat
ik de drukte ontloop. Ternauwernood was er plaats in 't Rondeel. Ik ben van daar vertrokken te 12 uur en ben by Jeanne gaan
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koffidrinken tot ± 3 uur. t Kon nog even wat m'n hemd &c aangaat. Ze was als altyd
lief en open, en laat je natuurlyk hartelijk groeten. Byzonderheden heb ik er niet
2.
opgedaan, maar de toon over V. was zeer kalm, en niets hartstochtelyk. Zooveel
te beter! Ik ben hier nu liever dan in dat Rondeel. Wel zal ik nog eens naar Amstm moeten
want ik wil Wertheim & Funke in Tandem hebben, maar dan ga ik liever van hier uit
en slechts op één dag heen en weer. Morgen zal ik Haspels zien en de afrekening vragen. 3.
Ook zal ik by Truida gaan. Ik heb er lang en breed over gedacht jou 't gaan naar Breda en B O/Z (dit laatste
is byzaak daar 't slechts 'n uitstapje van byv. één dag van Breda is) te besparen,
maar 't zou me zeer hinderen als je je niet vertoonde daar ik 't zoo uitdrukkelyk
beloofd heb. Die Kallenberg v.d. Bosch is 'n zeer beminnelyk mensch, dat zal je
zien. En 't bezoeken van de oude mevrouw Diest Lorgion (Ginneken, ook by Breda
maar aan de andere zy) is ook aardig. 't Is 'n allerliefste oude Dame. Kortom, ik kan
't je niet sparen. Over dag en rendez-vous, later. Dat alles is makkelyk, en 't zal je niet onaangenaam zyn. Maar iets anders drukt
me zéér. Nam: Eduard! Dááraan denkende vlieg ik telkens in woede op. Als ik hem
zie (hy weet nu niet dat ik hier ben) mag ik niet toegeven in die stemming. A Quoi
4.
bon , en bovendien ik heb nu eenmaal gezegd: de spons er over! Maar ik moet
erkennen dat het me walgt nu in den brand te zitten met 'n man van 25 jaar die nog
van de meet af beginnen moet, die niets kan, niets is, geen passé heeft waarop hy
zich beroepen kan, 't is infaam. Jou voorstel om hem in godsnaam meetenemen
naar Wbaden is welwillend en misschien op 't oogenblik 't minst slechte. Maar...
liever niet! Het stuit me nu onze huiselykheid weer door hem te laten bederven. En
ik moet erkennen niet te weten hoe ik met hem moet omgaan. En, verbeelje, toen ik den laatsten keer hier met hem was, had hy in den Haag
(volgens hem, ten gevolge van die exekutie van z'n hospita) wat achterstand (Nu kan ik niet zeggen dat hy gedurende al dien tyd veel geld gebruikt
heeft)
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- ook had-i behoefte aan 'n beter pak kleeren. Ik liet hem dus door Haspels 100 gl
geven die hy na m'n vertrek ontvangen zou. Hy zou dien avend hier naar de komedie
gaan, waartoe Haspels hem 'n vrykaartje gaf, en mocht dus dien nacht hier in 't
Logement myn kamer houden. Nu hoor ik dat hy niet thuis gekomen is. Wat beteekent
dit? Ik schryf hem nu 'n kort briefje om hem hier reden van te vragen. Dat 'n jong
mensch in gewone gevallen pierewaait, begryp ik. Maar in zyn positie, en dan met
5.
zyn walgelyke bescheidenheid en voorgewende Genügsamkeit kan ik 't niet
verdragen. Bovendien was 't dien dag hier in 't Logement zeer vol. (Wy hadden op
één kamer moeten slapen) en toen men ten respekte voor my die kamer openhield
voor hèm, is-i niet thuis gekomen. Ik zal hem zeer bar de reden vragen van dit
gedrag.
Maar wat helpt dit. Ik zit erg met hem bezet.
Overigens konden wy opgeruimd zyn. We gaan (na die obligaat bezoeken, die
waarlyk niet onaangenaam zyn. Men zal je op de handen dragen) kalm naar huis.
Ik heb veel te werken (Funke was gistravend by me in 't Rondeel. Hy was waarlyk lief en goed,
en ik heb er lust in hem gauw aan z'n nieuwe drukken te helpen. Ook in
ander werk)
- ik ben redelyk wel, want, de verkoudheid gaat over by 't betere weer, kortom alles
was goed als nu die kwajongen me niet in den weg zat. Ik vind het zonde en jammer
onze huiselykheid door hem te laten bederven. Maar wat dàn? Als ik hem nu naar
Indie zend, zitten we terstond weer zonder geld. Ik weet nog niet wat ik doen zal,
maar ben er erg verdrietig over. Als ik hem nu hier laat komen kan ik me niet
inhouden. En wat geeft dit? Niets!
Aan alle kanten zou ik nu op 't oogenblik tevreden zyn als nu die kwajongen me
niet in den maag zat. Ik kan je niet zeggen hoe prettig fideel Merens en Chris by me kwamen te
Purmerend. Hy ook was aangenaam en gezellig. 't Was 'n waar genoegen voor my,
en ik geloof zeker ook voor hen beidjes. We hebben betreurd dat jy er niet by was,
natuurlyk! Maar we zeiden toch dat het je pleizier zou doen als je 't hoorde. M. was
kinderlyk bly met z'n paraplui, en 't was aandoenlyk zooals Chris over jou sprak,
zoo innig! Je bent haar ideaal. Nu, dit zei ze dan ook. Ze zyn ± 12 uur weggereden,
met 'n warmen
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stoof in de wagen en zeer tevreden over hun uitstapje. Jammer maar dat Chris
hoofdpyn had, zooals altyd als ze uitgaat. Ze had dan ook net onder 'n gasvlam
gezeten.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Wäsche: wasgoed (du.); in duitse schrijfletters.
V: Vosmaer.
Truida: mevr. Hotz.
A quoi bon: waar is het goed voor (fr.)
Genügsamkeit: soberheid (du.)

[19 april 1879
Brief van Multatuli aan A. en C. Merens]
9 april 1879
Brief van Multatuli aan A. en C. Merens. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Rotterdam, 19 April 79
Waarde Merens en lieve Chris!
Eigenlyk heb ik jelui niets te zeggen dan 'n vriendelyk groetje, en te bedanken
voor 't groot genoegen dat jelui me hebt aangedaan door zoo prettig fideel by me
te komen te Purmerend. Je kunt aan Mimi vragen of ik 't niet meen. Dat wil zeggen:
ik heb 't haar ook geschreven, en 't zal haar zeker genoegen doen. Zy is nu te
Arnhem (adres: by den Heer Braunius Oeberius driekoningstraat) en ze zal daar
nog 'n paar dagen blyven tot ik wat kommissies hier, te Schoonhoven, in den Haag
m
en te Amsterdam heb afgedaan. Als je me vraagt: waarom ben je dan niet te Amst
gebleven als je daar wat te doen hadt?, wel, 't was zoo'n drukte in 't Rondeel voor
de aanstaande komst van den Koning, dat hooren en zien me verging. 't Logement
was vol werkvolk en kruiers die door versjouwen van meubels en bedden bezig
waren van elke kamer 2 of drie te maken, geloof ik. In myn kamer hebben ze 't niet
gedaan, maar 't geloop en gehol in de gangen hinderde my. Ook kon ik niet velen
dat ze zoo'n bereddering maakten voor dien mallen Koning. 't Is of-i 't Vaderland
1.
gered heeft door samen te gaan wonen met die Juffr. Waldeck. Dat kon 'n
boerejongen ook gedaan hebben.
(Daar kryg ik 'n brief van Mieske. Ze antwoordt al over 't zyn te Purmerend en is
er bly om. ‘En, zegt ze, 't is te hopen dat het nu maar gauw lukt met die friesche
meid.’ Jelui begrypt wat dat zeggen wil.) Vergeet asjeblieft, al wat ik jelui van de Uileput verteld heb. 't Zou net 'n pretext
wezen om niet te W.b. te komen. Dat verhuizen van Versluys is nog zeer onzeker,
en wie weet of 't ooit gebeurt! Bovendien ook te W.b. is 't eigenaardig aangenaam.
Stel dat die
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Uileput binnen 14 dagen leeg kwam, en dat je dàn ons daar bezocht, dan nog zou
ik 't erg jammer vinden dat je niet te W.b. geweest was, waar veel is dat de Uileput
niet leveren kan. Och, ik had van die heele Uileput niet moeten spreken. Mies schryft
dat ze dat andere optrekje (Engelenburg) gezien heeft. Maar 't is niks. 't Is krungelig
(dat woord heb je nooit gespeld gezien, hè?) Klein bekrompen, onsmakelyk en
beroerd. Nu ja leve de Uileput, maar eerst Wiesbaden asjeblieft.
Als je my wilt verblyden met 'n groetje, m'n adres is 'n paar dagen lang te
Rotterdam, hotel Weimer. Mocht ik vertrekken, dan laat ik nazenden.
Dag beste Merens, dag beste Chris. Heel hartelyk gegroet van Dek
Ik heb nu na Purmerend al drie brieven van Mieske. Ze voelt zich heel prettig te
Arnhem. Die Oeberius en vrouw zyn dan ook allerliefste mensen. Nu, de Versluysen
van en tot Uileput ook. Ik ben eerst gister middag 4 uur van Purmerend vertrokken.
Ik heb er wat brieven geschreven, maar was niet opgeruimd.

Eindnoten:
1. Willem III was op 7 januari 1879 gehuwd met Emma van Waldeck.

[19 april 1879
Verslag voordracht Zaandam in de Zaanlandsche Crt.]
19 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli van 15 april te Zaandam in de
Zaanlandsche Courant, no. 6. (G.A. Zaandam; fotokopie M.M.). Fragment.

Zaandam, 18 April 1879.
- Dinsdag l.l. hield ‘Multatuli’ hier een voordracht over ‘philanthropie.’ Het ligt niet in
ons plan een geregeld overzicht te geven van het door hem gesprokene. De spreker
maakte in die voordracht zoovele uitstapjes rechts en links, wees daarbij op zoo tal
van zaken, dat het onmogelijk zou zijn in een eenigszins beknopt bestek geregeld
weer te geven wat hij in het midden bracht. De hoofdgedachte, in de voordracht
neergelegd, was deze: de philanthropie, een woord letterlijk van dezelfde beteekenis
als het goed Hollandsche woord menschenliefde, is in zeer vele gevallen slechts
een spotvorm van de eigenlijk gezegde mensenliefde. En dit vindt zijn oorzaak hierin
dat men geen nauwkeurig onderzoek instelt naar den aard der dingen. Spreker gaf
tal van voorbeelden
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om die stelling nader te ontwikkelen; hij wees er op hoe sensiblerie, overgevoeligheid,
de aanleiding wordt tot een verkeerd toegepaste philanthropic (een vrouw in den
trant van mevrouw Jelleby diende dit voorbeeld), hoe ijdelheid bij menig philanthroop
de drijfveer is die hem tot weldoen aanspoort en hoe in vele gevallen dan het
tegenovergestelde verkregen wordt van hetgeen de waarachtige menschenliefde
beoogt; hoe een zekere voorliefde voor hen die reeds een schrede op het pad van
de misdaad gezet hebben, sommige philanthropen verblindt voor de behoeften van
hem die dat pad geheel wenscht te mijden; hoe zelfs besturen gedreven door
kleingeestige zorg voor de zedelijkheid der burgerij, tot ongerijmde besluiten komen
en hoe menig philanthroop zijne krachten in beuzelingen versnippert.
Alleen als men goed den aard der dingen beschouwt, zal men met vrucht en in
den goeden zin des woords philanthroop zijn; dan zal men b.v. een werkman die
door brand zijne gereedschappen verloor, andere gereedschappen geven; (eilieve,
is hier geen sprake van sensiblerie; een premie op de zorgeloosheid van hem die
zijn goed niet tegen brandschade verzekert?); dan zal men er niet toe komen om
puntjes van cigaren te bewaren en zoo zijn tijd met beuzelingen door te brengen;
(eilieve, wat zou meer tijd kosten, het bewaren dier puntjes of het wegwerpen
daarvan?); dan zal men al die dwaasheden vermijden, waarin zoo menig philanthroop
verviel en zijne talenten op die wijze besteden dat men er de meeste vruchten van
zien kan. (....)

[20 april 1879
Verslag voordracht Purmerend in de Purmerender Courant]
20 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Purmerend van 17 april in de
Purmerender Courant, no. 1806. (Stadskantoor Purmerend; fotokopie M.M.)
Multatuli hield gisteravond in de Nutszaal alhier een voordracht over het Onware
in de geschiedenis der Wereld, gelijk die eeuwen lang aan het menschdom
voorgesteld en door het menschdom zonder nader onderzoek aangenomen is. Hij
toonde dit Onware met de meest verrassende voorbeelden aan, ook ten opzichte
van het alledaagsche leven, en vooral met betrekking tot hetgeen
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veelal zeer ten onrechte Poësie en Wijsbegeerte genoemd wordt. De talrijke schare
zijner toehoorders volgde met groote aandacht het gesprokene. Men moge ver van
eenstemmig zijn geweest in het oordeel over Multatuli en over z'n arbeid, toch
verkeerden ontegensprekelijk allen onder den machtigen invloed van des redenaars
bezielende taal en van de innige overtuiging, die uit elk zijner treffende denkbeelden
spreekt.
Vooral het tweede gedeelte der voordracht waarin hij opwekte tot nadenken over
en navolgen van het harmonische leven en werken der Natuur; waarin hij ons op
het geweten drukte, bij alle zaken des levens het oordeel des onderscheids te
oefenen en aan te wenden, met onvoorwaardelijke verwerping van alle gelooven
op gezag, vooral dat gedeelte was in de hoogste mate belangwekkend en boeiend.
Zóó herhaaldelijk is door dagbladen en vlugschriften den lof verkondigd van
Multatuli als schrijver en redenaar, dat men ons wel zal willen ontslaan met de
eenvoudige verklaring, dat er moeilijk te veel lofs van hem zou kunnen worden
gezegd.
't Is een genot en een voorrecht tegelijk den schrijver van ‘Max Havelaar’ te hebben
hooren spreken. Men bewaart de herinnering er aan als een geliefkoosd iets, zoo
ongeveer als de gelukkige, wien dit genot ten deel viel, de herinnering bewaart aan
de 5e Beethovensche Symfonie, gespeeld door het Florentijner kwartet.
Hoe jammer, dat nog zoovelen van Multatuli's landgenooten meêdoen met een
zeker Noordhollandsch dagblad, dat goed kan vinden, met slijk te gooien naar den
genialen schrijver, van wien zelfs het buitenland gewaagt, als van ‘ce fameux Orateur
1.
hollandais’!
En waarom dat kleinzielige luisteren naar ellendige vooroordeelen? Och, eenvoudig
omdat Multatuli en z'n idéen niet ‘gewoon’ zijn, niet zoo als ieder ander behoorlijk,
fatsoenlijk mensch! Jan Holland heeft het immers gezegd: ‘een net mensch is alleen
hij, die net is als alle andere menschen’!

Eindnoten:
1. ce fameux orateur h.: die beroemde nederlandse redenaar (fr.)

[20 april 1879
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
20 april 1879
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel gevouwen velletje
postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)
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Lieve en hooggeachte Mevrouw!
Gister avend ben ik hier aangekomen, en denk een of twee dagen te Rotterdam
te blyven. Langer niet, omdat ik zeer zwak ben, en naar m'n afzondering te W.b.
verlang.
Mag ik van avend, zoo tegen zevenen, by U komen theedrinken? M'n vriendelyke
groete aan Dr De H. en den heer Wolf.
e

Hoogachtend Uw liefh. DouwesDekker
Hotel Weimer
20-4-79.

[20 april 1879
Verslag voordracht Zaandam in De Zaanstreek]
20 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zaandam van 15 april in De Zaanstreek,
no. 319. (G.A. Zaandam; fotokopie M.M.)
Zie voor een vervolg bij 4 mei.

Ingezonden.
Multatuli te Zaandam, 15 April 1879.
Philanthropie, ziedaar het onderwerp mijner voordracht. Kiesch en netelig, omdat
het velen kwetsen kan, bij wie dit begrip nauw samenhangt met godsdienst en met
vele zoogen. gevestigde opinies. Ik nu ben niet godsdienstig... omdat ik zeer religieus
ben. Daarenboven, wie waarheid zoekt mag geen eerbied hebben voor valsche en
verkeerde meeningen, gelijk er zoovele zijn. Trouwens, geen enkele ‘meening’ als
zoodanig heeft aanspraak op eerbied, hetwelk een gevoel is, dat alleen gekoesterd
behoort te worden voor personen, karakters.
Philanthropie is letterlijk hetzelfde als Menschenliefde. Maar het is in den loop
des tijds een kunstterm geworden, en we weten hoe het daarmeê gaat. De ware
beteekenis gaat verloren, en het gebruik doet een andere ontstaan. Denk aan het
woord Locomotief; aan 't woord Materialist, oorspronkelijk en nog een wijsgeer, die
alles uit de stof verklaart, maar in sommige streken van Duitschland een koopman
in enkele materialen, zout, zeep, enz., een kruidenier dus. De waarachtige beteekenis
van Philanthropie blijft altijd wel Menschenliefde, maar helaas! wie ‘aan philanthropie
doet’ is nog niet, is zelden menschlievend.
Ik zal slechts denkbeelden aangeven ter uitwerking, want ook ik ben met deze
zaak nog niet in 't reine; ik heb voor mijzelven nog
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geene oplossing. Mijne theorie is wel klaar, maar de praktijk faalt nog. Doch aan U
allen blijft het uitwerken overgelaten. Wij behooren immers allen wijsgeerige dichters
te zijn, en dan doen wij als de Natuur, onze leermeesteres in alles, namelijk met
absolute of bijna absolute armoe aan grondstoffen altijd wat nieuws voortbrengen.
Alle wetgevers, alle geleerden spraken en spreken gaarne van: De instandhouding
en het te gronde gaan van de Maatschappij. Groote woorden! Onzin! Geen enkele
maatschappij kan in stand gehouden worden. Alles gaat te gronde. Babylon, Ninivé,
Nederland. De oude Indiërs wilden de maatschappij in stand houden door het
kastenstelsel: ieder bleef in zijn rang en stand, ieder werd wat zijn vader was.
Verbeeld u dat hier eens in Nederland! Alle zoons - èn dochters wellicht - van de
Tweede Kamerleden ook weer lid van de Volksvertegenwoordiging. Of erger nog:
Alle Ministerskinderen Minister!
Velen hebben de maatschappij in stand willen houden door Vrees. (Grieksche
Staten, Middeneeuwsche Ridders.)
Jezus wilde het door de Liefde. Hier moet ik mij een uitweiding veroorloven. Ik
heb grooten eerbied voor Jezus, zóó groot als wellicht niemand ter wereld, al geloof
ik niet in zijn bovennatuurlijke geboorte en zijn wonderen en in zooveel niet. Maar
niettemin mag ik toch zijne beginselen beoordeelen. Zegt iemand: uw verstand kan
toch dwalen, dan antwoord ik: zeer zeker, maar ik kan en mag toch slechts oordeelen
met mijn verstand, niet met eens andermans.
Jezus dan wenschte de maatschappij in stand te houden met het: Hebt elkander
lief! Een nudum praeceptum, een voorschrift zonder inhoud. Dat is hol, ledig. Komen
wij waar wij wezen willen, met op te zeggen: Ik heb lief, gij hebt lief, hij heeft lief,
enz? Neen, wij vragen: Wien, wat, waarom moet ik liefhebben? Het gebod: Hebt
lief! kweekt haat. Neen, liefde moet zijn uitvloeisel van een gemoed, dat zóó bearbeid
is geworden, dat het moet liefhebben.
Ik spreek niet van: Instandhouden. En ook niet van Maatschappij, een vaag begrip.
Ik vraag: Wat moet er gedaan worden om de Menschheid te brengen op de ware
hoogte van ontwikkeling?
Ontdoen van vooroordeel. Vooroordeelen, vooral godsdienstige, staan overal in
den weg. Vaak van vader en moeder geërfd, of
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op andere wijze ons deel geworden, verdwijnen ze alleen door onderzoek. Wij
moeten de ware Religie krijgen, die ons deel wordt door de studie van de natuur
der dingen, den aard van het zijn. De eigenschappen der Natuur tot de onze te
maken moet ons hoogste streven wezen. Wat zal van haar in ons worden overgestort
als hoogste zegen en eerste voorwaarde om mensch te zijn? Die majestätische
eenvoud, dat solide, intègre, dat haar immers kenmerkt.
Wilt gij alle eigenschappen van de natuur der dingen in het kort bestek lezen?
Sla 't Oude Testament op, en zie wat er van Jehova gezegd wordt. Want Jehova is
de natuur der dingen, het Zijn. Jehova, de Egyptische Isis (esse, is)
vertegenwoordigen verpersoonlijkt de intègre majesteit van het Zijn. Wodan (weda,
weten) is het Heilige Weten.
En ván het Zijn, het Weten kunnen we ons toch geen beeld maken.
Kennis van den aard der dingen is derhalve onze Religie, onze plicht.
Leggen wij ons op die kennis toe, dan zullen wij zien dat er Eenheid is tusschen
de werking der stof en de geestelijke werkingen, onze verplichtingen. Want datgene
is goed, wat ontleend is aan, wat reflex is van den eenvoud, de soliditeit, die de
ware aard der dingen ons altijd openbaart. Daarom nemen wij allen, indien wij
wijsgeer-dichter zijn, indien wij aan filosofie doen - de ware nl.! - onze beelden uit
de natuur der dingen.
Zoo Cats. Zoo Jezus. Zijn Koninkrijk der Hemelen, - een geestelijk rijk toch, waar
niet ten huwelijk wordt gegeven - is gelijk aan een mosterdzaad. Denk aan zijn vele
parabelen. Die methode is niet gemeen, ordinair; neen grootsch. Hij was
wijsgeer-dichter bij uitnemendheid, al vonden de Farizeën natuurlijk dat het naar
de straat riekte.
Door mijn leerstelsel oefenen wij geest en hart beiden. Ik spreek nu een oogenblik
tot degenen, die zich de minstbedeelden rekenen onder u, die het weten, dat zij
geen hoogvliegers zijn, en geef hun dezen raad: Leer denken, zien, uw verstand
oefenen. Heerlijke vruchten zult ge er van genieten.
Nu, ik sprak eigenlijk over de Eigenschappen van ‘de Natuur der Dingen.’ Zij is
Eeuwig, want niets vergaat. Almachtig, want al wat
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geschiedt is zooals het moest, naar den aard der dingen. Rechtvaardig, want zij
geeft ieder zijn bescheiden deel, naarmate hij heeft ingelegd. ‘Hoe? Ieder zijn deel?
En dan den slechte, wien 't goed gaat in de wereld?’... Wilt gij ruilen? Wie wil een
gelukkige booswicht zijn? - En omgekeerd de brave lijder, de vrome die tegenstand
ontmoet, hij schept zich een Paradijs van binnen, waarin hij gelukkig is. Wil hij ruilen?
Als hij dat Paradijs moet missen, neen!
De ware liefde is: Rechtvaardigheid. (Pauze.)
De Eenheid tusschen het leven der natuur en dat des geestes openbaart zich
ook in het bestaan der Spotvormen. De natuurkundigen geven dien naam aan zulke
voortbrengselen, die volkomen of bijna volkomen gelijken op andere, en er toch ten
zeerste in aard en werking van verschillen, b.v. de wilde kastanje, de dolle kervel.
In het geestelijk leven zijn ook Spotvormen. Zoo is Philanthropie (de valsche) een
Spotvorm van Menschenliefde.
Laat mij eenige voorbeelden geven van valsche philanthropie. Ik verdeel ze in
rubrieken, al naar de oorzaak. En dan noem ik als oorzaken:

1. Sensiblerie, overgevoeligheid.
Sokjes breien voor negerkindertjes, die ze niet noodig hebben. Evenmin als de
christelijke leerstukken. Ook voor de geestelijke behoeften dier kindertjes wordt door
de natuur gezorgd.
Sigarenspitsjes bewaren voor een goed doel, zoodat men aan 't eind van zijn
leven b.v. f 33.14 of een dergelijk sommetje aan sigarenspitjes heeft verzameld, en
door al dat keutelen krachtige eigenschappen in zich zelven heeft doen insluimeren.
Rookt dan liever niet, en bespaar op die manier roijaal wat in de lucht verblazen
wordt.
Zoetelijke tractaatjes maken van Jantje, die zijn boterham weggeeft, en wel weet,
dat als hij naar huis gaat, hij er twee terug krijgt.
Hieronder behoort ook ter spraak te komen onze kleinzeerigheid. Wat zijn wij
bang voor den dood! Hebben wij nog iets van den moed der Romeinen om den
dood te trotseren? Van daar de afschaffing van de doodstraf. Tot vóór twee jaren
zou ik meêgestemd hebben om de doodstraf af te schaffen. Maar - had ik toen
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gelijk of heb ik het nu? - ik ben van meening veranderd. Zijn wij rechtvaardig
tegenover de slachtoffers, die gevallen zijn en... vallen zullen als de moordenaar
weer loskomt? Denkt u een onmensen als Christien van Jut - Jut zelfheeft de
goedheid gehad te sterven - weer in de maatschappij!
Dan - ons medelijden met den arme, den zwoeger, wiens gevoeligheid naar
lichaam en geest wij vaak ten onrechte afmeten naar de onze, terwijl verschil van
stand en opvoeding hier ten zeerste dient in rekening gebracht.

2. Gebrek aan practischen zin.
Nederland heeft watersnood: heel de wereld wordt te hulp geroepen. Hongarije
heeft watersnood: ook van Nederland wordt geld gevraagd. Hoe onpraktisch! Men
kon die onkosten uithalen.
Indien ik te Amsterdam een groote zaal liet bouwen, en daar dagelijks 1000 armen
kosteloos zich liet verzadigen... ‘Hoe schoon!’ zouden velen roepen. En toch zou
het een dwaasheid zijn. Er zouden steeds meer armen komen. Het pauperisme is
als een olievlek.
De statistiek leert dat de groote Engelsche philanthroop Peabody niets heeft
uitgewerkt tot mindering van het pauperisme.
Het bevorderen van zeker soort van huwelijken. Ik denk aan het ondersteunen
van den hulponderwijzer met 9 kinderen. Ik denk aan het vroeg trouwen, het trouwen
zonder iets van den ernst van zulk een verbindtenis te begrijpen. Is 't niet ergerlijk,
dat jongens en meiden - vergeef mij 't woord - trouwen, omdat ze nu een paar weken
‘met mekaar gegaan hebben,’ dat is gearmd door de stad hebben gestapt.
Erger nog. Dr. Coronel, vertrouwbare specialiteit op dit punt, deelt meê, dat men
te Hilversum trouwt, om zoo spoedig mogelijk een kind te laten sterven, en f 8. - te
verdienen aan het begrafenisfonds.

3. Huichelarij, belang, vertoonziekte.
Wie mijne ‘Ideën’ niet gelezen heeft, zal mij wellicht niet altijd begrijpen. Maar ik
vertrouw, dat gij allen ze gelezen hebt. Ik zal in 't vervolg annonceeren, dat wie mijne
‘Ideën’ niet gelezen heeft moet wegblijven.
Klaas Ris, een Zaankanter, komt bij den ouden philanthroop Suringer om hulp.
‘Waar heb je gezeten?’ klinkt het barsch. ‘Ik
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heb niet gezeten, ik ben geen dief of moordenaar,’ luidt het antwoordt, en hij zet
den Heer Suringar eens op zijn plaats, die elkeen, die bij hem kwam, voor een
ontslagen gevangene hield. Gemeentebesturen, die aan officiëele zedelijkheid doen,
zooals in den Haag, waar in het vorig jaar op de kermis reeds de ‘dikke Dames’
verboden waren, terwijl er van 't jaar maar 4 carousels mogen zijn. Wat er nu
onzedelijks steekt in een ‘dikke Dame’ begrijp ik in de verste verte niet. En het
ronddraaien van kinderen in een carousel, is dan ook vreeselijk zondig!
De afschaffing der slavernij. Ik ben vóór die afschaffing, duizendmaal er voor.
Niettemin moet ik het zeggen: 't Is zóó erg niet als men zich voorstelt, en... er is in
Europa veel grooter slavernij. De mishandeling van kinderen door moeders is
oneindig veelvuldiger en de gevolgen zijn vreeselijker. Moederliefde, een heerlijk
woord! 't Zal wel een heerlijk gevoel wezen. Niettemin, de echte moederliefde is
schaarsch. Zij bestaat veel minder dan we elkaar wijsmaken. De mishandeling van
kinderen door moeders gaat ver. Ik denk - onder meer - aan een lief, aanvallig
knaapje van 3 jaar, een engeltje - dat dagelijks mijn deur voorbijgaat en mij
ontzaggelijk aantrekt. En de moeder, als ze 't ziet, wendt het hoofd om.

4. Chauvinistische opwinding.
Elk volk spreekt van ‘onze bekende weldadigheidszin, onze zich nimmer
verloochenende liefdadigheid.’ Wij doen 't. Lees de Haarlemmer. Maar alle volken
doen het. Chineezen, Franschen, enz.
Toen koningin Wilhelmina, gemalin van Willem I gestorven was, was het aantal
leugens in rijm en onrijm niet te tellen. ‘Geen arme ging ongetroost van haar weg.
Al de armen schreiden bij haar graf, enz.’
Dient men zich zelven, dient men een afgestorvene met zulke onwaarheid?

5. Godsdienst.
Denk aan de Mohammedanen. Door goede werken den hemel verdienen is in hun
godsdienst schering en inslag.
En in onze maatschappij? Is het daar vaak zooveel anders? Herinnert u de giften
en legaten bij 't sterven, als men zelf het stoffelijke niet meer gebruiken kan. Of den
man, die een lot kocht, daarna
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een armen iets gaf, en uitriep: Heer! gij ziet hoe weldadig ik ben; geef mij nu den
hoogsten prijs!
Valsche Philanthropie! Welke is de ware?
Den arbeid steunen. Ieder het zijne geven. Bovenal, voor elken mensch: Studie
van den aard der dingen.
Praktisch zijn: dat is ook een voorname eisch. Een jongmensch is op 25jarigen
leeftijd gepromoveerd in de wis- en natuurkunde. Wat zal hij doen? Studeeren,
doceeren, een boek schrijven, knap worden. Wat heeft hij aan 't eind van zijn leven
gedaan voor de menschheid?
Stel eens: Zijn aandacht viel op een kachel, op het onvolkomene onzer
verwarmings-toestellen, waardoor nu nog de warmte naar boven gaat, inplaats van
zich te verspreiden beneden.
Als hij dit onderwerp aanvatte en daaraan alleen zich wijdde, zoodat hij op 70
jarigen leeftijd een uitmuntend verwarmingstoestel had gevonden; al had hij anders
niets gedaan, zou hij zich niet zeer verdienstelijk hebben gemaakt jegens de
menschheid? Ziedaar eene ruwe en dorre schets der voordracht. Zij is zoo objectief
mogelijk, 't Zijn M.'s eigen woorden en uitdrukkingen. Niet ééne gedachte, niet ééne
opmerking is van mij. Daarom liet ik hem ook optreden in den eersten persoon. Mijn
hoofddoel was meê te deelen wat M. te Zaandam gesproken heeft.
Niettemin wil ik gaarne, met toestemming der Redactie, in een volgend artikel
enkele bescheiden opmerkingen geven.
Wormerveer, 16 April.
H. De Lang.

[20 april 1879
Ingezonden Stuk met naschrift in de Alkmaarsche Courant]
20 april 1879
Ingezonden Stuk met naschrift van de redaktie in de Alkmaarsche Courant, no.
16. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragment.

Ingezonden stukken.
Mijnheer de Redacteur.
Nu ik uit het laatste nummer der Alkm. Courant las, dat ge uwe kolommen niet
zoudt gesloten houden voor hen, die met u in meening verschillen over het succes,
dat Multatuli alhier bij zijn optreden heeft gehad, neem ik beleefd de vrijheid, voor
onderstaande regelen een plaatsje te verzoeken.
Toen ik vernam, dat de heer Douwes Dekker ook hier zoude
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spreken, was ik blijde in de gelegenheid te zijn, Multatuli, van wien en over wien ik
zooveel heb gelezen, te kunnen hooren. - Ik had mij voorgesteld niets nieuws van
hem te zullen vernemen, omdat ik mij overtuigd hield, dat in zijne redeneering, over
welk onderwerp dan ook, steeds zijne ideeën, welke hij in zulk een groote massa
heeft uitgegeven, zouden terug te vinden zijn niet alleen, maar ook, dat zijne lezing
daarop geheel en al zoude zijn gegrond. - Hierin bedroog ik mij niet. Immers, even
als b.v. in zijne ‘Vorstenschool’, waren zijne ideeën volkomen neêrgelegd in zijne
voordracht over waarheid, of liever, over onwaarheid. Wel had ik, b.v., liever zijne
voordracht over ‘de bergrede’ gehoord, omdat ze wel zoo pikant zoude zijn geweest,
maar voor mij was het voldoende zijne uitstekende improvisatie te hooren, die,
eenvoudig als ze was, met gloed en overtuiging werd uitgesproken en voor ieder
zijner hoorders zeker duidelijk zal zijn geweest. Over de ‘gebrekkige kennis van en
het debuteeren van gemeenplaatsen, would-be-aardigheden, groote woorden en
onjuistheden’ door Multatuli, waarvan, volgens Quidam, de geheele rede getuigde,
wil ik liever niet spreken; dat is eene kwestie, die niet zoo gemakkelijk is uit te maken
en die zeker door Multatuli wel het allerminst zal worden toegestemd; maar al moge
M. zich door dezen of genen schrijver eene onjuistheid hebben laten ingeven, dan
nog mag dit geen reden zijn hem zoo hard te vallen als Quidam dit heeft gedaan:
van bijna elke katheder of predikstoel worden dikwijls zoovele onjuistheden, om niet
te zeggen onwaarheden, de wereld ingezonden, dat zeker, bij eene vergelijking,
indien die mogelijk ware, M. zeer gunstig zoude uitkomen. (....) Alkmaar, 17 April
1879.
H.
Louter om een blijk onzer onpartijdigheid te geven plaatsen wij het bovenstaande,
geenszins omdat het voldoet aan den eisch, in het correspondentie-artikel van ons
vorig Nr. gesteld. Wij verklaarden onze ruimte niet te zullen onthouden aan hen, die
een gunstiger oordeel dan het onze over de voordracht van den heer D.D. wilden
‘staven’. Dat de inzender dit niet doet, noch de door Quidam geopperde bedenkingen
wederlegt, dat hij voor zich een hoog denkbeeld heeft van de ‘wetenschap’ en
‘bekwaamheden’ des sprekers, maar dat deze meening zonder nader betoog vol-

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

920
strekt niet ten maatstaf kan dienen, zal onzen lezers gewis niet ontgaan.
Red.

[21 april 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
21 april 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier waarvan blz. 1 en
2 (½) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Chr. Brugma. Hotel Weimer, Rotterdam.
21 April 79 beste Funke! Als het Los en U schikt, zou ik gaarne de proef van vel 20
nog hier ontvangen, vooral omdat ik gis dat ik revisie zal moeten vragen.
Ik heb schoone vellen t/m 15. Klopt dit?
Het bezwaart me wel 'n beetje dat we nu voor bundel I &c by Woest gaan. Ik heb
't liefst met Woest te doen, dit is waar, maar Los heeft dien VII bundel met zeer veel
n

zorg gedrukt, althans wanneer de door my ontv. proeven geen door U reeds
nageziene revisien zyn. Nog eens, ik ben liever by Woest, maar is 't niet wat hard
voor Los die zoo z'n best gedaan heeft?
M'n adres is tot nader bericht: Rotterdam.
Hartelyk gegroet
tt
Dek

[21 april 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg v.d. Bosch]
21 april 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Vier dubbele velletjes
postpapier, geheel beschreven. (M.M.) In de datum is ‘& 22’ met potlood toegevoegd.
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Rotterdam, 21 & 22 April 79
Waarde Van den Bosch!
Wees niet boos op me omdat ik niet eer antwoordde op Uw vriendelyke letteren
n

van den 2 dezer. Het is me onmogelyk u den toestand van zoo'n rondreizenden
Voordrager te beschryven. Bovendien was ik zeer onwel en ik heb veel inspanning
noodig gehad om niet bedlegerig te worden, of - te blyven, want te Tiel ben ik 't
geweest. Toch heb ik geen enkelen keer 'n voordracht afgezegd of uitgesteld, maar
ik durf zeggen dat er (by wyze van spreken) bovenmenschelyke wilskracht noodig
1.
was om me tant soit peu goed te houden.
n

n

Niet den 10 (zooals Gy blykens Uw brief gemeend hadt, maar den 17 heb ik 't
laatst gesproken, en ik ben onwel. De kou op m'n reizen heeft me veel kwaad
gedaan. Ik hoest 'snachts vreeselyk en stond vermoeider op dan ik liggen ging.
Slechts door morphine poeiers kan ik wat slapen, en dit middel is zoo onaangenaam
omdat ik daarvan de werking voel in m'n hersens. Maar ook 't niet slapen is nadeelig,
en tusschen die twee kwaden heb ik slechts de keus.
2.
3.
Die heele historia morbi dient slechts ter verontschuldiging voor m'n zwygen,
schoon er nog andere redenen voor waren. Gedurig zat ik in onzekerheid over m'n
reisdirectie vooral daar ik vreesde nog meer lezingen te moeten aannemen. Dit zou
ook eigenlyk noodzakelyk geweest zyn, maar ik kan niet meer.
Ge vraagt naar den financieelen uitslag van m'n voordrachten. Zooeven kreeg ik
van den goeden Haspels de eindafrekening. Om de totale som te noemen zou ik
3, 4 vorige afrekeningen moeten opzoeken, en daaruit 'n resumé maken, waartoe
me 't hoofd niet staat, omdat telkens de ten mynen behoeve of aan my gedane
betalingen zyn afgetrokken. Op deze tournée namelyk had ik ± 2400 gl oude schulden
4.
(van 1862, 3, 70!) geappointeerd en bovendien heb ik zeer duur gereisd. En zie,
ik ga met ± 1500 gl. naar huis, zonder drie posten die me zwaar drukken te hebben
kunnen afdoen. Een daarvan is 't zenden en uitrusten van m'n zoon naar de Oost.
Vraagt ge my of ik tevreden ben over den uitslag. Wèl, dan hangt het antwoord
af van 't al of niet in rekening brengen der nu eenmaal bestaande gegevens. Alle
verdere beschouwingen zyn
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overbodig als men nagaat dat Dickens voor 't voorlezen van 'n sedert jaren gedrukt
verhaaltje, in één avend meer verdiende dan ik in dertig voordrachten. Waarom
Nederland zoo ridicuul-schraal is, begryp ik niet. Men betaalt toch hier voor wyn,
bier, brood, meubels, boodschappen, ambtenaarssalaris, &c &c nagenoeg evenveel
als in 't Buitenland. Veel zaken zelfs zyn hier duurder dan in sommige andere landen.
Als ik m'n inspanning vergelyk met de uitkomst, kan ik m'n bitterheid niet
onderdrukken. By 't slecht honoreeren van schryvery, beroept men zich op de kleinte
van ons land (ten-onrechte! Want 4/mm menschen kunnen even goed honorarium
opbrengen voor 20 auteurs als 40/mm voor 200) doch welk voorwendsel men kan
aanvoeren over die disproportie ten aanzien van ‘sprekers’ begryp ik niet. In 'n
hollandsche kerk zitten even veel menschen als in 'n fransche of engelsche. Het
aantal kerken is zooveel kleiner, voilà tout! Een hollandsche schoolmeester heeft
evenveel leerlingen in z'n klas als 'n buitenlandsche en wordt dan ook niet betaald
naar den maatstaf der algemeene bevolking. Ik begryp er niets van! Hoe ik nu over
m'n voordrachten denk (m'n oordeel is ongunstig) doet niet ter-zake. ‘Men’ is er mee
tevreden. ‘Men’ juicht me toe. ‘Men’ schryft me brieven vol magnifieke betuigingen.
Ik ben bitter gestemd, en blyf er by dat het Nederlandsche volk fundamenteel
oneerlyk is. De Havelaar was zoo ‘mooi’ en men laat Havelaar op z'n ouden dag
zóó tobben!
En dan m'n verdriet over m'n verdriet! Ik ben zoo graag vriendelyk, gul en dankbaar
gestemd, maar ik zou onnoozel moeten zyn om in zoo'n stemming te blyven. Het
eenige wat ik kon, was nooit lucht aan zulke indrukken te geven als ik in 't publiek
sprak, 'tgeen my soms moeite genoeg kostte. Eens slechts (te Sneek) heb ik me
veroorloofd... 'n wafelmeid uit de zaal te jagen. Maar 't bier en wyndrinken heb ik
moeten dulden! Terwijl ik dit schryf ril ik by de gedachte aan de inspanning die ik
dáártoe noodig had. Ik moest, ik moest!
O, wees niet boos dat ik U lastig val met zulke klachten. Ge vraagt naar den
uitslag, en - aan m'n vyanden schrijf ik niet!
M'n beste vrouw met ons Woutertje is te Arnhem waar ze by vrienden logeert, en
juist van ochtend had ik haar geschreven hier te komen, om samen van hier uit (na
gevraagd te hebben of 't U
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schikte) naar Breda te gaan. Kort daarop kreeg ik de eindafrekening waarop 'n
onvoorziene post voorkwam van 134 gl. voor advertentien waarop ik niet gerekend
had, en dit brengt my in twyfel of ik niet moet telegrafeeren dat ze te Arnhem blyft,
5.
me daar heden wacht, en dan ilico samen naar huis! De rust die me wacht, bestaat
in ogenblikkelyk hard aan 't werk te gaan. Gebruik ik 't geld dat ik nu over heb om
m'n zoon wegtezenden, dan zit ik byna terstond in Nood en ik heb wat loisir noodig!
Ik moet hem dus voor myn rekening òf meenemen òf in den Haag laten tot ik 'n
volgend jaar weer zoo'n tourneé doen moet, op 't gevaar af dat ik bezwyk en vooral
dat ik de menschen verveel. Had ik na zóó 'n inspanning niet recht gehad op wat
rust? Het tegendeel is 't geval. En dan de tegenzin in 't uiten van zulke stemmingen!
Ik zit nu al 'n uur met dezen brief voor me, telkens opstaande en overleggende 22 April. Zoo eindigde ik gister. Ik verzocht m'n vrouw hier te komen om dan
samen naar Breda te gaan. Dàt is makkelyk. Maar... voor ik van hier ga, moet ik 'n
afdoenden maatregel nemen met m'n zoon, en dat bezwaart me. Er is nu vastgesteld
dat hy naar Indie gaan zal, en ik moet nu trachten nog eenige voordrachten te
(mogen) doen ten-einde het daartoe noodige by-een te krygen. De reis met 'n schip
is goedkoop, doch er moet wat uitrusting zyn en iets in de hand om zich by aankomst
te Batavia gedurende een of twee maanden te redden. Gister was hy by me, en
ieder die getuige van ons samenzyn geweest was, zou zeker gezegd hebben: ‘Wat
'n lieve, zachte jongen!’ Dit is hy dan ook zoolang hy by me is. En... niet by my, is
hy dan ook niet het tegenovergestelde, maar... niets. Hy heeft geen karakter, zoodat
men in 't minst niet op hem rekenen kan. Dit is zeer treurig. Daarby heeft hy 'n faux
6.
air van kennis en bekwaamheid, dat velen beweegt hem voor 'n fenix te houden.
e

Dit was sedert z'n 12 jaar al 't geval, en z'n overigens zoo lieve en edele moeder
gaf helaas al te veel toe in dat idee. Ook in 't ontwikkeld Italie ging hy voor 'n
phenomeen door. Dat alles, gevoegd by z'n karakterloosheid, heeft bewerkt dat-i
nu op 25 jarigen leeftyd niets is. Wat ik sedert 10, 12 jaar dááronder geleden heb,
is niet uittespreken. Periodiek om de 6, 8 maanden gebeurde er iets met hem dat
me opschrikte en m'n stemming bedierf. En als ik nu niet doorzet
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hem wegtezenden, wordt de toestand hoe langer hoe ondragelyker. Hyzelf wil
gaarne naar Indie. Dit treft nogal. Ik wacht nu elk oogenblik 'n dépêche van m'n vrouw wanneer ze hier komt. Met
haar moet ik dan overleggen hoe we aan Eduard's doelloos rondloopen in den Haag
'n eind maken. Als ik naar U ging voor ik die zaak in orde had gebracht, zou ik toch
rust nog duur hebben, en ge zoudt recht hebben tot de opmerking ‘als je dan zooveel
ergernis by je draagt, wat doe je dan hier!’ Juist. En 'n gelyke opmerking zou op
dezen brief van toepassing zyn. Daarom dan ook zwyg ik zoo dikwyls en dan drukt
me dat zwygen weer omdat 'n hartelyk vriend zooals gy 't zou kunnen opvatten als
stugheid of wrevel.
En dan de vrees dat men my houden zal voor iemand die genoegen schept in
klagen! Juist andersom, ik ben zoo gaarne vrolyk! - Hé, ik zend u hier den laatsten
brief van m'n vrouw. Ze zou 't me kwalyk nemen omdat-i zoo erg fideel-slordig is.
7.
Maar zie er den toon uit, en tevens de bevestiging van m'n getob met Eduard. (Wat
ge niet lezen kunt, doet niet ter zake) De uitdrukking ‘innige slechtheid’ is 'n
psychologische fout. Edu is niet slecht. Hy is maar: niet positief goed. Le mauvais
8.
caractère est de n'en point avoir! De zaak is dat men met hem omgaande by zyn
onverstoorbare zachte vriendelyke hoogstfatsoenlyke welwillendheid, altyd denken
moet dat er niet het minste op te rekenen valt. Niet omdat-i huichelt, (o neen, dat
zou hem te veel inspanning kosten!) maar uit gemakzucht en om maar op 't oogenblik
vrede te houden. Het is my gebleken dat-i even vriendelyk is jegens m'n ergste
vyanden. Als feit is dit inderdaad slecht, maar de oorzaak is eenvoudig negatief. Hy
heeft 'n systeem van ‘selfhelp’ in dien zin dati maar alleen let op 't oogenblik, zonder
achtteslaan op verplichtingen die voortvloeien uit het verledene noch op de gevolgen
van z'n onnoozele slimmigheidjes. In één woord: karakterloos! Toeni te W. baden
aankwam (voor ± 1½ jaar, na te Venetie zich ellendig te hebben gedragen, waarvan
natuurlyk de gevolgen voor myn rekening komen) had-i niets by zich: geen kam!
9.
Maar, en revanche, deelde hy my mee dat-i te Innsprück 'n vrouwspersoon had
achtergelaten die met 'n paar kisten met boeken daar in 'n logement voor pand van
de schuld diende. Ik zei hem: één maîtres, één? Wel ik wou dat je 'r 100 hadt, MITS
de ekonomie
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van hoofd, hart, tyd, plichtsvervulling en portemonnaie het veroorloofde.’ Ik sla nu
de treurige en soms koddige tobberyen over die ik doorstaan moest om dat schepsel
te ‘lossen’ en naar haar geboorteplaats te doen terugbezorgen. Dàt alles doet nu
niet terzake. 't Zou maar 'n gewone jongeluis historie zyn, geflankeerd met 'n strengen
vader. Maar... hy heeft geen stap gedaan geen hand uitgestoken, geen lettertje
geschreven om die stumpert over myn strengheid te troosten. Zonder daarover 'n
woord te spreken, nam ik hem die harteloosheid meer kwalyk dan de heele relatie.
Hier nu heeft hy geen besef van. Hy zou verwonderd zyn als i deze opmerking te
weten kwam. Misschien zoudi dan zeggen dat-i zich maar zoo onverschillig had
aangesteld om my de maatregelen jegens haar makkelyk te maken.
Beste vriend, ik weet dat ook gy uw zorgen hebt, doch bedenk by 't beoordeelen
van myn klachten dat al zulke dingen zwaarder vallen als 't samenvalt met tobbery
10.
op ander gebied. Meer dan voor anderen, is 't onbelemmerd gebruik van stemming
en denkvermogen noodig voor iemand die daaruit zoo rechtstreeks middel van
bestaan moet putten.
Toch ben ik op 't oogenblik schatryk als ik m'n toestand vergelyk met dien van
10, 12, 17 & 18 jaar geleden. Ik klaag niet, ik tracht me maar te verontschuldigen
omtrent den schyn van onhartelykheid die telkens 'n gevolg wezen moet van m'n
zwygen, uitstellen &c - Ik begryp niet dat ik nog niets van m'n vrouw hoor. Zeker
komt ze vandaag. En dàn aan 't overleggen, passen en meten. Net 'n schaakparty.
Ik moet nog naar den Haag, naar Delft, naar Utrecht (eigenlyk ook naar Amsterdam
maar ik ben angstig voor de jubeldrukte.) en dan wacht ik bericht over nog 'n paar
voordrachten. In zoo'n verwikkeling zit ik nu al sedert weken. En daarby was ik
11.
onwel. Vergeef 't decousu van dezen brief. Zoodra mogelyk vraag ik U (misschien
12.
van Breda uit, waar ik tòch wezen moet) of en wanneer ge ons ontvangen kunt.
Tot nader bericht is m'n adres Rotterdam, hotel Weimer.
Wees intusschen hartelyk gegroet van Uw vriend
Douwes Dekker
Ach, en nu sprak ik nog geen woord over Nonni die te München ‘schildert’. Zy is 'n
lief braaf en beminnelyk meisje. Maar my is ze

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

926
ontgroeid. Ze kent me niet! Dat is zeer hard. Toen ik (overigens met weerzin) de
opgedrongen hulp der Multatuli-kommissie aannam, was dit hoofdzakelyk om háár
voor 't àl te laat was, terugtekrygen. Maar die heeren wisten beter en wilden my
(ook als schryver!) onder curateele zetten!

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tant soit peu: zogoed en zo kwaad als het ging (fr.)
historia morbi: ziektegeschiedenis (lat.)
voor: oorspr. stond er van.
appointeren: de dag van betaling vaststellen (naar het fr.) hier: afgedaan.
ilico: dadelijk (lat.)
faux air: valse schijn (fr.)
toon: oorspr. stond er geest.
Le mauvais caractère est de n'en point avoir: een slecht karakter is het niet hebben van een
karakter, (fr.)
en revanche: om het goed te maken (fr.)
anderen: oorspr. stond er iemand.
décousu: onsamenhangendheid (fr.)
ons: oorspr. stond er me.

[22 april 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
22 april 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan 1-2 en 3
(½) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de
Amstel, 37.
Amsterdam, 22 April 1879
Beste Dekker!
Meer dan tot blad 15 zond ik u nog niet. Ik zal heden bij Los doen vragen naar
16 en 17, want die moeten reeds afgedrukt zijn, en ze u daarna zenden.
Ik heb Woest reeds papier gezonden voor den herdruk van deel I en II der Ideën.
Laat ons dus maar bij W. blijven. Ik hoop altijd nog dat Ge eenmaal lust krijgt om
de Wouter - historie voort te zetten en die drukt Los toch zeker. Déédt Ge 't maar,
al was 't uit goedhartigheid jegens Los!
Nu we bepaald hebben hoe Vorstenschool zal uitgegeven worden, woû ik toch
graag die herdruk op mijn reis meênemen en zou daarom graag heel gauw willen
overdrukken, nog vóór of tegelyk met bundel I. De herdruk van Vorstenschool toch
kan best even voorafgaan omdat ik die spoedshalve bij Roeloffzen & Hubner ter
perse denk te geven. Die luî toch helpen me gewoonlijk uiterst snel en flink. Kunt
Ge me dus terstond aan de correctie (als die er is!) helpen, des te beter.
V.S. doorloopende komt de vraag bij mij op of Ge niet kunt besluiten voor deze
kleine editie, die meer bepaald voor damesgeschenk moet dienen, de voorrede en
de noten op blz. 72, 73 enz weg te laten. In zulk een klein formaat staan noten altijd
heel leelijk, terwijl de voorrede meer in de reeks Ideën thuis behoort en (voor een
deel althans) wat verouderd is. Bovendien is ze wat lang voor een editie als Ge
wenscht. Wilt Ge er een kort woord van b.v. 30 à 40 regels hoogstens aan toevoegen,
dan zou dat typographisch gesproken, niet hinderen.
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Antwoord me svpl spoedig hoe Ge er over denkt en hebt Ge soms geen tijd 't drama
te herzien, geef me dan verlof 't maar te zetten, want véél zult Ge er toch zeker niet
in wijzigen?
Geef me ook uw adres in Breda.
Hartelijk gegroet
tt
GLF

[22 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
22 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Hotel Weimer
Dinsdag, 22 April 79 beste Haspels! Roelants heeft me het saldo der afrekening
(+ tandem!) behoorlyk gebracht. Ik dank je wel beste kerel. Van Uw verblyfdagen heb ik nota genomen. Ik heb m'n vrouw verzocht hier te komen om ook met haar omtrent Eduard te
overleggen. Dat ik hem, en wel zoo gauw mogelyk naar Indie zend, is zeker. Ik
schreef reeds voorloopig aan dien heer by Breda over de zaak, en daar ik nu over
eenige dagen met m'n vrouw daarheen ga, hoop ik dat hy uit eigen beweging my
(als voorschot dan op de najaarskampagne) te hulp komen zal. Alle uitstel is
o
verderfelyk. Primo kost het rekken van z'n verblyf in den Haag geld. 2 is dat doelloos
rondloopen nadeelig.
Toch moet ik zeggen dat-i zuinig blykt te leven, want de sommetjes die hy nu en
dan zegt noodig te hebben zyn gering. Ook moet ik hem vryspreken van de
verdenking dat-i onlangs zou gepierewaaid hebben. Hy heeft zich daarop voldoende
verantwoord. Z'n hospita was wegens belasting geexecuteerd, en daarby waren
meubels van hèm (of liever: meubels die men hem geleend had) mee-ingepakt. Om
dat te lossen (en ook voor wat kleeren) zouden de 100 gl dienen die gy hem gegeven
had. En dien dag kreeg hy telegrammen dat er haast by de zaak was. Kortom 'n
heele bereddering zoodat-i onverwachts naar huis moest. Het verwonderde my dan
ook van hem. Want pierewaaien of iets loszinnigs in jongelui manier ligt niet in z'n
smaak.
De afspraak is dat-i met 'n schip zal gaan. Dit is goedkoop. Dan zal er wat noodig
zyn voor uitrusting
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(betrekkelyk weinig want men moet nooit z'n indische kleeren in Holland laten maken.
Dat leeren ze in Holland nooit)
1.
en dan moet er wat geld zyn om te Batavia een of twee maanden lang te leven.
De som die voor alles tesamen noodig is, (ik denk 800 gl) heb ik nu wel, dit weet
ge. Maar ik wil en moet zorgen dat ik, juist dezen zomer vreeselyk veel te werken
hebbende, niet te spoedig in gêne zit. Zoodra mogelyk zal ik U meededen hoe de
zaak staat. Haast moet ik maken, want elke dag langer kost me zóóveel aan geld
en ergernis!
Gister was-i by me, en ieder die getuige was geweest van z'n toon en spreken,
zou gezegd hebben: ‘wat 'n lieve, bescheiden, fatsoenlyke jongen!’ Maar er zit niets
2.
achter. ‘Slecht’ is hy niet (dat zou hem te lastig en te vermoeiend zyn) hy is slechts:
niet-goed = niets! Le mauvais caractère est de n'en point avoir.
Hartelyk gegroet
DD
Ik kryg daar 'n telegram dat m'n vrouw van avend 7.20 komt.

Eindnoten:
1. om: oorspr. stond er om hem.
2. hy is: oorspr. stond er maar.

[22 april 1879
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
22 april 1879
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
Hotel Weimer
Dinsdag avend lieve Mevrouw! Dank voor de feuilletons! Ik ben bly eens eindelyk
weer 'n schryver te ontmoeten die zich de vryheid veroorlooft op zichzelf te gelyken.
De meesten schryven 't een of ander model na.
Maar nu iets anders. M'n vrouw is gekomen, en nu willen wy heel gaarne morgen
of overmorgen avend ons 't genoegen - neen, dàt ook, maar eerst vraag ik U of we
morgen in den loop van den dag een kort bezoekje mogen komen maken. Dàn
kunnen wy meteen vragen of 't U schikt ons morgen of overmorgen avend te
ontvangen.
Heel vriendelyk gegroet van
Uw liefh. Dienaar & vriend DouwesDekker
Ons bezoekje in den loop van den dag, zal morgen maar kort zyn,
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en liefst s.v.p. niet voor twee uur, daar ik te 12 & 1 uur bezoek verwacht.

[23 april 1879
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
23 april 1879
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 (⅚) beschreven. (M.M.)
Hotel Weimer, Woensdag lieve Mevrouw! Ik dacht wel dat U zoo vriendelyk wezen
zou. Maar, beste Mevrouw, ik heb hier nogal veel te doen, en ben zwak, zoodat ik
economisch moet omgaan met m'n tyd en verdere middeltjes. Als 't U schikt zullen
1.
we dus na twee uur, even komen (slechts 'n half uurtje) en dan als 't mag , heden
avend ± zeven uur zonder 't kind komen theedrinken en verder bij U blijven. Geen
antwoord houd ik voor toestemming.
e
Hartelijk gegroet van Uw liefh
DD

Eindnoten:
1. mag: oorspr. stond er goed is.

[24 april 1879
Verslag voordracht Purmerend in de Nieuwe Purmerendse Crt.]
24 april 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Purmerend van 17 april in de Nieuwe
Purmerendse Courant, no. 17. (Stadskantoor Purmerend; fotokopie M.M.)
Een particulier schrijven over Multatuli.
Purmerende 19 April 1879.
Ge hebt gelijk, cher frère! ‘eens moet ge Multatuli gaan hooren.’ 'k heb het nu
gedaan, omdat de Profeet tot den berg gekomen is en ik zeg met je: eens moet
men hem gaan hooren, evenals men eens in zijn leven den Don Quichotte lezen
moet. Als de heer Ed. D.D. weer hier mocht komen en ik weer in de gelegenheid
ben hem te hooren, dan zal ik dien avond thuis blijven en zijn Max Havelaar nog
eens lezen en Saidja en Adinda nog driemaal extra. Och, och, wat teert zoo'n dichter
lang op zulk een roem! Of ik me verveeld heb? Integendeel. Bijna twee en een half
uur heb ik geluisterd met het grootste genoegen, want Multatuli houdt bezig, hij laat
je niet los. In weerwil van al zijn afdwalingen (die geloof ik maar schijnbaar zijn)
houdt hij den draad goed vast.
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Weet je wat ik niet vergeten kon? En zoo heb ik den geheelen avond aan je relaas
indertijd moeten denken M. doet als of hij improviseert, alsof hij naar 't juiste woord
zoekt, maar dat is een kunstje van de voordracht. Dat zei je toen en ik heb gezien,
dat het precies zoo is, want de volzinnen die je me voor deedt als proef, die deed
hij letterlijk ook zoo. De redenaar, de wijsgeer, de profeet is dus ook commediant.
Dat is geen verwijt, want het maakt de voordracht heel aardig en veroorzaakt dat
men luistert, maar 't moet niet te dikwijls zoo gehoord worden, men krijgt er gauw
genoeg van.
Over den inhoud behoef ik je niet veel te schrijven want het was bekend:
wijsbegeerte is onderscheiding en poëzij is samenvatting en genot is deugd en zou
ik er haast bijzeggen: het keizerrijk is de vrede. Nu het laatste er eenmaal staat mag
dit tot illustratie dienen, om te laten zien, dat M. hoe afkeerig van phrasen hij zegt
te zijn, toch zelf wel aardig met woorden weet te goochelen. 'k Dacht, dat het heel
wat worden zou. M. zou ons zijn gedachten meêdeelen, we moesten hem niet
dadelijk gelijk geven of willen tegenspreken (waartoe trouwens geen gelegenheid
was) maar de eerste maanden, zegge maanden, er over nadenken. Waar ziet M.
zijn hoorders toch voor aan? We waren eerst allen wijsgeeren, omdat we naar hem
kwamen luisteren en dan weer geen idioten, maar ook geen hoogvliegers, zoowat,
1.
denk ik, misera contribuens plebs. Nu er waren hier 40 dames en een 100 heeren,
dus voor een stadje als Purmerende nog al wel. 't Kostte maar f 1. - gelukkig! Om
't geld doet M. het zeker niet, want hij wil de menschen gelukkig maken, dat is zijn
doel, maar vind je, dat hij er zelf heel gelukkig uit ziet? Nu de man heeft veel
gedragen. Wat heeft hij rare vrienden, en wat komt hij in zonderlinge hotels! Als hij
in den waggon zal stappen en 't fluitje al schreeuwt, moet hij een vriend nog even
antwoorden op de vraag: Wat is poëzij! - Samenvatting! zegt hij gejaagd en zooals
hij 't bij ons vertoonde, net of 't hem toen eerst inviel zonder nadenken, op datzelfde
kritieke oogenblik, en hij is blijkbaar erg in zijn schik over die inspiratie. Bij anderen
geldt geen inspiratie, daar is 't zenuwachtigheid, bij M. het gevolg van zijn eindeloos
nadenken. Een vreeselijke ophef maakt hij van een logement waar hij op zijn kamer
geen tafel en stoel vond en toen hij er om vroeg, waren de menschen zoo
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verwonderd over dien eisch, dat hij er uit besloot, dat Nederland op een zeer laag
peil van de beschaving staat wegens 't gebrek aan comfort in die slaapsteê. Hij wou
des noods ‘man en paard’ ik meen vrouw en huis noemen. - Kan 't jou wat schelen?
De onfeilbare billartjongen en de theologische deurwaarders vond ik wel aardig
geteekend, maar om te overtuigen heeft men toch liever een anderen vorm, dan
die der pikanterie, 't Is wel waar, hoor! maar 't bouwt niet op. Afbreken is al wat M.
doet. Er is niets goed dan hij, verzenmakerij is hem een gruwel. Een paar slechte
regels uit Helmers (nu men heeft ze daar voor 't grijpen!) en Bilderdijks echtpaar
met de kinderlijkjes en het hart-smart etc. moeten bewijzen hoe alle zoogenaamde
poëzij d.i. in verzen belachelijk is. Volkomen waar, zooals het daar werd voorgesteld,
maar hebben we niets anders dan Helmers en Bilderdijk? Mijn vriend de Genestet
hoorde ik weer zuchten:
Gij Prediker, daar in de lucht,
Hebt gij dan geen woordje voor mij?
Uw rede, als een galmend gerucht
Rolt ledig mijn ziele voorbij...

Maar van de G. zal Multatuli hoop ik afblijven. Waarom zou hij overigens zoo boos
zijn op allen die een hoogeschool hebben bezocht, of op lui, die daar dicteren? dat
zelfde wegwerpende: ‘zekere Pierson, hij is geloof ik Professor!’ hebben we hier
ook gehad. Belachelijk was de wijze waarop de philosophen van ouden en nieuwen
tijd werden geslacht. Seneca o.a. was ook al een uil, omdat Nero bij hem op school
had gegaan. Wat voor argument! Ieder die er een systeem op nahield werd dood
verklaard. Een zweem van eerbied voor Jesus, den wijsgeer, den dichter der
parabelen (gelijkenissen). Ik hoop dat dit ten minste gemeend mag zijn. Dan hebben
we toch nog iets behalve Multatuli, den wijsgeer, den dichter, den denker (maar ook
den eenigen) der 19e eeuw.
't Slot. De parabel als gelijkenis en de parabel, als kromme lijn der kanonnier viel
me als een projectiel op 't hart. Veel lui hebben het zeker niet gevat.
Breng hulde zooveel gij wilt aan den stijl, aan de ideën, aan den moed en aan al
de deugden van Multatuli. Zeker waar is, wat hij zei: ‘ik ben niet bescheiden’ maar
ik hoop, dat het ook waar
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worde: ‘ik ben niet aanmatigend’. Me dunkt dat schikt nog al wel. Zachtmoedig is
hij zeker niet, maar dat is ook niet ieders zaak, dat wordt men misschien niet door
veel denken, maar eer door het zoeken naar den grondslag der deugd.
Zag Multatuli dit briefje dan zou hij ook al weer schouderophalend zeggen:
domkoppen allemaal te licht bevonden.
Adio Yours.
L.

Eindnoten:
1. misera contribuens plebs: het arme, betalende volkje (lat.)

[april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
Omstreeks 25 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Hotel Weimer beste Haspels, Ik ben nog hier en heb om de kosten van m'n
3.
verlengd verblyf tant soit peu te dekken, nog 'n voordracht aangenomen te Brielle.
En dàt ik nog hier ben, ligt aan den wensch om 'n eind te maken aan 't gewurm
o
met m'n zoon. Reeds hebben wy geinformeerd naar schepen maar 1 vertrekt er
o
geen binnen 3 of zelfs 4 weken, en 2 vragen ze 450 gl, in plaats van 300 gl zooals
1.
naar men my verzekert, 'n paar jaar geleden door Singendonck van den Haag
betaald is die om z'n borstkwaal niet met den landmail gaan kon. Zoo zit ik nu
daarmee bezet!
ren
De decisie wordt nog ingewikkelder daar de h V.D. Hoeven & Buys my 't voorstel
deden hem te employeeren by het door hen opterichten wetenschappelyk museum.
Dit zou heel goed zyn als niet die zaak eerst over ½ jaar beginnen kon. Wat in dat
½ jaar te doen? Ik ben bitter verdrietig en voel me bovendien zeer onwel. Eén uur
nadat ik opsta zou ik alweer van zwakte naar bed kunnen gaan. In weerwil van de zeer hartelyke bedoeling van V.D.H. en B. zou ik toch aan 't
vertrek naar Indie de voorkeur geven, als ik maar niet byna alles wat ik van m'n
tournée overhoud, daaraan zou moeten besteden! Maar ook 't onderhouden
gedurende de zes maanden vóór dat museum begint, is 'n bezwaar.
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2.

Dien heer V.D.B. schreef ik over de zaak, zonder bepaald hulp te vragen. Doch hy
verwacht me nog dáár. Ik had beloofd met m'n vrouw te zullen komen. Ik weet niet
of ik 't zal kunnen doen.
Schryf me of ge morgen byv. tegen 12 of 1 of 2 uur thuis zyt, of wanneer? Of dat
ge by my wilt komen. Ik moet 'n eind maken aan dat getob. Hier in Weimer verveelt
het me gloeiend, en ik kan niet weg voor die zaak geregeld is.
Hartelyk gegroet van
tt
Dek

Eindnoten:
3. tant soit peu: zo goed en zo kwaad als het gaat (fr.)
1. Singendonck: Jhr. Mr. Johan Anne Singendonck (1809-1893), griffier van de Eerste Kamer.
2. V.D.B.: R.J.A. Kallenberg van den Bosch.

[26 april 1879
Artikel in De Vrijheid]
26 april 1879
Artikel over Multatuli in de Zaanstreek in De Vrijheid. (Knipsel M.M.) Fragmenten.

Multatuli-dienst.
Er bestaat bij zeker slag van lieden in ons vaderland een Multatuli-verheerlijking,
die dreigt te verloopen in belachelijke dweperij. Zal ergens een voordracht door den
1.
heer Douwes Dekker worden gehouden, straks wordt in een der lokale bladen door
zijn vurige bewonderaars de groote trom geroerd; en wie het wagen durft, een
afkeurend oordeel uit te spreken, ware 't maar over een enkel onderdeel der rede,
ziet zich als slachtoffer van vooroordeel en bekrompenheid aan het medelijden der
denkende menschheid prijsgegeven. Wat wij vooral een bedenkelijk feit mogen
noemen is dit, dat het jongere onderwijzerspersoneel een rijk contingent van
opgewonden Multatuli-vereerders levert. Er zijn onder hen, die der Kerk sinds lang
den rug hebben gekeerd, die van de oude opvatting en wereldbeschouwing niets
willen weten en ook voor de nieuwere richting op godsdienstig gebied niets dan
spot en minachtig overhebben, maar de ‘ideeën’ van Multatuli beschouwen als het
evangelie voor de kinderen van dit geslacht. Treedt hij in hun midden op, zij houden
de handen gereed om hem met een daverend applaudissement te begroeten, zoodra
de stroom zijner rede tot stilstand wordt gebracht.
Gedurende de laatste weken heeft de Zaanstreek het voorrecht gehad den
begaafden spreker te hooren. Te Krommenie, te Zaandam en elders trad hij op en
het weekblad ‘de Zaanstreek’ leverde in bijna ieder nummer een of meer artikelen
over de door hem
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verkondigde denkbeelden en beschouwingen. Niets natuurlijker dan dat. Maar
waarom moest ook dáár de verwaandheid, de aanmatiging, de Multatuli-vergoding
zich op zoo jammerlijke wijze te pronk stellen?
(....) De heer R. Pieper van Wormerveer had een zeer waardeerend artikel
geschreven over de voordracht te Krommenie, waarvan het onderwerp was: de
Bergrede van Jezus in Mattheus V, of liever, zooals uit het verslag schijnt te blijken:
de zaligsprekingen, waarmede die rede aanvangt. Bij al den lof, aan den spreker
toegekend, had verslaggever, onder instemming der redactie van ‘de Zaanstreek’
de vrijheid zich veroorloofd, op zeer bescheiden toon eenige bedenkingen in het
midden te brengen. Zoo had hij zich o.a. niet kunnen vereenigen met de uitlegging
van het bekende woord: ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’, door
Multatuli aldus verklaard: Zij die ernstig streven naar de beste middelen om het
beste te bereiken, zullen leeren inzien, dat medewerken met de Natuur, leven en
handelen overeenkomstig de wetten der Natuur het ware zielsgenot verschaft. Dit
verschil van gevoelen had hem echter niet verhinderd te eindigen met een woord
van ongeveinsde hulde aan den talentvollen spreker, wien hij noemt ‘een zoeker
naar het Ideale, een ernstig strijder voor de Waarheid, een die de wereld zeker
menige schrede vooruitbrengen zal’. (....)
Goed lezen schijnt voor sommigen moeielijker taak, dan het wierookvat zwaaien
voor ‘den diepsten denker van den tegenwoordigen tijd.’
En hoe zal Multatuli zelf oordeelen over het gehalte van zulk Publiek?
Misschien zijn sommigen van meening, dat het niet de moeite waard is, zooveel
aandacht te wijden aan een enkel ingezonden artikel over Multatuli's voordrachten.
Zeker, zoo de heer B. te Assendelft geheel alleen stond, wij zouden in dat gevoelen
deelen. Maar nu het onze stellige overtuiging is, dat hij een is uit velen; nu de heer
Douwes Dekker een breede schare van blinde bewonderaars achter zich heeft,
vooral onder het jongere geslacht, nu, meenden we, is het plicht van allen, die in
zijn optreden gevaar zien voor de zaak van den reinen godsdienst van Jezus, voor
de ware ontwikkeling der menschheid, met een enkel woord te wijzen op de onkunde,
de oppervlakkigheid, de aanmatiging,
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waarmee sommigen hun geestdrift voor ‘den diepsten denker’ lucht geven.
Wij zijn ons volkomen bewust, niets te willen afdingen op de werkelijke verdiensten
van Multatuli. Maar de vraag moet ons toch van het hart: waren de voordrachten,
door hem in de Zaanstreek gehouden, inderdaad van zoo groote beteekenis, dat
zij een uitbundige lofrede wettigen?
Op die vraag willen we trachten een antwoord te geven in een volgend nummer
van ons blad. De heer H. De Lang te Wormerveer, die van de lezing te Zaandam
een zeer nauwkeurig en objectief verslag in ‘de Zaanstreek’ gaf, heeft ons in de
gelegenheid gesteld, die taak te volbrengen.

Eindnoten:
1. straks: dadelijk (Westfries).

[26 april 1879
Artikel van C. Vosmaer in De Nederlandsche Spectator]
26 april 1879
Artikel van C. Vosmaer in de De Nederlandsche Spectator, no. 17. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Fragmenten.

Vlugmaren.
Het weekblad Oost en West, de door Multatuli te Rotterdam gehouden rede over
1.
het middel om zalig te worden besprekende, leert mij eenige beoordeelingen van
2.
dagbladen kennen. De Nieuwe Rotterdammer gaf eenvoudig verslag . De rede
handelde over geluk en uitvoerig werden daarbij de zaligsprekingen der bergrede
behandeld. Het denkbeeld van eenen persoonlijken god werd verworpen, maar die
Jehova aangeprezen die de aard der dingen, de natuur is. Van dezen hebben wij
orde, regelmaat, spaarzaamheid, werkzaamheid, matigheid enz. te leeren. Zoo
komen wij tot plichtsbetrachting, ontwikkeling in kennis en deugd; en zoo ook krijgen
wij zelftevredenheid en geluk, dat is onze zaligheid, voor welke geen namaals tot
belooning noodig is.
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3.

Natuurlijk dat bladen als de Maasbode , de Sprokkelaar en consorten dit niet
begrijpen en er op schelden. Zij schrijven ten dienste van hunne kerk en voor weinig
ontwikkelde lezers. Verdachtmaking en grove woorden zijn dus hun beste wapenen.
Vreemd is het echter hoe een blad, dat de vrijheid van denken moest eerbiedigen,
4.
het Zondagsblad , geen haar beter is in zijne beoordeeling. Het Zondagsblad had
toch wel kunnen begrijpen, dat aan Multatuli's populaire, beeldende en niet
schoolsche voorstelling de beschouwingen van menigen wijsgeer ten grondslag
liggen.
Het Zondagsblad zegt, dat Multatuli ‘improviseert en dus niet te achterhalen is’;
het meent dat men hier geen vat heeft op een geschreven woord dat men zou
kunnen wederleggen en het duidt zijdelings aan, dat dit ‘improviseeren’ zoo wat
gelijk stond met ‘op de pof praten.’ Ik geloof echter dat de zaak een beetje anders
is; die denkbeelden zijn bekend, zoowel door verschillende wijsgeerige stelsels als
door menige bladzijde van den schrijver der Ideën en Millioenenstudiën. Zouden
wij dan het ‘achterhalen’ anders moeten verklaren, en wel in dezen zin, dat de ideeën
van Multatuli wat te fijn en wat te snel zijn om door het Zondagsblad bijgehouden,
laat staan ‘achterhaald’ te kunnen worden?
Wij hopen van neen, maar de aanval zou het vermoeden kunnen doen rijzen.
5.
Niet anders is de grondslag der denkbeelden die Renan bij zijne intrede in de
académie française uitsprak.
‘De zuiverste dienst der godheid, zeide hij, verbergt zich dikwijls achter schijnbare
ontkenning; de volmaaktste idealist is dikwijls hij, die zich verplicht gevoelt zich
materialist te noemen. Hoe vele heiligen leven er niet, die schijnbaar
ongodsdienstigen zijn. Voor de rede te werken, is werken voor de eeuwigheid.’ (....)
De Millioenenstudiën zijn, even als de Specialiteiten, bij den uitgever Waltman in
netten herdruk verschenen. De kritiek der tijdschriften heeft zich met deze werken
noch niet op degelijke wijze bemoeid. Zij zouden het toch wel verdienen, dunkt mij.
Zulke millionairs aan schoonheidsbegrip en wijsheid zijn wij allen toch niet of wij
kunnen uit die Millioenenstudiën onzen rijkdom vermeerderen. Die bladen zijn een
schatkamer van poësie, van humor, van karakterschildering, en van gegevens voor
het rijk van 2 × 2 is 4.
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Wat de Specialiteiten aangaat, waarvan de herdruk eenige bijvoegsels en noten
opnam, zij zijn zeer vatbaar om gedachten te wekken; ook tegenspraak, natuurlijk.
Er zijn paradoxen in die men niet zal toestemmen, maar geestige en gedachtenrijke
paradoxen zijn vruchtbaar. Onder de bijvoegingen zijn er belangrijke over het proces
Jut en een woord over de Vletter, dat ons doet verlangen naar de ‘roerende
mededeelingen’ die de schrijver belooft. Ook is er een nootje bijgevoegd over ‘taal,
wijze van uitdrukking, betoogtrant, de meeningen over kunst, letterkunde, moraal,
poëzie en... meer nog, helaas...’ van den heer Huet, waarin Multatuli zijne vroegere
meening over dien schrijver wijzigt.
Het weekblad Oost en West heeft ons eene hoogst belangrijke bijdrage geleverd
voor den Havelaar.
Ik acht ze zoo gewichtig, dat ik ze gaarne in den Spectator wilde bewaren. Het is
de werkelijk gehouden redevoering, waarvan Havelaar's beroemde toespraak tot
de hoofden te Lebak de wedergade was, en er blijkt uit, dat de laatste niet onwaar
6.
was in inhoud en stijl. (....)
Ik heb bij dit opmerkelijk stuk niets te voegen
tt
Flanor.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gehouden op 17 maart 1879.
Zie bij 18 maart 1879.
Zie bij 20 maart 1879.
Zie bij 22 maart 1879.
Ernest Renan (1823-1892), frans taalkundige en historicus.
Volgt hier de publikatie van de waarschijnlijk door Dekker opgestelde rede, gehouden door de
Resident van Menado op 1 april 1831, die waarschijnlijk model heeft gestaan voor de toespraak
tot de hoofden van Lebak uit Max Havelaar. Vgl. V.W. IX, blz. 201 e.v.

[27 april 1879
Advertentie voordracht Brielle]
27 april 1879
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Brielle op 30 april in het
Weekblad voor Voorne, Putten, Overjlakkee en Goedereede, no. 794. (G.A. Brielle;
fotokopie M.M.)
LEZING

van den Heer
MULTATULI.
op Woensdag 30 April, ten huize
van den Heer VAN REENEN, hotel VERWOERD, des avonds acht uur.
Entrée 1 Gulden.
Aan het bureau van het Weekblad ligt voor bovenstaande lezing een inteekenlijst.
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[27 april 1879
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
27 april 1879
Brief van Multatuli aan dr. J.H. de Haas. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Hotel Weimer, Zondag
1.
Waarde de Haas! Zoo-even heb ik m'n vrouw en 't Beyertje naar den trein
gebracht, en zooals ge ziet ben ik niet meegegaan. Zeker heeft ze gister Uw vrouw
gezegd dat ik niet wel was, en naar huis wou. Dit is waar, doch ik moet wel blyven
omdat de moeielyke zaak met m'n zoon nog niet geschikt is. Als 'n gevolg daarvan
moet ik nu ook nog aanst. Woensdag godbeter't te Brielle, 'n voordracht houden. 't
Zal weer 'n kunststukje zyn, want reeds gewoon spreken valt me moeielyk.
Dank voor Uw uitknipsel. Men mag 'n ‘rechtskwestie’ niet beoordeelen naar 't
referaat dat 'n krantenschryver er van blieft te geven, doch anders moet men weer
de schouders ophalen over dit kantongerecht te OBeyerland! Er blykt byv. uit dit
stukje niet dat men zich bekommerd heeft over 't verschil tusschen de beteekenis
der woorden: de Kerk ('n uitdrukking die op zich zelf al veel beteekenissen heeft)
en: een gemeente. - Vragen:
Is de Kerk (in welke beteekenis dan ook) rechtspersoon? Is eene gemeente
rechtspersoon?
2.
Kan men door 't onwillekeurig ondergaan van den doop in geldelyk obligo
geraken? Is zelfs 't (wèl willekeurig) afleggen van de zotte belofte dat men iets
gelooven zal, 'n verbintenis tot betalen? Enz, enz. - Zooals nu (volgens dat
uitknipseltje) het vonnis van den kantonrechter luidt zou men wèl moeten betalen
als ‘het Kerkbestuur’ (Lees: de vertegenwoordiging der Gemeente) wettig (???)
gekozen was. Die heeren van de ‘Rechten’ moeten naar school! Och, m'n vrouw had gaarne by U gelogeerd, en ook ik had dat graag gezien, maar
er bestaat 'n malle reden die 't belette. Ze was by anderen te logeeren gevraagd,
en dat had ik afgewezen. De wereld is vol haken en oogen. -
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Voor ik naar W.b. ga, kom ik U en Uw lieve vrouw natuurlyk bezoeken. Maar ik heb
nog allerlei dingen die me dwars in de maag zitten. En ik voel me zeer zwak.
Weest tot ziens heel hartelyk gegroet van
Uw liefh. vriend
DouwesDekker
Wat 'n geschenk, die thee!
Dank den heer De Wolff voor z'n adresboek.

Eindnoten:
1. Beyertje: toespeling op de geboorte van Wouter Bernhold in Sulzheim (Koninkrijk Beieren).
2. obligo: verplichting tot betaling (it.)

[27 april 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
27 april 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (⅙) beschreven. (M.M.)
Rotterdam 27 April 79
Waarde Funke! Gelyk met dezen zend ik U de gekorrigeerde Vorstenschool. Zie
SVP bygaand notaatje eens in. De opmerkingen die ik daarin geef, staan ook
gedeeltelyk op de kopie, doch dit schaadt niet.
Dat laten van ± ½ regel wit voor en na de legende heeft voornamelyk ten-doel
om speelruimte te verschaffen om 'n bladzy goed te doen eindigen. Ook staat het
goed in 'n fyne uitgaaf. Ik hoop dat er redelyk breede marges blyven, maar dit alles
weet gy beter. Toch nòg 'n verzoek. Wilt ge my 't eerste vel terstond zenden en met
het zetten van 't tweede wachten tot ik dat zal hebben terug gezonden? 't Kòn zyn
dat we nog iets veranderden in 't arrangement, hetgeen byv. ook van de breedte
r

der regels afhangt. Ik zal dan dat eerste vel p omgaande terugzenden. Ik word hier opgehouden door 't gewurm met m'n zoon. Pynlyk genoeg! Schryf
me voorloopig nog te Rotterdam. Ik heb godbeter't nog 'n lezing te Briel aangenomen
omdat ik nu hier zoveel uitgeef.
Over Ideën, bundel I & II de vraag of 't U schikt dat ik de noten die nu eens daar
in zyn, als gewonen tekst geef, d.w.z. wat de letter aangaat. Ik moet u dit vragen
omdat de bundel dan iets dikker wordt. Uw afkeer van noten (behalve 'n kort woordje
of aanhaling) heb ik geheel van U overgenomen.
Hartelyk gegroet
tt
DD
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Voor ge op die vraag antwoordt, sla eerst 'n paar blzz. op. Het zal misschien moeielyk
zyn, overal de Noot in gewonen tekst te veranderen, en voor omwerking van de
heele redaktie ben ik te zwak. M'n hoofd is maar zóó zóó! Ik geloof dat de morphinen
die ik telkens moest innemen om te kunnen slapen als ik zoo hoestte, me suf heeft
gemaakt.

[27 april 1879
Ingezonden Stuk en Redakt. komment. in de Alkmaarsche Crt.]
27 april 1879
Ingezonden Stuk en Redaktioneel kommentaar in de Alkmaarsche Courant, no.
17. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Ingezonden stukken.
Mijnheer de Redacteur!
Niet zonder eenig aarzelen geef ik u hierin eenige opmerkingen ten beste
betreffende den open brief, geplaatst in het bijblad van de Alkmaarsche Courant,
van Zondag 6 April. Een aarzelen dat ontstaat bij de gedachte aan eene verkeerde
beoordeeling, aan een verkeerd begrepen worden, dat hem of haar gewoonlijk te
beurt valt, die voor of tegen Multatuli schrijft; in het eerste geval toch wordt men
dikwijls als dweper, in het tweede als vijand beschouwd, slechts zelden wordt aan
een onbevooroordeelde uitspraak gedacht wanneer het zijn werk geldt.
Ook nu weêr heb ik hooren mompelen over partijdigheid, die volgens sommigen
duidelijk spreken zou in een open brief, door den heer Quidam den lezers van de
Alkmaarsche Courant in handen gegeven, waarvoor wel eenige scherpe en bijna
hatelijke uitdrukkingen pleiten. Ten eerste deze opmerking: Schrijver begint met te
vertellen, na door den heer S. daartoe uitgenoodigd te zijn, dat de heer E. Douwes
Dekker voor een talrijk en uitgelezen publiek optrad. Na deze inleiding spreekt hij
nog slechts een paar malen van E. Douwes Dekker, maar gebruikt later altijd diens
pseudoniem, hetgeen aanleiding tot verwarring kan geven, eene verwarring in het
naar waarde schatten der voortbrengselen van zijn geest naar gelang ze door hem
als spreker of als schrijver worden gegeven. Bij de eerste toch improviseert hij,
waarbij men niet altijd even gelukkig is, doordien men veel meer afhankelijk van
verschillende omstandigheden gesteld wordt. Zoodat het zeer goed gebeuren kan,
dat de spreker (Douwes Dekker) een afkeuren-
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de critiek verdient, waar de schrijver Multatuli lof en bewondering inoogst. Daardoor
reeds laadt de schrijver Quidam den schijn op zich van eene minder geslaagde
lezing te willen gebruiken om aan den schrijversnaam Multatuli afbreuk te doen.
Aan de fouten, welke volgens Quidam Douwes Dekker beging door een zoo
uitgebreid onderwerp te behandelen, waarover hij (D.D.) nog wel veertien dagen
had kunnen spreken, het niet optreden met een vooraf begrensd plan, maakt de
heer Quidam zich schuldig bij het geven van zijn critiek. Hij deelt ons immers mede,
dat: ‘Wilde hij van ons alles zeggen wat hem voor den geest stond, zijn brief veel
te groot en de Alkmaarsche Courant veel te klein zou zijn,’ eene omstandigheid,
waardoor hij zich zelven wel gerechtigd acht te volstaan met ‘slechts het een en
ander aan te stippen en het minste slechts mede te deelen.’
Verder lezende ontmoeten wij de apodictische uitspraak, sprekende over D.D.
‘blijkbaar had hij nooit gehoord, dat de bijbel het woord oog om oog, tand om tand
weersprak,’ daarbij aanhalende een gezegde van Jezus, dat we kunnen vinden in
Matth. 5 vers 38, wat echter niet wegneemt, dat in dienzelfden bijbel staat: ‘oog voor
oog, tand om tand, hand voor hand, voet voor voet, brand voor brand’ enz. enz.,
zie Exod. 21 vs. 24, 25,’ of ‘en uw oog zal niet verschoonen, ziel voor ziel, oog voor
oog’ enz. Deut. 19 vs. 21, wat volgens mijn bescheiden meening even ondubbelzinnig
is, als dat wat door den heer Quidam werd aangehaald. Of moet onder ‘bijbel’ alleen
worden verstaan, wat Jezus gezegd heeft! De beweering als zoude D.D. verbazend
vindingrijk zijn op godgeleerd terrein, zag ik liever op Quidam toegepast, vooral
wanneer het geldt het aanhalen van teksten uit den bijbel, welke hij gebruiken kan,
en het negeeren van die, welke in tegengestelden zin spreken. Zoo lees ik een
bewijs voor het niet zondeloos zijn van Jezus, volgens hem in Luk. 18 vs. 19, terwijl
hij vergeet op te merken, dat alwéêr in dienzelfden bijbel staat: ‘Want wij hebben
geenen hoogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar
die in alle dingen gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde,’ Hebr. 4
vs. 15; of lezen in 1 Petr. 2 vs. 21 ‘die geen zonde gedaan heeft,’ een uitspraak op
Jezus betrekking hebbende.
Nog onvollediger is Quidam's mededeeling gestaafd over de grove
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bokken, die Douwes Dekker volgens hem in het Hebreeuwsch maakt, ten bewijze
waarvoor hij ons alleen vertelt, dat deze ééns een verkeerde beteekenis van één
Hebreeuwsch woord heeft gegeven. Hij verzuimt dat echter te noemen, en waar
het geldt het meer of minder moeijelijke van het lezen in den grondtekst, wij moeten
maar vertrouwen op zijne ondervinding (terwijl wij niet weten wiens ondervinding),
hetgeen hij toch zegt waar ik lees: ‘dit weten wij bij ondervinding beter hè?’ wanneer
D.D. verteld heeft dat het lezen van het O.T. in den grondtekst niet zoo moeijelijk
is. Verder gaande meen ik iets ongepasts te vinden in het volgende: Na die
spreekwoordenquestie gewezen hebbende op wat Jezus gezegd heeft, doet hij de
vraag: ‘Hebben wij hier aan gebrekkige kennis te denken of aan erger dan dat?
Natuurlijk aan de eerste.’ Waardoor wij het tweede gedeelte der vraag als eene
insinuatie kunnen beschouwen, vooral wanneer wij lezen hetgeen hij daarop laat
volgen ‘immers D.D. handelde over onwaarheid.’
Ook zijne aanhaling uit de Japansche gesprekken is onjuist, waarvoor het cursief
gedrukt zijn van ‘genie’ pleit: hetgeen klaarblijkelijk is geschied om daaraan een
eigenaardige beteekenis te geven. Zie Minnebrieven en verspreide stukken pag.
99.
Tot staving mijner bewering, als zouden er scherpe en bijna hatelijke gezegden
in den open brief van Quidam voorkomen, zou het boven aangehaalde voldoende
zijn; desalniettemin meen ik toch nog de aandacht te moeten vestigen op het scherp
hekelende karakter, wat zijne beweringen en wederleggingen (?) verkrijgen door
daar een paar keer: ‘aardig hè?’ achter te plaatsen’, terwijl de uitdrukking: ‘alweer
een extra tijding’ waarmede hij een nieuwen zin begint, aan de critiek een
onaangenaam tintje geeft. Mocht de heer Quidam weêr beschouwingen of critieken
willen geven in briefvorm, hij leze eerst Berckenhoff's Causeriën, opdat ten minste
door den vorm etc. aan velen een onaangenaam scherpe indruk van zijne nog te
schrijven brieven bespaard blijve.
Van Balen Blanken Jr.
o

Wij wenschen den inzender een paar opmerkingen te maken. 1 . Zijne
onderscheiding van den spreker Douwes Dekker en den schrijver Multatuli gaat niet
op. Een goed schrijver is soms een slecht improvisator, maar dit betreft den vorm,
niet den inhoud
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van hetgeen hij geeft; aan het talent van M als spreker is verdiende eer bewezen,
de bezwaren golden den inhoud zijner rede. Maar wat hier alles afdoet, de heer
D.D. heeft zich alhier als Multatuli aangekondigd, en kan dus van het pleidooi van
o

den heer v.B.B. op dit punt niet gediend zijn. 2 . De inzender tracht het ‘oog om
oog,’ volgens D.D. een spreekwoord dat door den bijbel aangeprezen wordt, nog
wat te versterken door een paar schriftuurplaatsen, en hij vraagt of onder bijbel
alleen verstaan moet worden wat Jezus gezegd heeft. Overbodige vraag! De heer
v.B.B. weet even goed als Multatuli, dat de wet van ‘leer om leer’ een primitief,
eenvoudig en ruw rechtsbegrip, ook der oude israëlieten was, en dat het, ronduit
gezegd, niet eerlijk is om, daarvan gewagende, te zeggen: de bijbel prijst dit aan.
Als de heer v.B.B. in den bijbel het werk van vele eeuwen en van vele schrijvers,
en in het door hen geboekte de ontwikkelingsgeschiedenis van het zedelijk en
godsdienstig bewustzijn van een deel der menschheid wil erkennen, dan zal het
gemis aan concordantie des bijbels, ook wat de kwestie der ‘zondeloosheid’ betreft,
voor hem geene afbreuk doen aan de waarde van dat boek en ook hij de gewraakte
uitdrukking van Douwes Dekker- - Multatuli onjuist, ongepast vinden.
Red.

[29 april 1879
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
29 april 1879
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 (⅙) beschreven. (M.M.)
Lieve Mevrouw!
Dank voor Uw portret! Ik ben zeer onwel, en zou zeker na de voordracht in den
Briel die ik helaas aangenomen heb, terstond naar huis gaan als niet verdrietige
zaken me hier ophielden. Ik voel me doodelyk zwak. De letters dansen me voor 't
gezicht. Neem daarom dit weinige voor lief en weest allemaal hartelyk gegroet van
r

Uw liefh. D & Vriend
DouwesDekker
m

Rott 29.4.79
Dat die russ. ‘romanschryver’ (hu!) Tourgueneff my persoonlyk kennen zou, is 'n
onwaarheid. Ik ben zeer bedroefd dat ik niet naar huis kan gaan.
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[30 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
30 april 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4 (⅔) beschreven. (M.M.)
Woensdag 11 uur
beste Haspels, Ik zond aan Eduard het noodige geld om van middag den Haag
1.
te verlaten, en schryf hem dat hy by U mag afstappen. Vergeef me dat ik U nog
niet eerst eens gevraagd heb of't U en Uw vrouw schikt. Het kòn zyn dat het U niet
schikte. Wees in dat geval zoo goed hem te telegrafeeren:
Douwes Dekker Junior
Schelpkade, 37
s'Hage
2.
3.
4.
Het schikt H heden niet . Ga hotel Weimer tot ik morgen kom.
DIk moet naar den Briel, en kom morgen terug. Onderweg zal ik bedenken of ik
dáárna terstond naar huis ga of nog eerst naar Breda. Als ik wat minder zwak was
en op mezelf rekenen kon, ging ik nog niet naar huis. Ook betreffende Tandem had
ik zoo gaarne nog eenige personen willen spreken. Maar als ik onwel ben, doe ik
beter heen te gaan.
Hartelyk gegroet
Dek
Het kon ook zyn dat gy of uw vrouw weten wildet wanneer hy komt. Vraag hem
r

s.v.p. dan p tel. Maar teeken dan: Haspels. Ongeteekend meent hy dat het van my
komt.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

schryf: oorspr. stond er zeg.
Het schikt H. heden niet: oorspr. stond er Het schikt heden niet by H.
Ga hotel Weimer: oorspr. stond er Ga dan by Weimer.
tot ik morgen kom: oorspr. stond er tot morgen.

[30 april 1879
Voordracht te Brielle]
30 april 1879
Multatuli spreekt te Brielle

[mei 1879
Lidmaatschapskaart Tandem van J. de Witt Hamer]
Mei 1879
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Lidmaatschapskaart Tandem van Mr. J. de Witt Hamer. (M.M.) Gedrukte kaart
met ingeperst stempel: 1836-1878 Tandem! Genootschap zicht ten doel stellende
Max Havelaar te pensioneer en. Op de achterzijde
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bevindt zich de geschreven administratie van inkomsten en uitbetalingen over de
periode 1879-1885.
De tekst van deze kaart verschilt van die van maart 1878. Zie bij 12 maart 1878.

Achterzijde:
13 febr.

1880

Aan Multatuli betd

f 50 -

1 Sept.

1881

Aan Multatuli betd

f 60 -

23 Oct.

1882

Aan Multatuli betd

f 50 -

1883

Aan Multatuli betd

f 50

3 Januari

1884

Aan Multatuli betd

f 50 -

Febr.

1885

Aan Multatuli betd

f 50 -

Ontv. Mei

1879

E. Verwys..

f 10 - †

Ontv. Mei

1879

Ermerius

f 10 -

Ontv. Mei

1880

Ermerius

f 10 -

Ontv. Oct.

1880

Tak

f 10 -

Ontv. Mei

1881

Ermerius

f 10 -

Ontv. Mei

1882

Ermerius

f 10 -

1878-1879
Dr. E. Verwys,
Leiden

f 2.50 ontv
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1879
Mr. J. Ermerius Middelb

f 2.50 ontv.
1879-1880

Dezelfden

1880

en P.L. Tak 1 Juli

f 2.50.
1882

Ghysen en vrouw Juni

f5-

F.J. Wibaut Juni

f 2.50

[2 mei 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
2 mei 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de Amstel, 37.
Amsterdam, 2 Mei 1879
Waarde Dekker! Ik zend u hierbij onder kruisband drieërlei randjes in verschillende
kleuren gedrukt. Nu wenschte ik één dier randjes om de bladzyden van onze nieuwe
editie van Vorstenschool te drukken en van U te weten welke soort en welke kleur
1.
Ge 't mooist zou vinden. Ge kunt er op aan dat dit heel lief zal voldoen.
De stempels voor 't bandje heb ik reeds ter gravering gegeven. Ook dat bandje
zal er keurig uitzien.
Daar Ge zeker verhinderd waart blad 1 spoedig terug te zenden heb ik
spoedshalve maar door laten zetten. Hierbij dan ook al blad 4. Als 't u nu even
mogelijk is had ik de proeven gaarne snel terug?
De noten in de nieuwe editie der Ideën uit de gewone letter te nemen, zou ik u
niet aanraden. Dit staat leelijk. Dat Ge er tegen opziet ze in den tekst te verwerken
kan ik me voorstellen. Zoudt Ge echter niet den middenweg kunnen kiezen en die
noten welke zonder verandering in den tekst kunnen volgen, als tekst doen drukken,
en de rest maar als noten laten blijven? Dat zou toch al iets helpen!
Houd u ferm en wees hartelijk gegroet van
tt
GLF
De proeven van vel 18 en 19 die Ge van 't Rondeel expedieerdet, zijn mij van daar
n

den 30 April 's morgens 11,20 aan mijn bureau
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bezorgd. Een curieus staaltje van vlugge bediening, als de meester van huis is!

Eindnoten:
1. Blijkbaar is besloten tot een rand van smalle cartouches (rechthoekjes met verbindingskrul) in
blauw.

[3 mei 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
3 mei 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Rotterdam 3 Mei 79
smiddags 1 uur
Waarde Funke! Gister zag ik dat V.D. Hoeven & Buys twee Exempl. Ideën, bundel
I hadden. Ik heb hun verzocht ze aan U te zenden. Mocht ge die misschien niet
meer noodig hebben, of wel mocht ge soms géén gebonden en slechts ingenaaide
kunnen gebruiken, zend ze dan SVP. toch niet terug, daar ze 't op myn verzoek en
als 'n my bewezen dienst gedaan hebben.
Dat ik van vel 1 Vorstenschool nog geen revisie heb, schryf ik toe aan 't verzetten
van de kommaas. Zoo'n oponthoud zullen we in de volgende vellen niet hebben.
Ik zal haast maken. Hart. gegr.
tt
DD
nòg Rotterdam.

[3 mei 1879
Brief van Multatuli aan M.C. Meijer]
3 mei 1879
Brief van Multatuli aan mej. M.C. Meyer. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2 (⅗) beschreven. (M.M.)
1.
Zeergeachte Mejuffrouw.
Vriendelyk dank voor Uw hulp. Laat my nu 't genoegen U een Exempl. van de 6·
uitgaaf te doen geworden zoodra die verschynt. Het duurt echter 'n heel tydje. Ge
weet niet hoe lastig en tydrovend dat korrigeeren is, vooral wanneer men ver van
de pers woont. Voorloopig ben ik zoo vry, U hierby 'n Havelaar aantebieden.
‘Vermaak er U mee’ zegt Van Alphen. Och neen, dàt 's het woord niet! Het is 'n
treurig boek. Als ik 't aanzie, denk ik altyd aan de mier van blz. 247, 't beestje dat
droefenis voelt omdat al z'n getob
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ydel was. Op dat diertje gelyk ik vry nauwkeurig. De geschiedenis die in den Havelaar
verteld wordt, heeft zooveel tranen gekost! En nog!
Wees vriendelyk gegroet, beste meid, en geloof my
hoogachtend
tt
DouwesDekker
Hôtel Weimer,
3 Mei '79.

Eindnoten:
1. Mej. M.C. Meyer werd op 11 augustus 1881 de tweede echtgenote van J. van der Hoeven
(1851-1882), de Rotterdamse kunsthandelaar, uitgever en boekverkoper, vriend van Multatuli
en werkgever van Edu.

[3 mei 1879
Brief van Multatuli aan Mimi]
3 mei 1879
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(⅓) beschreven. (M.M.)
Saterdag middag lieve Mies, ik was natuurlyk verdrietig (ook) over jou verdriet,
zooals dat uit je brieven blykt en zooals ik dan ook zelf wel berekenen kon. Ik ben
zwak, maar vandaag toch wat beter. Misschien wel omdat ik nu besloten ben over
Eduard.
Gister avend ½ 11 kwam hy, en de oorzaak van z'n talmen was eigenlyk weer
heel onschuldig. Hy is 'n treuzel! Hy had niet begrepen dat ik hem zoo stipt op den
avend van 30 april of'smorgens 1 mei hier wachtte, en bleef in den Haag tot-i z'n
1.
waschgoed had, tot-i bestellers krygen kon om de meubels van V. Beest Holle
terug te zenden (die waren op den verhuisdag niet te krygen, zeidi) tot-i de kleeren
gepakt had &c
Je te vertellen wat al beschouwingen ik doorliep voor ik tot 'n besluit kwam, is me
te lastig. Ook 't gaan naar Indie heeft groote bezwaren! Primo, 't kost me al m'n geld.
o
2 Ik moet recommandaties voor hem opzoeken. En... dáár is hy precies in staat
me meer nog dan hier te benadeelen. Kortom hy blyft hier wachten op de zaak van
V.D.H. & Buys. Intusschen zal-i zich klaar maken (hy zegt dat-i graag wil) voor studie
(in de geneeskunde? Dat is 't beste broodvak) en die studie hindert hem niet in de
vervulling van de betrekking die hy by V.D. Hoeven krygen zal. Ook in de zes
maanden die nu volgen kan hy 'n heel eind ver komen. Ik betaal bever de kosten
dáárvan dan dat ik te W.b. onze huiselykheid
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bederf. Hy belooft zich goed te zullen toeleggen. Er wordt nu 'n kamer gehuurd &c.
V.D. Hoeven bood aan, dat-i dáár eten zou, maar ik vind dit verkeerd. De reeds
bestelde kleeren moest-i tòch hebben (of nagenoeg) en wat er verder noodig is zal
ik in godsnaam betalen. Het blyven in Rotterdam heeft dit voordeel dat er velen 'n
oogje op hem kunnen houden, juist menschen die den toestand kennen en die hy
niet met voorgewende zèlfheid of voornamigheid ten mynen koste, overbluffen kan.
Gister heb ik hem over z'n lang wegblyven en 't niet geldige der redenen erg
beknord, zoodat hy zeer ontstemd wegging. Van morgen kwam hy zeer vriendelyk
binnen en vroeg of-i my 'n zoen mocht geven. Enfin, ik hoop me nu voor verdere
uitberstingen te bewaren, en eenvoudig te betalen wat er nu eenmaal betaald worden
moet. Er is niets aan te doen. Wat het geldelyke aangaat hoop ik 't bankroet dragelyk
te maken door yverig de korrektien &c voor Funke aftedoen. Ik ben er druk mee
bezig. En nu, zoodra mogelyk Rotterdam uit. Ik wacht nu antwoord op m'n telegram aan
Oebe, dat natuurlyk hoofdzakelykjou aangaat. - Het bezoeken van B/o/Z en Breda
en Tilburg zal ik dan denkelyk maar opgeven. Ook moest ik eigenlyk nog naar
Amsterdam. Op dit oogenblik beslis ik nog niets maar ik hoop vóór van avend 'n
besluit te nemen. Dat malle Schoonhoven zit me ook dwars in de maag. Ik heb Eduard 'n demi-saison gekocht. Z'n winterjas stond ellendig. Dat horloge
van Holle heeft hy terug gegeven. Nu zal ik hem een goed gaand arbeiders horloge
geven. Wat hy van de zaak V.D.H. & B. gezien heeft (en gelezen: nl. den katalogus van
't aanst. museum) neemt hem zeer in. Het plan is dan ook mooi, en hy is juist geschikt
2.
voor custos , conservator, explicateur &c. Dit logement verveelt me zeer. Ze schryven nagenoeg op als in 't Rondeel, en 't
is er niet na! Daarby 'n helsch leven en m'n kamer is kil. Daar komt je telegram (3-30) dat is heel hef en welkom. Och, wees maar weer
wat opgeruimd. Je bent toch m'n oude Mies. Groet de beste Oebe's en 'n zoen aan
ons lief kind. Ik ga dezen nu terstond naar de post brengen. Van Eduard nu definitief besloten. De advertentie om 'n kamer staat reeds in de
courant.

Eindnoten:
1. bestellers: oorspr. stond er 'n besteller.
2. custos: bewaker (lat.)
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[3 mei 1879
Advertentie voor kamer Edu in N.R.C.]
3 mei 1879
Advertentie ten behoeve van een kamer voor Edu in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, no. 122. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Terstond gevraagd op de Hoogstraat, Korte Hoogstraat of Hoofdsteeg, een
ongemeubileerde Kamer,
met Slaapplaats apart.
Adres met franco brieven, ten spoedigste, onder het No. dezer advertentie, aan het
bureau deze Courant.

[3 mei 1879
Artikel in De Vrijheid]
3 mei 1879
Artikel naar aanleiding van het verslag van de voordracht van Multatuli in De
Zaanstreek in De Vrijheid. (Knipsel M.M.) Fragmenten.

Een ‘dichter-wijsgeer’ aan het woord.
(...)
‘De Menschheid brengen op de ware hoogte van ontwikkeling’. Niet: de
maatschappij in stand houden, al heeft men gemeend, dat te kunnen doen. De oude
Indiërs trachtten dat doel te bereiken door het kasten-stelsel, anderen door de vrees,
Jezus door de liefde. Geen dezer drie middelen komt spreker bevredigend voor,
ook niet het in de derde plaats genoemde. (....)
Wat moet er gedaan worden om de menschheid te brengen op de ware hoogte
van ontwikkeling? Zij moet van vooroordeelen worden genezen. Religie? O ja, mits
men daaronder versta: kennis van de natuur der dingen, den aard van het zijn. De
eigenschappen der Natuur tot de onze te maken moet ons hoogste streven wezen.
En om die eigenschappen te leeren kennen, heeft men slechts te raadplegen - het
Oude Testament, en op te merken wat dáár van Jehova gezegd wordt! (....)
Bijna uitvoeriger dan ons bestek toeliet hebben we de voordracht van Multatuli
weergegeven. Maar wij achtten dat noodig, opdat onze lezers zich een denkbeeld
konden vormen van de wijsheid, door dezen ‘Dichter-Wijsgeer’ te Zaandam
geopenbaard. Ons oordeel laat zich in weinig woorden samenvatten: Hij heeft veel
waars en goeds gezegd, met name over de valsche philanthropie, maar wat dan
ook reeds lang van de daken verkondigd werd;
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doch daarnevens vertoont zijn rede zooveel oppervlakkigheid, zooveel geestigheid
- we zeggen niet: van de straat, maar dan toch van twijfelachtig allooi, zooveel
gebrek aan wijsgeerigen zin, dat we ons geen welontwikkeld publiek kunnen
voorstellen, hetwelk bij voorkeur aan deze bron verkwikking en lafenis zoeken zal.
(....)
Hier is een wijsgeer, die het woord God niet gebruikt en niets wil weten van een
persoonlijke, zelfbewuste macht die het al regeert, maar voor den persoonlijken
God de ‘Natuur’ in de plaats schuift, (wel te verstaan, met een kapitale N), en die
Natuur beschrijft als eeuwig, almachtig en rechtvaardig. 't Is ons, of we een hoofdstuk
hooren voorlezen uit een ‘vragen-boekje’ onzer jeugd. Let wel: mogen we Multatuli
gelooven, dan is de Natuur, waarin alles volgens blinde noodwendigheid geschiedt
almachtig, en het onpersoonlijke onbewuste ‘zijn der dingen’ zal rechtvaardig zijn!
Och, laat ons toch niet met woorden spelen! Wij herhalen, dat we eerbied hebben
voor de werkelijke verdiensten van Multatuli. Zijn Max Havelaar is een voortreffelijk
sieraad onzer letterkunde, een welsprekend pleidooi voor den verdrukten Javaan:
Ook in zijn andere geschriften zijn kostbare parelen uitgestrooid. Maar hem op een
voetstuk te plaatsen, als den wijsgeer bij uitnemendheid, als den leeraar, ook op
godsdienstig en zedelijk gebied, voorbij te zien de oppervlakkigheid en lichtzinnigheid,
waarmee hij over de diepste wijsgeerige, godsdienstige en maatschappelijke
vraagstukken heenglijdt; de hooghartige miskenning van waarlijk groote en
verdienstelijke mannen, wier schoeisel te ontbinden hem geen oneer zou zijn,
waarmee gelijken tred houdt de verheffing van zijn eigen persoon en werk; de
beurtelings voorname welwillendheid of plompe smaad, waarmee hij over Jezus en
het Christendom spreekt, - dat alles voorbij te zien zou groote lichtvaardigheid zijn.
Multatuli-waardeering? Gaarne. Tegen Multatuli-vergoding verheffen we de stem,
in naam van waarheid, Christendom en gezond verstand.

[4 mei 1879
Verslag voordracht Zaandam in De Zaanstreek (vervolg)]
4 mei 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zaandam van 15 april in De Zaanstreek,
no. 321. (G.A. Zaandam; fotokopie M.M.) Fragmenten. Zie voor het eerste stuk bij
20 april.
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Ingezonden.
Multatuli te Zaandam, 15 April 1879.
II.
Onvoldaan verliet ik de zaal. Had ik dan niet veel schoons gehoord? Ongetwijfeld.
Was ik geergerd? Volstrekt niet. Was M. zelf soms ontstemd of onwel geweest? Ik
geloof het niet. Maar wat was er dan?
Zie, ik had hem nooit gehoord, den beroemden schrijver, den helderen denker,
den martelaar eertijds eener goede en rechtvaardige zaak, den man, wiens naam
een tiental jaren geleden op aller lippen was in Insulinde en in Nederland. En nu:
de ontgoocheling was geschied. Ik had den Heer Douwes Dekker hooren spreken,
maar nu was ook mijn geheimzinnige Multatuli verdwenen.
Ik had een redenaar gehoord, geen verhandelaar, geen lezer, maar een echten
spreker, die zijn onberispelijk Hollands zonder zich te vergissen, zonder immer te
zoeken naar een woord als een helderen stroom van zijn lippen deed vloeien. Een
redenaar, die dwingt om te luisteren, door de kalmte en helderheid van zijn
betoogtrant en den ernst zijner overtuiging, zonder dat gelaat of welluidendheid van
stem buitengewone bekoring aanbrengen. Welk een uitnemende gesticulatie ook,
zoo sober, eenvoudig en juist aangebracht. En na een betrekkelijk lange uitweiding
hier en ginds, hoe goed werd het onderwerp weer aangevat.
Waarlijk, voor een spreker in 't openbaar een benijdenswaardig voorbeeld en
uitnemend leermeester!
En toch... was dat nu Multatuli?
Wij zijn tegenover menschen van beteekenis vaak onrechtvaardig, en vergen van
hen altijd meer, verwachten soms het onmogelijke. Dat is verkeerd. Maar mag men
toch niet aan den diepen denker en scherpen criticus Multatuli eenigszins strenge
eischen stellen?
Daar was in de geheele voordracht gemis aan eenheid. Het eerste deel, vóór de
pauze, kon in een rede over philanthropie gevoegelijk zijn weggelaten. Als M. met
het tweede deel, de valsche philanthropie ware begonnen, en we hadden dan in
den vrij geworden tijd mogen hooren, welke eigenlijk de ware is, dan zou er aan
eenheid van behandeling zijn gewonnen niet alleen, maar dan zouden wij ook bij 't
scheiden van de markt hebben geweten,
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waarop wij ons bij de aankondiging van 't onderwerp spitsten, wat een denker als
M. over 't moeilijk vraagstuk der philanthropie te zeggen heeft.
Dat was nu niet het geval. Voorbeelden te over van valsche philanthropie.
Daaronder juiste en treffende, enkele op geestige wijze voorgedragen. Voor het
grooter deel van 't publiek was dit dan ook 't meest bevattelijke, en 't toejuichte
middelpunt der rede. Maar op den keper beschouwd was er veel lang niet nieuw,
en veel scheef. Ieder kan zich hiervan overtuigen, die de aangehaalde voorbeelden
herleest. Onder schijnbare naïveteit van voordracht en kracht van overtuiging schuilde
hier veel valsch vernuft en miskenning.
Maar welke was dan de ware philanthropie? Wij vernamen 't niet. Een kort slot,
waarin deze hoofdvraag zou worden behandeld kwam neer op een herhaling van
eenige algemeene stellingen uit het eerste deel. En hier hadden wij juist naast
grootendeels oudbakken negaties enkele breede en rijke positieve gedachten willen
hooren. - (....)
En welk een tastbare onzin was de aanval op het: Hebt elkander lief! van Jezus.
Een hol voorschrift; volgens M. Zonder twijfel. Evenals het: Leef naar den aard der
dingen van M. op zich zelf een ledige phrase is.
‘Daar moet wat bij!’ zegt M., die een eerbied heeft voor Jezus als niemand anders,
en in diens gelijkenissen een schat van wijsgeerige poëzie bewondert. Nu, dan weet
hij ook wel dat Jezus er nog al het een en ander krachtigs bij gezegd en heerlijks
bij gedaan heeft ter opheldering. Dan moest hij weten, dat de tirade: ‘Het gebod:
Hebt lief! kweekt haat’ hier misplaatst was. Behoef ik het aan te toonen? Indien wij
iets van Jezus weten dan is het juist dit: dat zijn streven is geweest het Gebod, de
Wet te vervangen door het Evangelie. Dat wil zeggen, ontdaan van den Bijbelvorm,
in de taal van onzen tijd, om ons hiervan te overtuigen: dat de waarachtige godsdienst
in zedelijke zelfwerkzaamheid bestaat, in het rein beginsel des gemoeds, - niet in
den ijver, waarmeê het Gebod wordt betracht. De schoone slotwoorden van dit
gedeelte: ‘Neen, liefde moet zijn uitvloeisel van een gemoed, dat zóó bearbeid is
geworden, dat het moet liefhebben,’ acht M. ze te staan tegenover Jezus? Zij zijn
dezen uit de ziele gegrepen. Het is zelfs zeer mogelijk dat
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M. ze nooit zou gesproken hebben, indien hij niet ware gevormd in een
Christenmaatschappij.
Zoo zou ik over onderscheidene onderdeelen meer of min breede opmerkingen
willen maken. Doch ik stip slechts aan.
Mogen wij niet spreken van instandhouding en te gronde gaan der Maatschappij,
al kennen wij de wet der stofwisseling, waaraan alles onderworpen is, al klonken
dien avond niet voor 't eerst Babylon en Ninivé ons waarschuwend in de ooren? M.
wil niet spreken van de Maatschappij, maar van de Menschheid. ‘Maatschappij’ is
een idée, een gedachteding, een abstractie. En ‘Menschheid’ dan? Heeft hij ooit
een Menschheid gezien? M. wil die Menschheid niet instandhouden, maar ‘op de
ware hoogte van ontwikkeling brengen.’ Best. Maar kunnen we niet even goed
zeggen, dat M. tracht zooveel menschen mogelijk op de ware hoogte van
ontwikkeling te brengen, om zóó de Menschheid in stand te houden? En mag ik niet
te recht aanmerking maken op de verouderde aardigheid van de sokjes voor
negerkindertjes; op de minachtende wijze waarop over den eerbiedwaardigen
philanthroop Suringar werd gesproken; op de hoogst gewaagde en volkomen zonder
toelichting uitgesproken stelling dat Peabody niets heeft uitgewerkt tot mindering
van het pauperisme; op het mij volkomen onverklaarbaar in bescherming nemen en dat in allen ernst - van de ‘dikke Dames’ op de Haagsche kermis, vertooningen
die bron en middelpunt zijn van bedrog, humbug, beleediging van 't
schoonheidsgevoel en onzedelijkheid? Ik spreek - wat 't laatste woord betreft - van
een kermis in de residentie. Mag ik niet opmerken, dat het niet bescheiden uitgedrukt
is, zich eenige oogenblikken te wenden tot dat deel van het gehoor, dat zichzelf
‘niet tot de hoogvliegers’ rekent? Dat het onuitstaanbaar aanmatigend is te zeggen:
‘Ik zal in 't vervolg annonceeren, dat wie mijne Ideën niet gelezen heeft moet
wegblijven?’
Daar mag ik zeker op wijzen, en ik zou meer mogen noemen, indien ik niet verzwijg
dat over menig onderwerp uitnemende en soms aangrijpende waarheden zijn
gezegd. Over vroege huwelijken der fabrieksarbeiders, over legaten op 't sterfbed,
over het in zich doen inslapen van krachtige eigenschappen door keutelige
philanthropie, over kleinzeerige armverzorging, over Jezus' gelijkenissen niet het
minst.
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Maar niettegenstaande keur van goede gezegden, in schoonen en eigenaardigen
vorm, mag ik mijne teleurstelling niet verheden, nadat ik Multatuli had gehoord over
Philanthropie. (....)
Maar wáárin ik lijnrecht tegenover M. sta? Religie is bij hem: Studie van den Aard
der Dingen, van de Natuur van Het Zijn. Neen, dat is filosofie, dat is wetenschap.
Langs dezen weg komt men tot kennis, tot een wereldbeschouwing, tot een
verstandelijk inzicht in al wat is. Uitnemend voor wie daartoe tijd en lust heeft. En
ieder moet zeer zeker voor een deel dien weg bewandelen, leder doet het ook.
Millioenen garen onbewust iets van die wijsheid op, tegenover duizenden, wien 't
telkens wat lichter wordt, en tientallen, die dat helder licht ontsteken.
Maar ziedaar slechts de ééne zijde van de menschelijke ontwikkeling. Wij dorsten
niet slechts naar wetenschap, maar naar bevrediging van de eischen des gemoeds.
En hier treedt de Religie op, de Godsdienst, die een zaak des harten is. Tot geen
studie van de Natuur der Dingen prikkelt hij, hoe schoon en heerlijk deze zij, maar
tot een streven naar heiliging, naar liefde, naar warme belangstelling in de
menschheid, naar strijd tegen de bekoringen der stoffelijke wereld, die schade doen
aan den adel der menschenziel. (....)
Studie van den Aard van het Zijn, helder inzicht in Al wat Is zouden den mensch,
den geheelen vormen, ook naar die beste, edelste en hoogste zijde, die wij de
zedelijk religieuse noemen?? Laat ons zien. Multatuli verhaalde ons van een aanvallig
knaapje van 3 jaar, door zijn moeder verstooten, dat hem verbazend aantrok. Mij
is verteld, dat hij uit zuivere beweegredenen dit knaapje tot zich nam en met innige
liefde verzorgt. Laat ons aannemen, dat dit waar is. Wat dreef hem hiertoe? Zijn
wetenschap? Zijn denkvermogen? Zijn verstand? Zijn opgegaarde kennis van de
Natuur der Dingen? Ik meen: het feit dat hij - welke ook zijne theorie moge wezen
- is: een religieus, een godsdienstig mensch, die den nagalm verstaat van het
‘Gebod’: Hebt elkander lief!
W., 1 Mei '79.
H. de Lang.

[4 mei 1879
Verslag voordracht Zaandam in De Zaanstreek (vervolg)]
4 mei 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Brielle van 30 april in het Weekblad
voor Voorne, Putten, Overflakkee en Goedereede, no. 796. (G.A. Brielle; fotokopie
M.M.) Fragmenten.
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Multatuli.
Geachte Redactie!
Door U gevraagd, om mijne indrukken mede te deelen van de lezing, Woensdag
avond gehouden door den hr. E. Douwes Dekker, heb ik mij daaraan niet willen
onttrekken. Die belofte legt mij echter een schuld op, waarvan ik mij liever niet kweet.
Ik gevoel toch, dat als ik volkomen rekenschap zal geven van mijne opinie, ik dan
nog al uitvoerig zal moeten worden. En tevens spijt het mij, dat, als ik openhartig
schrijven zal, er misschien op meer schaduw dan licht zal te wijzen zijn, want ik heb
weinig meegedaan aan het bij wijlen donderend applaudissement, dat den spreker
aan 't einde zijner rede, soms ook midden daarin ten deel viel. (....)
Om mij nader te verklaren: de heer Douwes Dekker kan mij niet boeien om zijn
voortdurend toegeven aan eigenwaan en daaruit geboren affectatie, te zonderlinger
bij iemand, wiens cathechismus heet gebaseerd te zijn op ‘de natuur der dingen’,
en die zijne lezers en hoorders voortdurend aanmaant bij al hunne overdenkingen
daarbij ter schole te gaan. Bij die verkeerde eigenschappen, waarvan ik zoo
aanstonds eenige staaltjes hoop aan te halen, voegt de heer Dekker de hebbelijkheid
van geestig te willen zijn over een anders geloof. Eene geestigheid van het bas
1.
genre , waarom alleen Jan Rap en zijn maat nog kunnen lachen. Ik erken, Woensdag
avond was hij daarmee spaarzaam. Maar toch kon hij niet laten met ten Hemel
geslagen oogen en gevouwen handen een orthodox na te doen, die bad met de
woorden ‘terwille van het bloed des Kruises’ en ‘in naam van den Heiland, Uw
eeniggeboren Zoon’, om er dan terstond op te laten volgen: ‘Wanneer toch de
eeniggeboren dochter eens komen zal, weet ik niet, maar die eeniggeboren Zoon
wordt onuitstaanbaar.’ Ziet, waarde Redacteur, ik ben niet orthodox en kan dus ook
niet bidden gelijk de geloovige orthodox. Maar toch zou ik mij schamen ten koste
van dezen op die manier een publiek aan 't lachen te brengen. Ik ben het met den
heer Dekker eens, dat het eene verkeerde expressie is,
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om te zeggen ‘eerbied voor eens anders opinie’, maar ik ben het ook met hem eens,
dat ‘waarachtige menschenliefde’, waarvan spreker dien avond den mond zoo vol
had, ‘de goede trouw eerbiedigt waarmee zulke opinies worden omhelsd.’ En daarom
kan ‘waarachtige menschenliefde’ begrippen bestrijden, als in het gebed van dien
orthodoxen Christen werden uitgesproken, maar er den spot mee drijven en er om
laten lachen, dat kan ‘waarachtige menschenliefde’ niet. (....)
Ik ben echter met mijn voorbeelden nog niet ten einde. Die ik noemde mogen
bewijzen voor verregaanden eigenwaan, die ik noem zal pleiten voor dit gebrek en
affectatie beiden. Plotseling weerklonk het ‘ik durf er van meespreken, want is er
iemand, die gewerkt heeft, dan ben ik het.’ En iets later, sprekende over de theorie
van Darwin ‘mijne hoorders zullen weten, dat volgens het zeggen van de laatste
onderzoekers, bij de menschen nog sporen van Kieuwen worden aangetroffen. Ja,
inderdaad (op zijn hals wijzende) sporen van Kieuwen. Zelf durf ik daarvoor nog
geen oordeel uitspreken. Want persoonlijk heb ik het nog niet onderzocht; ik heb
daarvoor nog geen gelegenheid gehad.’ En straks op nieuw: ‘ik sprak daar van
welstandsleer; hé, dat is een geheel nieuw woord, dat gij hoorders stellig nog nooit
gehoord hebt. Onmogelijk ook, ik bedenk het daar juist. Ik bedoel er mee’... en toen
bleek dan, dat daarmee staathuishoudkunde bedoeld werd. Geloove nu maar, wie
lust heeft, dat dit woord Woensdag avond ontdekt werd. Kunstjes en affectatie!
Bij voorkeur vecht spreker met den grooten Menschenzoon, dien hij wel zoo
beleefd is ‘den edelen Jezus’ te noemen. En als hij dan een spreuk van deze
aanhaalt, dan heet het: ‘gelijk Jezus meer naïef dan wijsgeerig zich uitlaat’ Of ook:
‘Jezus is hier in de war; hij denkt blijkbaar niet door tot de natuur der dingen, en dat,
ik kan het niet genoeg herhalen, moet onze cathechismus zijn.’
Potsierlijk is het verder, als hij spreekt over iets dat het Vorstenhuis raakt. Tot
driemaal toe heette het ‘'t was onlangs bij een feest in den Haag of in Amsterdam.
Er was wat te doen; wat, dat weet ik niet precies, 'k geloof er trouwde een Prins of
een Vorst of een Hertog, of er werd er een geboren, 'k weet het niet, ik moei mij met
die dingen niet, maar genoeg, er was feest.’ Ziet ge, Redacteur, als gij tot twee en
driemaal toe op één avond vervolgd wordt
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met zulke ‘Anstellerei’, zoo als de Duitschers zeggen, dan moet het mooie, dat
gegeven wordt, al bijzonder treffend zijn, om dat alles er bij te verdragen. (....)
Maar de heer Dekker heeft smaak in zulke aardigheden. Woensdag hoorden wij
van een courantenartikel bij den dood van Koningin Wilhelmina, van wie gezegd
werd ‘dat geen arme van haar ongetroost heenging!’ Ons werd gevraagd, of wij ook
soms gelezen hadden, dat toen door Koningin Wilhelmina het pauperisme was
uitgeroeid, ja zelfs of wij er ook van wisten, dat het toen merkbaar verminderd was.
Wie zoo met natuur en waarheid schermt of zulke algemeene gangbare phrasen
niet velen kan, hij moet zijn publiek niet wijs willen maken, dat hij Woensdag avond
toevallig het woord ‘welstandsleer’ ontdekte, en ook niet zich aanstellen alsof hij
niet weet, dat de Koning voorleden week zijn intocht deed in Amsterdam, en hetzelfde
deze week in den Haag herhaalde. Hij mag allerminst tot vervelens toe herhalen:
‘niet dat ik u iets nieuws heb te zeggen; inderdaad ik heb niets nieuws te zeggen,
te meer, daar ik van een publiek, dat mij hooren wil, mag onderstellen, dat het mijne
Ideeën heeft gelezen en bestudeerd.’ Want hielden wij den heer Douwes Dekker
ook hier eens aan de letter van hetgeen hij zeide, dan zou men mogen vragen: ‘als
gij ons inderdaad niets nieuws te zeggen hebt, eilieve, waarom noodigt gij ons dan
tegen f 1 entrée uit, om U te komen hooren? Poseert gij dan als een Cremer, dien
men hooren niet lezen moet? Maar dat rijmt toch weinig met een uwer andere
uitspraken, dat het U alleen te doen is, Uwe denkbeelden te verspreiden.’
Wij willen echter over den heer Dekker ons beleefder uitlaten, dan hij zich in deze
‘phrase’ over zich zei ven uitliet, en zeggen, dat hij in den loop van den avond
inderdaad nieuwe om niet te zeggen verrassende denkbeelden uitsprak. En hiermee
kom ik aan de keerzijde der medaille, ditmaal de goede zijde. Als ik U in korte trekken
den gedachtengang van den spreker mededeel over ‘philanthropie’, dan zult gij
daaruit zien, dat Douwes Dekker een man is van helder denken, dien het ook aan
genialiteit volstrekt niet ontbreekt. Ik ben zelfs pedant genoeg, om te beweeren, dat
als ik er in slagen mag in mijn overzicht zijne denkbeelden volledig weer te geven,
deze er niet bij verliezen zullen, omdat gij dan
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ontslagen zijt van dat schrikkelijk vermoeiende afbreken en weder opvatten der
redeneering, waarmee de heer Dekker U soms tot wanhoop brengt. Maar ik haast
mij er toch bij te voegen, dat als de heer Dekker zelf eens beproeven wilde, om, net
als een gewoon mensch ‘naar den aard en de natuur der dingen’ dit onderwerp
achter elkaar af te bespreken en in te leiden, hij een indruk zou hebben achtergelaten,
dien ik geen kans zou hebben gezien te beschrijven.
Genoeg. De heer Douwes Dekker sprak over ‘philantropie’; ‘ware en valsche
philantropie’, beter gezegd ‘ware en valsche menschenliefde’, niet te verwarren, of
gelijk te stellen met ‘menschlievendheid.’ In het eerste deel zijner toespraak sprak
hij ons over den aard dier liefde en de bron, waaruit zij moet voortspruiten. Hij deed
uitkomen, dat het gezegde van Jezus: ‘hebt uw naaste lief als u zelven’, niet kon
worden opgevat als een gebod, omdat liefde op commando eene ongerijmdheid is,
evenzeer als moraliteit op commando, waarom dan ook alle bevelen van
overheidswege om zedelijk en braaf te zijn, op zich zelf niets anders zijn dan nuda
2.
praecepta , daar de dwangmaatregel om het gebod na te leven ontbreekt. Het
voorschrift van Jezus moest dan ook door ons worden nageleefd, niet omdat Hij
(voor velen nog de Meester, op wiens bevel en gezag men iets deed of niet deed)
het zoo wilde, maar omdat het als van zelf voortvloeide uit den aard en de natuur
der dingen. Die natuur der dingen toch drijft ons tot welstand, genot, in den edelsten
zin van het woord. Het hoogste genot nu is het verspreiden van welstand om zich
heen, met andere woorden het oefenen van algemeene menschenliefde. In dien
zin dan ook is genot = deugd. Is dat waar, dan drijft ons ook de natuur der dingen
tot het oefenen van algemeene menschenliefde, omdat het ideaal van den mensch
is te komen tot het hoogste genot. Niet op bevel van anderen dus, niet uit kracht
van het gezag, welk ook, maar uit een zuiver, maar volkomen geoörloofd egoïsme
moet men komen tot echte, ware philantropie, omdat men daarin vindt het hoogste
genot, omdat men zich daarbij het gelukkigst gevoelt. (....)
Maar in deze eerste periode van zijn speech was de heer Dekker niet op zijn
kracht. Hij weet die te bewaren tot het einde, en na de pauze begon dan ook voor
mij het ‘genieten’. Spreker besprak
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toen de valsche philantropie. En wel de valsche philantropie, geboren uit: a.
overgevoeligheid; b. gebrek aan practischen zin; c. huichelarij; d. chauvinisme; e.
den godsdienst.
Bij het behandelen van ieder dezer punten stond daar de meester van het woord,
gewapend met den geduchten geesel der satyre en der critiek. Wie nu Dickens'
Mevrouw Jelliby en haar zorg voor de negerkindertjes van Borrioboolaga kent; wie
wel iets las van de ‘bevolkingsleer’ van van Houten, of van Heyse's ‘Armenzorg’;
wie wel eens ondervonden en gevoeld heeft, dat veel voor ‘godsdienst’ wordt
uitgegeven, wat dien eernaam niet verdient, hij moge te beleefd zijn, om aan den
spreker toe te geven, dat hij ‘niets nieuws mededeelde’, hij moest erkennen, dat de
heer Douwes Dekker, die zegt ‘ik verkondig U mijn denkbeelden,’ medestanders
heeft, die deze gedachten vóór en na hem hebben uitgesproken. Maar daarin steekt
niets kwaads. Waar zou het heen, als men niets mocht uitspreken, wat niet volkomen
nieuw was. (....)
En als hij dan verder den geessel der satyre zwaaide over dien vischkooper die
haringsla uitdeelde aan de gestichten van liefdadigheid; over Keizer Titus, die
beweerde, dat iedere dag voor hem verloren was, als hij niet aan iemand een
weldaad had bewezen; als hij te velde trok tegen het chauvinisme ofte wel de
‘ophakkerij’ der steden en naties, die zich het brevet van ‘overbekende liefdadigheid’
toeëigenden; als hij den valschen godsdienst ten toon stelde, die ‘liefde’ bewees,
om loon, en ‘omdat het later zou vergolden worden’, o zeker, dan boeide de heer
Douwes Dekker ons onweerstaanbaar, en moest men tot de erkentenis komen, dat
een man van onmiskenbaar talent voor ons de vinger had gelegd op menige wonde
plek der maatschappij.
Met eene zeer korte toepassing besloot hij zijne rede. Die met hem erkende, dat
deze valsche philantropie de armoede voedt en het pauperisme bevordert, hij zou
zich nu wel opgewekt gevoelen tot de ware door hem beschreven philantropie
‘voortspruitende uit den aard en de natuur der dingen.’ Fontenelle had eens van
3.
iemand, die naar het schavot werd geleid, gezegd: ‘cet homme a mal calculé .’ De
heer Dekker scheen het met dezen Franschman eens te zijn, en meende, dat de
hoogste wijsheid voor den mensch, en ook de ware staathuishoudkunde hierin
bestaat, dat men goed
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leere rekenen, om voor zich zelven te verkrijgen het hoogste genot = de hoogste
deugd, die ‘uit den aard en de natuur der dingen’ bestaat in ‘het verspreiden van
den grootst mogelijken welstand om zich heen’ = de ware, echte philantropie.
Ik heb u reeds gezegd, over die stellingen twist ik thans niet, te meer niet, nu ik
reeds zooveel van uw ruimte vergde. Wees hartelijk gegroet van
Uw Dw.
Brielle, 1 Mei 1879.
De Kanter

Eindnoten:
1. bas genre: laag allooi (fr.)
2. nuda praecepta: inhoudsloze voorschriften (lat.)
3. cet homme a mal calculé: die man heeft slecht gerekend (fr.)

[4 mei 1879
Verslag voordracht Brielle in de Nieuwe Brielsche Courant]
4 mei 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli te Brielle van 30 april in de Nieuwe
Brielsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor de Zuid-Hollandsche Eilanden,
no. 453. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.)
Zie voor het vervolg bij 11 mei.

Lezing van Multatuli.
Menigeen, die in het nommer van laatstleden Zondag van deze courant de lezing
geannonceerd zag, die Woensdag avond in de zaal van den Heer van Reenen
plaats had, zal deze aankondiging hebben gelezen, zonder de hooge waarde er
van maar eenigszins te beseffen. Velen toch zijn er, die de kostelijke oogenblikken
van hun vrijen tijd liever zoek maken in ziellooze ontspanning, dan die te gebruiken
om b.v. de dichters en denkers van hun tijd, uit hun eigen land, al lezende, te leeren
kennen. - Voor deze zal alzoo de naam ‘Multatuli’ niet meer dan een klank zijn
geweest en zij zullen dus in de verste verte niet hebben kunnen gissen, welk een
bijzonder voorrecht Brielle Woensdagavond te beurt viel, Hem te kunnen zien, Hem
te kunnen hooren en van Hem veel, heel veel te kunnen leeren. Wie is Multatuli? Multatuli is de nom de plume van Eduard, Douwes Dekker. Wij
weten van den Heer Dekker, dat Hij in 1820 te Amsterdam werd geboren. Aanvankelijk voor de studie, later in den handel opgeleid, vertrok Hij op 21-jarigen
leeftijd naar Indië en was gedurende verscheidene jaren daar in verschillende
functiën werkzaam; het laatst als Adsistent Resident te Lebak op Westelijk Java.
Wat Hij daar heeft ondervonden, is door Hem op meesterlijke wijze verteld in het
boek, dat in waarheid een daad genoemd kan
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worden. Zijn vele grieven tegen ons stelsel van regeeren daar heeft hij daarin
geschetst, met al de kracht van Zijn heerlijk talent. Van dat boek, ‘de Max Havelaar
of de koffieveilingen van de Nederlandsche Handelmaatschappij’ geheeten, werd
eens door Prof. Veth getuigd ‘dat het een rilling door het land had doen gaan.’ Deze
‘Max Havelaar,’ door Multatuli ‘in een onaanzienlijk kroegje te Brussel, te midden
van vrij onaesthetische Farodrinkers, aan een allesbehalve zindelijk tafeltje
geschreven, omstreeks het jaar 1866 nadat Hij uit 's lands dienst zijn ontslag
genomen had, was Zijn eerste optreden in de letterkunde. Na dien tijd is er veel van
Zijn hand verschenen, waarin Hij naast het goed recht van den Javaan, de rechten
van het gezond verstand niet weinig verdedigt, en met al het vermogen van Zijn
vaardige pen strijdende is tegen iedere verkrachting der natuur in het volle
menschenleven.’ - Wat wij in al die werken, die achtereenvolgens na den Max
Havelaar verschenen: de Minnebrieven, de zeven bundels Ideën, de Vorstenschool,
Millioenen studiën, de Bruid daar Boven, enz. enz., zoozeer bewonderen, dat is de
uitgestrektheid en de scherpte van Multatuli's blik, dat is de macht, die Hij bezit over
de taal, dat is de rijkdom van Zijn verbeelding, dat is het door en door gezonde, bij
zijn pleiten voor waarheid en deugd, - dat is in weinige woorden zijn veelzijdige
genialiteit. Wat wij in zijn werken betreuren: het zijn die donkere bladzijden, waarbij zooveel
bitterheid van gemoed zonder twijfel noodig was, om haar te formeeren.
De heer Douwes Decker heeft zijn talent niet, op rozen gezeten, zien ontwikkelen.
De hulde, die men hem thans brengt, heeft hij moeten veroveren, streep voor streep,
duim voor duim. Tal van machten toch werkten samen om den man, die de leugen
en het bedrog zoo stout durfde te ontmaskeren, ten onder te brengen. - Ja, zijn
menigvuldige vijanden achtten geen middel te schandelijk, om hem bij het publiek
verdacht te maken, opdat zijn waarheidsliefde in twijfel zoude worden getrokken.
Men denke slechts aan van Vlotens brochure over het intieme leven van den Heer
Decker, waarvan de Heer Versluis in het Schoolblad evenwel getuigde dat zij uit
jaloezie de metier scheen ontstaan te zijn. - In een kort daarop gevolgde brochure
van den Heer van Loffelt, werd zij dan ook niet weinig gegispt. - Het mocht even-
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wel niet baten. - ‘Ik wil gelezen worden,’ riep Multatuli in zijn Max Havelaar uit en
waar, bij zoo buitengewoon talent de wil zoo krachtig was, daar moest de overwinning
wel volgen. - Multatuli's werken worden gelezen, zij worden veel gelezen en de
invloed, die zij uitoefenen, valt niet te miskennen.
In 1875 werd zijn ‘Vorstenschool’, op verschillende plaatsen in ons land ten
tooneele voor 't eerst vertoond en bij die gelegenheid heeft het jonge Nederland,
tegenover den armen verguisden dichter, denker en menschenvriend veel goed
gemaakt, wat de ouderen tegen hem misdreven hebben. Omstreeks dien tijd, toen na zooveel bange dagen, de roem van zijn talent zich
eindelijk ging verbreiden, kwam zijn gade, zijn Tine, die in de jaren van bitter lijden
hem zoo trouw ter zijde had gestaan, hem te ontvallen. - Na eenige tijd is de heer
Decker evenwel hertrouwd met Mevrouw van Schepel. In 1875 verscheen een verbeterde uitgave van zijn Max Havelaar, hetgeen hoog
noodig, daar de eerste door de Heer van Lennep willens en wetens bedorven was.
- Vosmaer en Busken Huet leverden studien over Multatuli's pennenvruchten. In
1876 verzamelde Heloize een bloemlezing uit al zijn werken. - Is het wonder, dat
na zooveel moeielijke dagen, in feilen strijd en geduchten arbeid gesleten, vele
lichaamskrachten van den Heer Douwes Decker voor altijd gevloden zijn, al heeft
de helderheid van geest, bij het klimmen der jaren, blijkbaar niets geleden? Met nog
jeugdigen ijver gaat Multatuli voort werkzaam te zijn tot genezing van zoovele ziekten
die zijn oog in de maatschappij meent te ontdekken.
In verschillende plaatsen heeft hij dit jaar weer gesproken, ten einde zijn leer te
verbreiden en aan een gelukkige samenloop van omstandigheden was het te danken,
dat wij Multatuli Woensdag in Brielle mochten hooren.
Voor een uitgelezen publiek, waaronder vele omwoners, trad de Heer Decker
dien avond op en deelde ons mede, dat hij op zijn eigen wijze wenschte te spreken
over ‘Philantropie.’ De reden waarom Spreker dit vreemde woord gebruikte, en niet
het Nederlandsche ‘menschenliefde,’ dat philantropie eigenlijk beduidt, bestond
hierin, dat Spr. er op wenschte te wijzen, dat wat men gewoonlijk philantropie heet,
meestal een caricatuur is van ware menschlievendheid. -

Multatuli, Volledige werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879

964
Wat ware menschlievendheid is, dat kunnen wij volgens Spreker alleen te weten
komen, door een opmerkzame beschouwing van de eigenschappen van het zijn
van de natuur. Al onze verplichtingen jegens ons zelven, jegens de maatschappij,
jegens het leven in zijn menigvuldige vormen en wisselingen... Wij kunnen die leeren
door aandachtig te lezen in dat groote boek, dat voor iedereen ligt opengeslagen,
‘de Natuur.’ De Natuur alleen moet onze catechismus zijn, volgens Spreker.
Wat ik verkondig is niets nieuws, zegt Spreker. Ook Jezus leerde dit, al zijn er
sommige hoofdstukken in de Evangeliën, die ons zouden doen denken, dat Jezus
leer hiermeê in strijd was. - Maar ook langen tijd vóór Jezus, werd het beschouwen
‘van den aard der dingen’ als het uitgangspunt aangemerkt, bij al ons zoeken naar
waarheid en zedelijkheid. De beteekenis van het woord Jehovah, - wat is, wat was,
wat wezen zal; van Isis - wat is: van het Noordsche Wodam - weten waarvan ons
God; van het Indische Veda... de beteekenis van al die woorden wijst ons er op,
hoe bij vele volken het zoeken naar den aard der dingen, de studie van het zijn,
toch eigenlijk de basis was van hun godsdienst. - Ja, de natuur alleen zij onze
catechismus zegt Spreker. Van haar kunnen wij leeren orde, stiptheid, trouw.
In de natuur heeft alles zijn plaats.
Ieder atoom onder zekere omstandigheden voorkomende, doet, wat het onder
die gegevens kan doen, met een nooit te falen stiptheid. De maan wentelt zich om
de aarde, in een tijd, waaraan nooit een seconde ontbreekt, hoe vaak die wenteling
ook plaats heeft, eveneens de aarde met haar satelliet om de zon, zoo ook de zon
met haar planeten om een ander centrum. - Al die ellipsen door geheele
zonnestelsels of deelen van een zonnestelsel beschreven, blijven standvastig
dezelfde, zoolang de oorzaken, die hen te voorschijn riepen, blijven bestaan. - Wij
mogen in onze kortzichtigheid spreken van astronomische afwijkingen, in
werkelijkheid bestaan die afwijkingen niet. In de natuur geschiedt alles stipt op den
tijd, waarop het naar de gegevens geschieden moet. - De natuur neemt ieder
gegeven in aanmerking, zij voegt samen en ontbindt en de uitkomst van haar
redeneering legt zij neer in een daad. Zij is de rekenmeesteresse bij uitnemendheid.
Fouten maken in te veel of te weinig kent zij niet. Bestond die regelmaat
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in haar doen niet, dan zou de verwarring weldra algemeen zijn; uit die verwarring
zou voortvloeien: stilstand. (....)

[4 mei 1879
Ingezonden Stuk in De Zaanstreek]
4 mei 1879
Ingezonden Stuk in De Zaanstreek, no. 321. (G.A. Zaandam; fotokopie M.M.)
Fragmenten.
Assendelft, 29 April 1879.
Mijnheer de Redacteur!
Als gij mij een plaatsje wilt gunnen in uw blad, zal ik zoo vrij zijn te antwoorden
op het ditmaal werkelijk ingezonden stuk van den Heer P., dat voorkomt in de
Zaanstreek van 13 April. (....)
Naar de ‘bescheiden meening’ van den Heer P. is Multatuli er niet in geslaagd te
bewijzen, dat zijn natuurleer beter is dan het geloof in een Persoonlijk God, ‘die in
de natuur, maar ook buiten en boven deze werkt.’ Ik ben het volkomen met den
Heer P. eens, dat de oude leer bevattelijker en even redelijk is als de nieuwe, zooals
hij die aan Multatuli toeschrijft. Een uit zich zelve ontstane natuur is even ongerijmd
als een door een Hooger Wezen geschapen wereld. Maar de Heer P. heeft verkeerd
gelezen of verkeerd gehoord. Multatuli predikt geen natuur, die ontstaan is, maar
een die eeuwig is, zooals ik reeds het genoegen had op te merken in mijn stukje
van 13 April. Toch geloof ik dat het bij het oplossen van zulke vraagstukken niet de
vraag is, welke uitkomst ‘rationneeler,’ ‘bevattelijker,’ ‘meer menschelijk voor verstand
en hart beide’ is, maar welke uitkomst de ware is, of het meest met de waarheid
overeenkomt.
Ik schijn gedwongen den Heer P. altijd gelijk te moeten geven. Welzeker smaak
ik gauw eenig genoegen; ik ben nog al opgeruimd van aard. Ook heb ik zijn verslag
voor een ingezonden stuk aangezien, een groote fout voorzeker. 't Is een uitkomst,
dat ik toch niet alles behoef toe te stemmen. ‘Ik zou er geen draad van goedkeuren,
ik zou den schrijver met het volk verwarren, ik zou van vreemde woorden houden.’
- Integendeel, ik keurde veel goed in het verslag van den Heer P.; lees mijn stukje
maar na. Ik verwar den schrijver volstrekt niet met het volk; men moet al ‘zeer slecht
eenvoudig Hollandsch’ lezen om in mijn stukje de Heer P. met het volk te verwarren
en van vreemde woorden houd ik veel minder dan de Heer P.
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Ik gebruikte genre.
Hij gebruikte: in casu, conclusie, objectief, rationneel (sic), gemotiveerd, adhaesie,
speciaal, actegever, positieve verzekering, pretentieuse wijze, extra logische, species.
Ik zou bijna, voor den raad, dien hij mij geeft, hem een raad in ruil willen geven,
n. 1. deze dat hij zich driemaal moest bedenken, eer hij weer zoo iets schreef (....)
B.

[5 mei 1879
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
5 mei 1879
Brief van Multatuli aan dr. J.H. de Haas. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (M.M.)
Maandag middag
Waarde De Haas, ik ga onverwacht weg. Ik voel me zeer onwel. Misschien blyf
ik 'n paar dagen te Arnhem. Ik weet het niet. Wees niet boos dat ik niet kom afscheid
nemen. Ik voel me doodelyk zwak. 't Spreken valt me zwaar. Groet uw lieve vrouw
1.
en de fam. de W. Dank voor uw innige hartelykheid. Zoodra ik wat wèl ben, schryf
ik U. Ook over m'n zoon die hier blyft.
Hartelyk gegroet allemaal
DD

Eindnoten:
1. De familie H.C. de Wolff.
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Overzicht van de in 1879 door Multatuli gehouden voordrachten
woensdag 12 februari

Delft

Genot is deugd

donderdag 13 februari

Leiden

Genot is deugd

vrijdag 14 februari

Amsterdam

Genot is deugd

maandag 17 februari

Dordrecht

Horror vacui

dinsdag 18 februari

Haarlem

Wijsbegeerte en poëzie

woensdag 19 februari

Den Haag

Wijsbegeerte en poëzie

maandag 24 februari

Utrecht

Wijsbegeerte en poëzie

dinsdag 25 februari

Arnhem

Horror vacui

woensdag 26 februari

Zutphen

Horror vacui

zaterdag 1 maart

Zwolle

Eenheid in de natuur als
handleiding voor onze
begrippen van het goede

maandag 3 maart

Kampen

Eenheid in de natuur

woensdag 5 maart

Deventer

Eenheid in de natuur

maandag 10 maart

Zierikzee

Eenheid in de natuur

dinsdag 11 maart

Middelburg

Waartoe leven wij?

woensdag 12 maart

Bergen op Zoom

Waartoe leven wij?

vrijdag 14 maart

Den Bosch

Waartoe leven wij?

zaterdag 15 maart

Breda

Wat moet ik doen om zalig
te worden?

maandag 17 maart

Rotterdam

Welk is het middel om tot
zaligheid te geraken?

dinsdag 18 maart

Gouda

Waartoe leven wij?

woensdag 19 maart

Amsterdam

Waartoe leven wij?

donderdag 20 maart

Amersfoort

Poëzie en filosofie

maandag 24 maart

Veendam

Waartoe leven wij?

dinsdag 25 maart

Groningen

De zaligsprekingen van
Jezus

woensdag 26 maart

Harlingen

Wat moet ik doen om zalig
te worden?

donderdag 27 maart

Leeuwarden

Waartoe leven wij?

vrijdag 28 maart

Sneek

Eenheid in de natuur

dinsdag 1 april

Hoorn

Filantropie

woensdag 2 april

Alkmaar

Wat is waarheid?

vrijdag 4 april

Krommenie

De zaligsprekingen
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maandag 7 april

Rotterdam

Wat is waarheid?

dinsdag 8 april

Nijmegen

Waartoe leven wij?

woensdag 9 april

Gorkum

Waartoe leven wij?

donderdag 10 april

Tiel

Wat moeten wij doen om
zalig te worden?
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dinsdag 15 april

Zaandam

Filantropie

woensdag 16 april

Koog aan de Zaan

Waartoe leven wij?

donderdag 17 april

Purmerend

Waarheid in de
geschiedenis

woensdag 30 april

Brielle

Filantropie
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Biografische Aantekeningen
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Admiraal, Aart (Goedereede 13 oktober 1833 - Schoonhoven 12 november
1878), directeur van het Telegraafkantoor te Schoonhoven. Vgl. V.W. XVI, blz.
756.
Admiraal-Dupain, Maria Marguerethe (Rotterdam 14 mei 1841 - ald. 15 april
1915), sedert 12 november 1878 weduwe van Aart Admiraal.
Bais, Pieter (Enkhuizen 27 februari 1850 - ald. 7 mei 1926), boekdrukker.
Maakte toevallig kennis met Multatuli in een diligence naar Amsterdam.
Bernhold, Eduard, in 1876 majoor in het IX Königliche Infanterie Regiment,
woonachtig te Würzburg. Later overste in Beierse dienst, Kommandant van
Rosenheim. Erkende op 6 maart 1876 Eduard Bermann als zijn zoon. Deze
noemde zich naderhand Eduard Wouter Bernhold.
Bokma, Toussaint (Sneek 1 april 1840 - ald. 28 december 1916), boekhandelaar
en uitgever van de Sneeker Courant. Vlg. V.W. XIII, blz. 721. (Ook: Cool van
Bokma)
Bos, Hendrik Johannes Josephus (Rotterdam 25 december 1846 - ald. 13 april
1905), bewonderaar van Multatuli. Regelde samen met J.M. Haspels in 1878
de voordrachtentoernee. Was lid van het toneelgezelschap Le Gras, Van Zuylen
en Haspels. Vgl. V.W. XVII, blz. 794.
Braunius Oeberius, Nicolaas (Bolsward 3 december 1832 - Ellecom 18
september 1894). Was gehuwd met Ymke Meyer. Schreef onder het
pseudoniem Quintilianus over Multatuli. Vgl. V.W. III en X.
Bredius-Cost van Doorninck, Emérance Luthéra Isabella (Deventer 2 december
1841 - na 1886), bewonderaarster van Multatuli. Trouwde 19 juni 1864 te
Groningen met Jan Pieter Bredius (Dordrecht 27 juli 1841 - Buenos Aires 1
juni 1886), lid van de Tweede Kamer.
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Bremer, Christina (Rotterdam 2 januari 1840 -?), was de dochter van de
Rotterdamsche koopman Christiaan Snelleman. Zij was 31 juli 1861 gehuwd
met de muziekmeester Joh. B.H. Bremer (geb. 21 december 1830). De
befaamde Johan Francis Snelleman (Rotterdam 24 december 1852) was een
broer van haar.
Brück, Emil (Wiesbaden 3 augustus 1831 - ald. 25 november 1905), jurist en
advokaat. Later raadsheer te Wiesbaden.
Bruinsma, Vitus (Leeuwarden 11 november 1850 - Rotterdam 28 augustus
1918), leraar wis- en natuurkunde. Was op 16 juli 1877 gehuwd met Hilda Lucia
van den Berg. Vgl. V.W. XVIII, blz. 1 794.
Claasen, Petrus Jacobus (Amsterdam 12 november 1833 - ald. 10 november
1884), arts te Amsterdam.
Dam, Karel van (Amsterdam 29 augustus 1846 - ald. 22 juli 1888), reiziger.
Vestigt zich, komend uit Londen, op 8 mei 1877 op het Rembrandtsplein te
Amsterdam.
Dissel, Elie Johannes François van (Zutphen 17 december 1827 - Eindhoven
27 december 1922), was predikant te Bladel (1852) en werd later tevens
oprichter en vennoot der Linnenfabrieken E.J.F. van Dissel & Zonen te
Eindhoven.
Douwes Dekker, Auguste Henri Edouard (Amsterdam 9 september 1850 Batavia 24 maart 1924), oudste zoon van Multatuli's broer Jan. Vgl. V.W. XVI,
blz. 757.
Funke, George Lodewijk (Amsterdam 19 november 1836 - Hilversum 18 oktober
1885), boekhandelaar-uitgever te Amsterdam. Vgl. V.W. XIV, blz. 676.
Gras, Antoine Jean le (Utrecht 12 oktober 1838 - Rotterdam 29 maart 1899),
toneelspeler en één der leiders van het gezelschap Le Gras, Van Zuylen en
Haspels. Vgl. V.W. XVII, blz. 796.
Gugel-Bermann, Adelheid Karolina (Giessen 9 december 1836 - Wiesbaden
30 januari 1883), weduwe van Franz W.C.C. von Z Gugel (Mannheim 20 januari
1814-30 september 1868), natuurlijke moeder van Eduard Bermann (geb.
Sulzheim 25 januari 1876), adoptief-zoon van Multatuli en Mimi.
Günst, Frans Christiaan (Amsterdam 19 augustus 1823 - ald. 29 december
1886), boekhandelaar-uitgever te Amsterdam. Vgl. V.W. XI, blz. 792.
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Haas, Jacob Hendrik (Rotterdam 26 november 1837 - ald. 2 oktober 1906),
oogarts te Rotterdam. Vgl. V.W. XVIII, blz. 797.
Haas-Hanau, Gosewina Carolina de (Utrecht 17 juli 1837 - Rotterdam 18 maart
1905), vrouw van de voorgaande. Bewonderaarster van Multatuli en later een
zeer goede vriendin van Mimi.
Haspels, Jacob Marinus (Nijmegen 19 september 1829 - Rotterdam 23 april
1897), toneelspeler. Organiseerde in de jaren 1878-1881 de
voordrachtentoernee's voor Multatuli. Zijn zoon Coenraad verbleef in 1878
enige maanden bij Mimi. Vgl. V.W. XVII, blz. 795.
Helden, Christiaan van (Amsterdam 27 oktober 1839 - 's - Gravenhage 13
maart 1900). Aanvankelijk boekhandelaar en uitgever te Amsterdam. Na zijn
faillissement in 1870 had hij diverse baantjes (o.a. colporteur voor G.L. Funke);
was gedurende de voordrachtentoernee van 1878 Multatuli's factotum.
Kallenberg van den Bosch, Reijer Jan Antonie ('s-Gravenhage 8 december
1822 - Teteringen 11 januari 1892), aanvankelijk officier bij de genie, later
rentmeester van de goederen van Prins Frederik der Nederlanden. Vgl. V.W.
X, blz. 736.
Kok, Abraham Seyne (Amsterdam 10 juni 1831 - Zeist 15 januari 1915), leraar
aan de K.M.A. te Breda. Vgl. V.W. XVIII, blz. 798.
Korteweg, Diederik Johannes ('s-Hertogenbosch 31 maart 1848 - Amsterdam
10 mei 1941), leraar wis- en natuurkunde bij het Middelbaar Onderwijs te Tilburg
en Breda. Vgl. V.W. XVII, blz. 796.
Korteweg, Bastiaan Pieter ('s-Hertogenbosch 21 september 1849 - Groningen
13 oktober 1879), was werkzaam op een effecten - kantoor. Huwde op 15
februari 1879 Elize Baart, met wie hij op 13 oktober 1879 zelfmoord pleegde.
Vgl. V.W. XVII, blz. 795-796.
Loffelt, Antonie Cornelis (Utrecht 15 april 1841 - 's-Gravenhage 24 september
1906), ambteloos burger te 's-Gravenhage. Vgl. V.W. XVIII, blz. 798.
Mansholt, Derk Roelfs (Ditzumer Hamrich-Dtsl. 29 maart 1842 - Groningen 1
augustus 1921), landbouwer te Meeden (Gr.). Vgl. V.W. XVI, blz. 758.
Merens, Allard (Zaandam 7 juli 1840 - Heemstede 28 september
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1907), was door zijn huwelijk met Christina Hamminck Schepel een zwager
van Multatuli.
Merens-Hamminck Schepel, Christina Johanna Jacoha 's-Gravenhage 29
februari 1848 - ald. 19 maart 1928), schoonzuster van Multatuli. Was gehuwd
met A. Merens. Zij hadden drie zoons: Albrecht (geb. 1 juli 1877), Dirk (geb.
21 januari 1874) en Johannes Christaan Pieter (roepnaam: Tis, geb. 11
augustus 1875).
Meyer, Maria Christina (Rijswijk 19 januari 1855 - Hilversum 2 november 1941),
hoofdonderwijzeres. Werd na de dood van Adriana Meijboom ('s-Gravenhage
10 november 1850 - Rotterdam 30 mei 1880) de tweede vrouw van Jan van
der Hoeven (Heenvliet 1 april 1851 - Rotterdam 16 februari 1882).
Mulock Houwer-Syriër, Elizabeth Leonarda (Beverwijk 1 september 1816),
vriendin van Multatuli uit Indië. Toen hij daar in 1838 aankwam, verbleef hij
enige tijd bij deze familie. Ze was gehuwd te Alkmaar op 11 april 1835 met mr.
Willem Hendrik Mulock Houwer (1804-1860), eigenaar van een azijnfabriek
aldaar. Het echtpaar vertrok in 1838 naar Oost-Indië. De weduwe repatrieerde
in de zeventiger jaren en woonde te Delft (1875) en Zierikzee (1878), maar
vestigde zich in juli 1879 te 's-Gravenhage.
Raaf, Harm de (Beerta 1840 - Utrecht 13 november 1920), vanaf 1877 leraar
opvoedkunde aan de Rijkskweekschool te 's-Hertogenbosch. Vgl. V.W. XVIII,
blz. 799.
Roessingh van Iterson, Johan Albert (Woerden 21 december 1846-7 maart
1924), civiel ingenieur. Trouwde op 13 juli 1876 te Goes met Digna Johanna
Fransen van de Putte. Vgl. V.W. XVIII, blz. 799.
Roorda van Eysinga, Sicco Ernst Willem (Batavia 8 augustus 1825 - Clarens
23 oktober 1887), aanvankelijk officier van de genie, na 1855 journalist en
publicist. Vgl. V.W. XIV, blz. 679-680.
Saaymans Vader, Pieter Hendrik (Zierikzee 17 juli 1799 - Biezelinge 18 maart
1891), jurist en lid der Tweede Kamer van 1866 tot 1879.
Schaepman, Hillegonda Maria (Zwolle 26 augustus 1837 - 's-Gravenhage 11
mei 1921), bewonderaarster van Multatuli en vrijdenkster.
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Tiele, Pieter Anton (Leiden 18 januari 1834 - Utrecht 22 januari 1889),
conservator van de gedrukte boeken in de Universiteitsbibliotheek te Leiden
en vanaf 1 mei 1879 bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht.
Vgl. V.W. XVII, blz. 797-798.
Tuuk, Titia Klasina Elisaheth van der ('t Zand 27 november 1854 - Zeist 7 mei
1939), onderwijzeres, achtereenvolgens te Borkulo, Baarn en Deventer. Schreef
verschillende meisjes- en kinderboeken en publiceerde artikelen in o.a. De
Dageraad, De Huisvrouw en De Nederlandsche Spectator. Bezorgde vertalingen
uit de wereldliteratuur. Haar De vrouw in haar sexuele leven (1915) toont haar
kritische en onafhankelijke houding ten opzichte van de heersende tijdgeest.
Verschuer, Adriaan Daniël, baron van (Nijmegen 9 april 1848 - Ottersum 1
februari 1924), was kapitein der artillerie bij zijn pensionering.
Versluys, Jan (Oostburg 1 februari 1845 - St. Moritz 16 juni 1920), leraar te
Groningen. Redacteur van Het Schoolblad. Vgl. V.W. XV, blz. 799.
Vosmaer, Carel ('s-Gravenhage 26 maart 1826 - Montreux 12 juni 1888),
prozaïst, dichter, kritikus en tekenaar-schilder. Vgl. V.W. XV, blz. 799.
Waltman Jr., Jan (Delft 14 november 1839 - ald. 8 juli 1891), boekhandelaar
en uitgever te Delft. Vgl. V.W. XIV, blz. 682.
Witt Hamer, Mr. Michiel Jacobus de (Jacques) (Goes 11 januari 1843 's-Gravenhage 8 december 1925), promoveerde in 1866 aan de Rijksuniversiteit
te Leiden tot doctor in de rechten op een proefschrift De arbeidersvereenigingen.
Was sedert 1879 advokaat te Middelburg. Later Rijksadvokaat in Zeeland en
Deken der Orde van Advokaten te Middelburg.
Wolf, Clara, was de verzorgster van Eduard Bernhold (Wouter), totdat Mimi
zich over hem ontfermde.
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