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Dit dertiende deel van de Brieven en Dokumenten (Volledige Werken, deel XX)
begint met het moment dat Multatuli in Wiesbaden terugkomt na de tweede
voordrachtentoernee door ons land overhaast te hebben afgesloten op 5 mei 1879.
De dokumenten betreffen dus vooreerst de publicitaire nasleep van zijn reis: verhitte
krantediskussies en verslagen van de laatste spreekbeurten. Het in dit deel
gedokumenteerde (ruime) anderhalve jaar betreft een getoermenteerde periode
waarin tal van slepende affaires en tot dusver gebruikelijke aspekten van Multatuli's
jachtige bestaan hun afsluiting vinden. Voor de laatste rustiger levensfase wordt de
basis gelegd doordat Johannes Zürcher de fondsen verstrekt waarmee in 1880 het
huis in Nieder-Ingelheim kan worden gekocht; aan de tien-jarige samenwerking met
uitgever Funke komt een einde omdat deze zijn fonds verkoopt aan de pas opgerichte
uitgeversmaatschappij Elsevier in Rotterdam. Het kapitaal, waarover de als steeds
delikaat en zorgzaam opererende Funke nu beschikt, wordt voor een deel besteed
om Multatuli (en zijn eventuele weduwe) tot hun dood te verzekeren van een ‘lijfrente’
van f 500,- per jaar.
Het toneelgezelschap van Le Gras, Van Zuylen en Haspels zal ontbonden worden,
waarmee een tweede trouw steunpunt in Nederland dreigt weg te vallen. Mede
daarom zullen de steeds minder lukratieve voordrachtentoernees in 1881 worden
afgesloten.
Ook aan de jarenlange zorgen over de nooit afgeloste schuld aan Mme Willème
in Brussel, die dateert van Tine's verblijf in Brussel in 1866, wordt een einde gemaakt
met een niet ongunstige financiële afwikkeling, waardoor eindelijk de in onderpand
gegeven bezittingen ter beschikking komen. Vooral Mimi heeft steeds zeer veel
belang gehecht aan het weer in bezit krijgen van deze papieren. Uit haar reakties
en Multatuli's uitlatingen in deze
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kan nauwelijks anders worden opgemaakt dan dat de kisten ook papieren (brieven?)
bevatten die Mimi persoonlijk aangaan.
Tenslotte brengt de in dit deel verdiskonteerde tijdsspanne ook de definitieve
breuk met beide kinderen. Nonni huwt in september 1880 goeddeels tegen Dekkers
wil met een hem onbekende Italiaan (Francesco Bassani) en Edu zet zijn pogingen
om een solide positie en financiële armslag te verkrijgen voort met ondoorzichtige
en soms dubieuze praktijken die overigens de relatie met zijn benadeelde
werkgever-in-spe, de eerzame boekhandelaar Van der Hoeven in Rotterdam,
nauwelijks belasten, maar wel het ongeneeslijke wantrouwen van zijn vader jegens
hem voeden tot deze tenslotte de handen geheel van hem aftrekt na de fameuze
Haagse moordzaak van september/oktober 1880. Gelukkig blijft Wouter Bernhold
zich in deze jaren ontwikkelen tot hét grote lichtpunt in het geïsoleerde bestaan van
Multatuli en Mimi.
De publikatie van de dokumenten uit het dossier Bernhold wordt in dit deel
afgesloten met de uiteindelijk spaaklopende adoptie-pogingen en de bewaard
gebleven stroken met Aantekeningen voor de voordrachten worden ook tijdens de
toernee van 1880 zoveel mogelijk afgedrukt bij de data waarop ze vermoedelijk voor
het eerst zijn gebruikt. De stroken die niet met duidelijk traceerbare lezingen in
verband kunnen worden gebracht zullen in het volgende deel worden gepubliceerd.
Dit deel wordt in overleg met de uitgever afgesloten aan het eind van 1880, liever
dan halverwege het daaropvolgende jaar, wat weer een zeer lijvig boekdeel zou
hebben opgeleverd en opnieuw tot een kunstmatige cesuur zou hebben geleid.
Er resten na dit deel dus nog zes jaar en enkele maanden van Multatuli's leven;
het beschikbare materiaal over deze periode zal tot en met de reakties op Multatuli's
dood worden opgenomen in de komende delen; vermoedelijk zal de rest van de
reeks daarmee nog vier delen beslaan, inklusief de na het verschijnen van de
betreffende delen alsnog boven water gekomen brieven die eveneens een plaats
zullen krijgen in het z.g. ‘bezemwagen’-gedeelte. Inmiddels zijn ook de eerste
voorbereidingen getroffen voor de registers die het gepubliceerde materiaal voor
verdere studie toegankelijk moeten maken.
Het redigeren van het onderhavige deel hadden ondergetekenden
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niet tot een goed einde kunnen brengen zonder de hulp en het voorbereidende werk
van allen die in het COLOFON worden genoemd; maar in het bijzonder gaat ook nu
onze dank uit naar mevrouw Alma van Donk voor de onschatbare ervaring die zij
investeert in het veelal feilloos ontcijferen en uittypen van de hier verwerkte
handschriften. De Stichting NWO zijn wij blijvend erkentelijk voor de financiering
van het redaktiewerk voor deze uitgave, een thans de driekwart meter naderende
reeks dundrukdelen.
De Begeleidingscommissie voor dit projekt, onder voorzitterschap van prof. dr.
A.L. Sötemann, heeft in de periode dat het huidige deel werd bewerkt belangrijke
onderhandelingen gevoerd om de kontinuïteit van de Volledige Werken veilig te
stellen. Voor de goede afloop van deze inspanningen komt de Commissie onze
grote waardering toe, evenals het ministerie van WVC en het College van Bestuur
van de Open universiteit die er het hunne toe hebben bijgedragen om de detachering
van de eerste ondergetekende voor dit projekt, tot de afsluiting ervan over een
beperkt aantal jaren, blijvend mogelijk te maken.
Amsterdam, Alphen aan den Rijn
20 april 1989
Hans van den Bergh
Berry Dongelmans
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Verantwoording

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

15
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.
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:
Dagboek: voor de beschrijving hiervan zie V.W. XV, blz. 15.
Dossier Bernhold: voor de beschrijving van het dossier Bernhold zie V.W. XIX,
blz. 16.
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Edu: Multatuli's zoon, geboren 1854.
Map Voordrachten: voor de beschrijving van deze Map Voordrachten zie V.W.
XIX, blz. 16.
Memoriaal: voor de beschrijving hiervan zie V.W. XIV, blz. 15.
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.
M.M.: Multatuli-Museum, Korsjespoortsteeg 20, Amsterdam.
N.L.M.D: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
's-Gravenhage.
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 XX 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
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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 editeuren 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.
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De Biografische Aantekeningen achterin betreffen alleen de korrespondenten van
Multatuli.
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Het jaar 1879 (na de terugkeer van de 2e
voordrachtentoernee)
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Na terugkeer in Wiesbaden meldt Multatuli zelf dat hij de laatste weken in Holland
‘zeer lam en verdrietig’ geweest is, maar thuis fleurt hij tijdelijk op, geheel in
tegenstelling tot de inzinking van het vorige jaar. Toch is in juni en juli de toon van
zijn korrespondentie weer uitgesproken neerslachtig. Op 10 juli schrijft hij aan twee
vrienden vrijwel gelijkluidende briefjes - voor een steeds zo gedreven en persoonlijk
stilerende briefschrijver als Multatuli een onmiskenbaar teken van malaise.
In september brengt een hardnekkige ontsteking bij de linkertepel Multatuli
hypochondrisch tot de diagnose dat hij aan kanker lijdt en heel kenmerkend zoekt
hij dan liever zelf in medische boeken - die Funke moet opsturen - naar een
bevestiging, dan geloof te hechten aan de geruststellingen van artsen ter plaatse.
Rond 1 augustus maakt Dekker zijn testament, waarbij hij alles aan Mimi nalaat, en
op 2 oktober blijkt dat Funke hem al vrijwel dood waant, zodat hij de zorg voor de
nabestaanden in een roerende brief op zich neemt.
In de loop van het jaar verschijnt de nieuwe druk van Ideën eerste bundel en een
speciale, mooi verzorgde editie in klein formaat van Vorstenschool die in oktober
uitkomt evenals de tweede druk van de zevende bundel Ideën.
In juli hoopt Funke dat Multatuli aan een nieuwe druk van Minnebrieven en
Verspreide stukken zal kunnen werken, maar de schrijver zelf wil eerst zijn plan
voor de bundel ‘Politieke stukken’ uitvoeren en zich pas daarna wijden aan een
herziening van Minnebrieven en Verspreide stukken. Van uitgeverszijde wordt
evenals vorig jaar geprobeerd door middel van een financiële prikkel Multatuli uit
zijn impasse te halen: op 2 augustus toont Funke zich bereid de te verwachten
werkzaamheden bij voorbaat met f 450,- te honoreren. Maar ditmaal werkt de
manoeuvre niet en tenslotte verschijnen Pruisen & Nederland (2e druk) evenals de
zesde druk van Verspreide stukken dan maar ongewijzigd.
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In dezelfde brief tracht Funke Multatuli te bewegen de geldzendingen aan Edu stop
te zetten, want die maken het hem te makkelijk helemaal niets uit te voeren; een
kijk op de situatie die al gauw bevestigd lijkt, als Edu op een briefkaart over zijn
voorgenomen examen de ongelukkige formulering gebruikt: ‘Ik heb 't niet kunnen
doen’; prompt staat voor zijn vader de interpretatie vast: ‘Ik ben gezakt.’ Grimmig
zal Multatuli later half bakzeil halen met het kommentaar: ‘Ik weet niet wat erger is.’
De pogingen om de kleine Wouter nu ook juridisch te adopteren zijn dankzij Mimi's
herinneringscahier (‘Dossier Bernhold’) op de voet te volgen, maar uit een brief van
de pater naturalis, Majoor Bernhold, van 26 november zijn al de voorboden af te
lezen dat de ingewikkelde rechtsregels in de verschillende duitse landen wel eens
een onoverkomelijke drempel zouden kunnen opwerpen. Uit het feit dat de maand
november weer uitvoerige persoonlijke brieven oplevert valt een herstel van
Multatuli's veerkracht af te leiden, zodat het jaar 1879 voor hem met een opmaat
eindigt, die wellicht mede veroorzaakt wordt door het aanstaand vertrek voor de
derde lezingentoernee. Hoezeer ook bij voorbaat gevreesd en verwenst, betekent
de ‘publiekssprekery’ en de trektocht door ons land met alle glorie en hartelijkheid
van dien, toch ook een stimulans en een verleiding. Gelet op het langzaam verlopen
van Tandem (zie bv. de afrekeningen van De Witt Hamer in mei, al blijft het
Genootschap nog jaren lang aktief) is het maar al te waar dat ‘wat moet, moet’.
De verhuizing naar een vrijstaand huis (voor het eerst sinds Lebak!) te Geisenheim
aan de Rijn op 5 augustus is de voorlaatste uit een lange reeks. Het huis vertoont
weliswaar gebreken, zoals een wrak balkon, maar heeft een grote tuin waarin Mimi
groente hoopt te kweken; ook ligt de huurprijs laag door het onverwachte vertrek
van de vorige bewoners naar Amerika. Multatuli zal hier twee jaar lang in tamelijke
tevredenheid wonen, maar betreurt al bij voorbaat (zie zijn brief van 1 augustus)
het stadsleven in Wiesbaden, waar hij ‘veel liefs en goeds genoten’ heeft.
HvdB.
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Brieven en dokumenten
[6 mei 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
6 mei 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven.
o
(M.M.) Met gedrukt kopje Directie van Het Nieuws van den Dag. Pijpenmarkt, n
187.
Amsterdam, 6 Mei 1879.
Beste Dekker!
Werkelijk hebt Ge een apart nummer van die korrespondeerende stelling gemaakt
r

e

e

en wel N . 870 (3 bundel, 3 druk, blz 280).
Ik vermoed dat Ge bij den Heer Oeberius logeert en zend dezen daarom maar
naar diens adres.
Dat Ge u ergert over de drukkerij kan ik me best voorstellen. Wanneer juist déze
drukkerij mij niet moest dienen om snel en redelijk net werk te krijgen, dan was ik
liever bij Woest gegaan. Met 't gelijk getal regels had Ge echter ook daar gesukkeld.
Wees er echter gerust op dat de bladzijden volkomen gelijk van lengte zullen worden:
dáár zal ik goed 't oog op houden, en dat is toch 't voornaamste.
Hielp 't wat als we lieten herzetten, ik liet 't dadelijk doen, maar als Ge er geen
model bij gaaft dat dan slaafs gevolgd kon worden zou u dat herzetten toch niet
baten.
Ik bedoelde trouwens nooit dat uw V.S. in deze editie een pracht-uitgaaf zou
worden. Wel meende ik een net damesboekje daarmeê te leveren en dàt zal 't ook
worden naar ik me vlei. Prachtuitgaven van zulk een werk, waarin vrij lange regels
onvermijdelijk zijn, kunnen niet anders gegeven worden dan in royaal octaaf formaat
met breede marges. Al hebt Ge nu wel wat veel getob met mijne slecht gedresseerde
zetters, toch hoop ik dat 't boekje u ten slotte de moeite loonen zal. Ware de tijd tot
reizen niet al wat verstreken, ik zou gaarne nog eens met andere lettersoorten
proeven doen nemen, doch ik zou 't jammer vinden zonder dat boekje mijn tocht te
moeten maken.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

24
Heb intusschen dank voor uw vele zorgen en wees hartelijk gegroet van
tt
GLF
Hierbij meteen blad 5 in proef.

[6 mei 1879
Brief van E.A. Rovers aan Multatuli]
6 mei 1879
Brief van E.A. Rovers aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Asten, 6 Mei 79.
Hooggeachte heer Dekker!
Lang voordat Ge aan mij persoonlijk een blijk van sympathie gaaft, was ik U reeds
dankbaar. En toen ik Uw geschenk ontving, toen ik gelezen had wat Ge in die rijke
boeken schreeft, ik doel op Uw eigenhandig schrift, toen was ik trotsch, ja, waarachtig
trotsch! Maar toch ook, en dit in de allereerste plaats, dankbaar, o zoo dankbaar!
En ik dacht bij me zelf: gelukkig, nu heb ik eindelijk eens een sympathieke
gelegenheid om aan Multatuli te schrijven, om hem te zeggen...
In wat dien zin voltooien moest ligt de oorzaak van mijn onvergeeflijk lang zwijgen.
Ik had U zoovéél te zeggen! En - ik wachtte op een rustig uur. Dit uur is niet gekomen:
10 dezer vertrek ik naar Indië, van de eene beslommering ben ik geraakt in de
andere; hoe meer genoemde datum naderde, hoe onrustiger ik werd, en nu?
Nu is het de laatste avond, op één na, dat ik thuis ben. Als Ge dat thuis kendet,
zoudt Ge begrijpen dat hoofd, noch hart er toe staat om brieven te schrijven. Toch
is het mij een behoefte aan U nog iets te zeggen van wat mij op het gemoed ligt.
In de eerste plaats: vergeef me toch dat ik zoolang zweeg op zulke sprekende
woorden als die van U! - En verder dit:
Ik vond Uw geschenk zóó als ik het alleen van een Vorst zou durven aannemen:
prinselijk, echt prinselijk! Dien indruk maakten de woorden op me die Multatuli
schreef aan Hollidee. Maar de mensch gaat boven den schrijver. En dááraan zeker
is het toeteschrijven dat ik met grooter dankbaarheid nog iets anders aannam: Uw
handdruk. Geloof me, beste heer Dekker! dien druk heeft mijn hand beantwoord. Ik
geloof dat ik U, in hoofdzaken, begre-
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pen heb. En begrijpen is, tegenover U, hoogachten, lief hebben. Mijn lof hebt Ge
niet noodig. Maar mijn hartelijke dankbaarheid kan U nooit onwelgevallig zijn, nooit
onwelgevallig de zekerheid dat Ge weder een schuldenaar met name leert kennen.
Ik kan U nu niet alles vertellen wat ik U had willen schrijven. Maar één ding moet
mij nog van het hart. Op de eenzame hoogte van Uw genie, strijdt Gij een idealen,
dus een zworen strijd. Dit kunnen anderen U niet nadoen. Maar wat ze wèl doen
kunnen is: dien strijd uittevechten aan den voet van die hoogte.
Wil mij beschouwen als zulk een strijder. In de eerstvolgende jaren zal ik weinig
kunnen doen. Want ik zal het druk, erg druk, hebben in het warme land. Maar als
eenmaal de tijd van rusten gekomen is, dan - dit beloof ik U! - dan zal ik niet rusten!
En vereer mij inmiddels met het geloof dat ik - 't is niet oneerbiedig toch? - dat ik
een hartelijke vriend van U ben.
Met dit verzoek neem ik voor ditmaal afscheid van U.
Uw dankbare
Rovers.
Wil toch het slordige over het hoofd zien van dezen in wilde, maar toch hartelijke
haast geschreven brief, die U door tusschenkomst van mijn vriend Loffelt geworden
zal. -

[11 mei 1879
Verslag voordracht Brielle in Nieuwe Brielsche Crt.]
11 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. 455. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.) Fragmenten.
Het betreft het vervolg van 4 mei (zie V.W. XIX, blz. e.v.), dat voorafgaand aan
het nieuwe verslag eerst kort wordt samengevat door de redaktie.
(....)
Men hoort dikwijls beweren, zegt Spreker, als dit of dat geschiedt, gaat de
maatschappij te gronde. Spreker wijst er op, dat in zoo'n geval van het te gronde
gaan der maatschappij, der menschheid eigenlijk geen sprake kan zijn; wel kan een
agglomeratie van personen, ten gevolge van verschillende oorzaken den band, die
hen bijeenhield, verbreken en zich anders gaan groepeeren. -
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Van af de vroegste tijden heeft men tal van middelen aangewend, om het uiteengaan
der maatschappijen te voorkomen, om de verschillende verhoudingen tusschen de
leden onderling te bestendigen.
De beginselen, waarvan die middelen het uitvloeisel waren, waren gebaseerd
eerst op vrees, later op liefde. Geen dier middelen is op den duur gebleken geschikt
te zijn ter bereiking van het beoogde doel. - Of waar is Sparta met zijn gestrenge
Staatsinrichting? Heeft de sombere wetgeving de eenheid van den Staat, weten te
handhaven? Neen, uiteengerukt is hij, als zoovele anderen en Vrijen en Heloten,
zij zijn verspreid. (....)
Ieder ding behoort tot een rad, van het groote raderwerk.
Niets staat er op zichzelf. Wat op zichzelf stond, zou ter zijde moeten worden
geschoven, daar het anders fouten in de bewerking zou te voorschijn roepen, die,
als een geometrische reeks opklimmende, weldra de verwarring algemeen zouden
doen zijn. - Ieder ding in de natuur vervult een rol, heeft een partij in het veelstemmig
muziekstuk dat ‘het al’ genoemd zou kunnen worden, en nu merken wij in de natuur
juist op, dat er, voor alles, bij ieder ding een streven bestaat, om zijn eigen rol zoo
goed mogelijk te vervullen, om zijn eigen partij zoo goed mogelijk te zingen.
De eenheid van het geheel berust hier dus geheel op het streven naar den hoogst
mogelijken welstand van ieder deel in 't bijzonder. Hoe beter ieder deel hierbij zijn
doel bereikt, zooveel te schooner de eenheid van het geheel. - Nog eens, zegt
Spreker, dat beginsel moet, naar mijn bescheidene meening, ook gehuldigd worden
in het menschenleven en iedere menschlievendheid, die met dit beginsel in strijd
is, is valsche philantropie. - (....)
1e Valsche philantropie, het gevolg van overdreven medegevoel. Spreker brengt
hiertoe het sokjes-breien van sommige dames voor negerkindertjes, het verzamelen
van de puntjes van sigaren tot een som van f/13,26 5 en meer in dat genre, en
noemt het een dwaasheid en in strijd met de natuur, dat men hulp gaat verleenen
aan menschen, heel ver hier van daan, die men niet eens kent, terwijl men de ellende
in zijn onmiddellijke nabijheid heel rustig laat bestaan.
Als men dan leed wil verzachten, dat men dan in de eerste plaats
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zijn eigen omgeving de zegeningen daarvan doe genieten. - Of laat niet de boom
zijn vruchten vallen op den bodem, waarop hij eens werd geplant? En slaat niet het
graan zijn halmen leeg op de plaats, waar de landman het zaad neerwierp in de
voren? - Laten wij toch ter schole gaan bij de natuur, zegt Spreker.
2e Valsche philantropie, het gevolg van kleinzeerigheid.- Onlangs las ik in een
courant, zegt Spreker, een advertentie, waarin er bijstand werd gevraagd voor een
hulponderwijzer, die op een salaris van 450 gulden en in het bezit van vrouw en
negen wurmen van kinderen (stond er) gebrek leed. - Het medelijden hebben met
zoo iemand, is in Multatuli's oog, valsche philantropie.
Hoe moeten wij medelijden hebben met iemand, die de misdaad begaat, voedsel
te eischen voor elf personen, waar hij uit hoofde van zijn aandeel in de
gemeenschappelijken arbeid, slechts recht heeft op een bescheiden deel voor zich
alleen! Is het niet het lichtzinnig sluiten van huwelijken bevorderen, als men hier
medelijden betoont? En is het lichtzinnig sluiten van een huwelijk geen misdaad?
Laten wij wel bedenken, dat de qualiteit (hoedanigheid) mensch meer en meer
vermindert, als de quantiteit massa (hoeveelheid stof) mensch meer en meer gaat
inkrimpen. Als een bewijs hoe lichtvaardig door sommigen huwelijken worden
gesloten en hoe onedel men vaak daarbij handelt, vermeldt de Heer Decker een
feit uit de omstreken van Hilversum, door Coronel medegedeeld. - Hier n.l. trouwt
men zeer jong en laat de zuigelingen spoedig sterven, om een aanzienlijke som uit
het begrafenisfonds machtig te worden. Het is geen wonder ook, zegt Spreker, dat
door velen het huwelijksleven zoo licht wordt geteld, het is hun niet geleerd er veel
waarde aan te hechten. De romans eindigen immers gewoonlijk, als na veel strijd,
alles eindelijk klaar is gekomen en op het tooneel valt immers het scherm altijd, als
zij elkander eindelijk gekregen hebben. Och, waarom het scherm nu nog eens niet
opgehaald, om ons te doen zien, hoe de geliefden, in het gewichtigste deel van het
leven, dat nu voor hen aanbreekt, zich kwijten van hun moeilijkste taak! - Zoo ook
hebben wij als beschaafde naties, de doodstraf afgeschaft. - Spreker meent dat het
van nut kan zijn, even op te merken, dat beschaving altijd iets verzwakt; een
geschaafde plank is zwakker dan het ruwe stuk hout. - Als beschaafde natie is dan
de doodstraf af-
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geschaft, maar is het eigenlijk niet in strijd met den aard der dingen, met de natuur,
dat menschen, die als wilde dieren rond zich heen grijpen en dood en verderf rond
zich verspreiden, die dus in het raderwerk der maatschappij niet passen; is het
eigenlijk geen valsche menschenliefde, zulke lui van Staatswege nog gratis logies
te verschaffen en hen daar te bewaren. Zullen zij straks, als hun straftijd is
voorbijgegaan en zij door het lot andermaal worden aangewezen, hun wapen te
richten op een der leden van een Vorstenhuis, anders handelen? Spreker geeft
deze denkbeelden in overweging.
Denk er eens over na, zegt hij; ik ben het nog niet met mij zelven eens, of dan de
doodstraf weer ingevoerd moet worden.
3e. Valsche menschenliefde. Voortvloeiende uit gebrek aan practischen zin.
Hiertoe rekent Multatuli, de watersnood menschlievendheid. - Men moet weten
dat de Spreker in zijn ideën hevig te velde trekt tegen de wijze waarop wij
Nederlanders, juist door ons dijkstelsel, ons land zoo af en toe den last van geweldige
overstroomingen hebben bezorgd. - Spreker meent daar, dat, als wij in vroegere
dagen, uit zucht om de nabijliggende weiden droog te houden, niet de rivieren en
dijken hadden gekneld, de slib, die de stroomen uit het hoogland met zich
meevoerden, onzen bodem langzamerhand zoodanig zou verhoogd hebben, dat
die thans boven het peil der jaarlijksche overstroomingen zou liggen. Volgens Spreker
heeft ons dijkstelsel ons geschonken: ‘Verzande havens, een natten bodem, een
aanhoudende verhooging der rivierbeddingen, die het straks noodzakelijk zal maken,
dat ‘de Nederlander’ zijn rivieren op palen boven zijn hoofd zal moeten laten loopen.’
Na deze mededeeling kan niemand het vreemd vinden, dat de Heer Decker
Woensdagavond beweerde, dat de watersnoodmenschlievendheid een philantropie
is, geboren uit gebrek aan practischen zin.
Zoo werden, zegt Spreker, bij den jongsten watersnood te Szegedin, in Hongarije,
ook in ons land pogingen aangewend, om iets bij te brengen tot leniging van den
nood daar, en om de harten zoo hier en daar te ontdooien en de beurzen te openen,
werd er in couranten en circulaires verteld, dat men ons ook altijd hielp.
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Ware het niet veel practischer geweest, zegt Spreker, als wij in Nederland gezorgd
hadden, geen last van overstroomingen te hebben, dan hadden wij de hulp van
Oostenrijk niet noodig gehad, en had men in Oostenrijk zijn plicht gedaan, dan had
die onzen bijstand kunnen ontberen, en wat nog het zwaarste weegt; zoovelen
waren niet de prooi der golven geworden.
4e. Valsche menschenliefde uit Chauvinisme. Wat is Chauvinisme zegt Spreker?
Chauvinisme is het toekennen van een bizonder goede hoedanigheid aan een
zekere hoeveelheid personen, door een individu, dat tot die massa behoort, met
het doel, om daardoor zelf ruimschoots te deelen in den glans, die van zulk een
verheerlijking afstraalt. Zoo is het Chauvinisme, als een Duitscher getuigt, dat de Pruisische schoolmeester
de Franschen in '70 verslagen heeft en zoo is het ook Chauvinisme, als de
Nederlander zijn volk de weldadige natie bij uitnemendheid noemt, of van wijlen zijn
koningin Wilhelmina getuigt, ‘dat geen arme ooit zonder hulp van haar heenging.’
Zoo is het ook nationale bluf als daar van Titus vermeld wordt, ‘dat hij iederen dag
verloren waande, waarop hij geen weldaad had verricht.’ Spreker wijdt hierbij een woord aan de bestrijding van de armoede en wijst er op,
dat die vrijgevigheid tegenover de armen, niet eens zoo'n deugd is en het pauperisme
niet vermindert, daar de oorzaak der armoede er niet door weggenomen wordt,
evenmin als men de ziekte van de druif uitroeit, door het aantal phyloxera's met
eenigen te verminderen. - Zoo over halve maatregelen sprekende, zegt de Heer
Decker, dat het beste middel, om de kermis in eens te dooden, hem toeschijnt hierin
te bestaan, dat men de voorrechten, die alleen in kermisdagen aan herbergen,
danshuizen, publieke vermakelijkheden enz. verleend worden, - voorrechten van
later of in het geheel niet behoeven te sluiten. - altijd, iederen dag toestaat. -- Dat
langzaam inkrimpen van de kermis in sommige plaatsen, vindt Spreker halfheid en
bespottelijk. - Het doet hem denken aan die Juffrouw, die zooveel van haar hondje
hield, dat, toen de mode onder de honden voorschreef: voortaan zonder staart uit
wandelen te gaan, zij maar niet kon besluiten het dier in eens den geheelen mooien
staart te ontnemen; zij verdeelde hem in zes evengroote deelen en hakte daarvan
iederen dag een
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stukje weg. - Verder over halve maatregelen sprekende, haalt Spreker aan, hoe
men in Duitschland de speelbanken, waar men ten minste tegen roof en moord
beschermd werd, afschafte, maar er de geheime speelholen lustig laat gedijen en
met geen pen is het te beschrijven, welke afschuwelijke tooneelen daar plaats
grijpen. In een eerlijk spel ziet Spreker niets kwaads. Zelfs is de studie der
kansrekening bij het spel een zeer gewichtige en aanbevelingswaardige studie. Het spelen evenwel aan de Beurs met effecten noemt Multatuli een schandelijk spel.
- En Spreker schrijft het toe aan gebrek aan practischen zin, dat men zijn geld
weggooit aan Amerikaansche sporen, Russische sporen en meer in dien trant.
Waarom heeft men de ongelukkigen, die in den laatsten tijd de slachtoffers van
zooveel zwendelarij geworden zijn, niet gewaarschuwd en hen er op gewezen, hoe
dwaas het is waarde te hechten aan al die beloofde, hooge winsten van
buitenlandsche ondernemingen. - Als de voordeelen daar werkelijk zoo groot waren,
dan zouden de menschen, in de onmiddellijke nabijheid, wel zorgen, dat er hun
niets van ontging.
5e. Valsche philantropie, voortvloeiende uit huichelarij. Huichelarij noemt
Larochefoucauld ‘de hulde, die de ondeugd brengt aan de deugd.’ Hiertoe rekent
spreker b.v. de oorlog door de Noordelijken tegen de Zuidelijken Staten gevoerd.
Zooals het heette, ter afschaffing der slavernij, dus in het belang der menschheid
en toch dat was een valsche leuze der Noordelijken. Men wilde de Zuidelijke Staten,
door hen buiten het bezit te stellen van nijvere werklieden, in hun industrie gevoelig
knakken. Het was dus huichelarij, dat strijden voor de rechten van den mensch. En
dat blijkt nog duidelijker, als men ziet met hoeveel onmenschelijkheid de vrij
geworden slaven door diezelfde strijders voor individueele vrijheid thans behandeld
worden. Ook moet men Engelands afschaffing der slavernij van af het juiste standpunt
beschouwen. Het behoefde zich daarvoor, als handeldrijvende mogendheid, heel
weinig opofferingen te getroosten. Iets anders zou men gezien hebben als Engeland
meer een koloniale natie geweest ware. - (....)
Van slaven sprekende, merkte de Heer Decker op, dat men zich gewoonlijk van
de verhouding van den slaaf tot zijn heer een verkeerd denkbeeld vormt. - De slaaf
beschouwde zich te be-
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hooren tot het huisgezin. Het Romeinsche ‘familia,’ waarvan ons familie bloedverwantschap, beteekende het huisgezin met inbegrip der lijfeigenen. - Spreker
verhaalt: hoe een kleine jongen, onder zijn vroegere slaven, in een twist met een
der knechts, over de betrekking waarin zij stonden tot den Heer, ‘zich het kindje
noemde van Mijnheer.’
6e. Valsche menschenliefde, voortvloeiende uit godsdienst.
Spreker zegt, dat hij met schroom dit gedeelte van zijn rede aanvangt. Hij kwetst
niet graag en toch is hij verplicht de waarheid te zeggen. Hij noemt het valsche menschenliefde, op ieder gebied, en dus ook op dat van
den Godsdienst, eerbied te koesteren voor meeningen, die men dwaasheden vindt.
Hoe kan men eerbiedigen, eer-bieden, d.i. hulde bewijzen, dat wat men als een
dwaasheid bestrijden moet. Neen, zegt Spreker, men kleeft een meening aan of men verwerpt en bestrijdt
haar en dan geen eerbied er voor. Zoo heeft Spreker geen eerbied voor de meening,
die sommigen bezitten, dat zij, door op hun sterfbed rijke giften, groote geschenken
aan kerk of liefdadige instellingen te doen, zich een plaats kunnen koopen in den
hemel. O! in naam van den godsdienst heet zooveel ook philantropie, wat een
caricatuur is van ware menschenliefde. - Weg dan met die vreemde philantropie en
de ware menschenliefde gezocht in de natuur. - Gestreden met al wat in ons is voor
zelfbehoud, voor eigen welstand! - Gestreefd naar het hoogste genot, dan streven
wij naar ware deugd en bevorderen wij daardoor zonder twijfel het heil van den
naaste. Niet gezwegen alzoo, waar men ons goed recht verkracht. Geprotesteerd met al wat in ons is; al strijdende voor ons zelven, maken wij den
weg voor hem, die achter ons komt, gemakkelijker te begaan en alzoo werken wij
ook tot heil van anderen. B.v. - Als men ons vervalschte levensmiddelen in de hand
stopt, dan niet gezwegen. De welstandsleer verbiedt dat. - Neen, geprotesteerd en
gevraagd: ‘Was de gulden, dien ik u schonk, besnoeid, vervalscht, of afgebeten met
Koningswater, en zoo niet, waarom dan mij steenen tot spijze gegeven?’ Met een woord van dank voor de belangstelling, eindigde de Heer Decker zijn
schoone rede, en een donderend applaus be-
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wees, dat hij vele harten door zijn talentvolle improvisatie getroffen had.
Wij roepen Hem een hartelijk tot weerziens toe!
Rockanje, 1 Mei '79.
L. Goudswaard Jr.

[11 mei 1879
Ingezonden Stuk Nieuwe Brielsche Courant]
11 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Nieuwe Brielsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad
voor de Zuid-Hollandsche Eilanden, no. 455. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.).
Fragmenten.

Multatuli.
't Is merkwaardig, hoe verschillend de meeningen zijn, die men zich van Multatuli's
denken, spreken en karakter vormt, nu hij dezen winter zoovelen in de gelegenheid
stelde hem te hooren.
1.
De heer de Kanter was, blijkens zijn verslag over M's voordracht, te Brielle
gehouden den 30 April jl., niet geheel voldaan of in 't geheel niet wellicht. Anders is
het gevoelen van iemand, die elders M. hoorde, over hetzelfde onderwerp:
philantropie. Ik meen, niet beter te kunnen doen, dan hier eenige woorden aan te
halen van dien ‘iemand.’ (....)
En zoo voorts. Ik beken dadelijk, liever de verdediging der waarheid dezer
denkbeelden op mij te willen nemen, dan die des heeren de Kanter. Hoe iemand
als deze, het echter niet met M's werken kan vinden, wekt ten zeerste mijn
verwondering. Mishaagt de stijl hem? Mij komt die weergaloos schoon voor; schoon
in de kracht, waarmede geslagen wordt, wat vallen moet; schoon ook in de
liefelijkheid, waarmede de teederste aandoeningen worden wedergegeven van het
menschenhart. (....)
De naam Multatuli geeft zelfs den heer de K. ergernis. Mij weer minder. Daar zijn
personen, die, bij het bewustzijn van kracht en zedelijke meerderheid boven hun
tijdgenooten, stout weg uitspreken, wat ze zich gevoelen. Het is de bekentenis van
te willen weten, wat men is en tegelijk de eisch, waarvoor men wil aangezien worden.
Dat is hoogmoed, juist, maar in den goeden zin, in den zin dat hoogmoed is hooge
moed. Een ander noemde zich: het ‘Licht der wereld,’ ‘de Weg,’ ‘de Waarheid’ en
‘het Leven,’ niet minder schoone woorden uit den mond van hem, die door woord
en daad bewijst, dat hij het is. (....)
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M. gaat menig liberaal mensch te ver. Voor zoo ver men waar is, kan men niet te
ver gaan; is men onwaar, is men niet zoozeer te ver als wel verkeerd. Op het te ver
van menigeen zou men met de Génestet mogen aanvoeren:
‘Te ver is niet hun doel, 't is slechts hun neus voorbij.’
Doch genoeg. Voor een degelijke behandeling van M. als wijsgeer, dichter en
redenaar is hier de ruimte te beperkt. Zijn werken zijn studiewerken en eischen een
langdurige en nauwgezette beoefening om tot hun recht te komen. Mocht menig
jongeling ze als zoodanig beschouwen en behandelen; hier is stoffe, evenzeer
uitmuntende door schoonheid in vorm als door degelijkheid van inhoud.
Ik heb gemeend, aangaande het oordeel van den heer de K. over M., gevoelen
tegenover gevoelen te mogen plaatsen.
Het zou een aangename en tevens hoogst nuttige bezigheid zijn, bij verschil van
gevoelen, met M.'s werken voor zich, eigen voor, zoowel als het tegen van een
ander, aan voorbeelden te toetsen.
e

K

Eindnoten:
1. Zie V.W. XIX, blz. 961 e.v.

[11 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]
11 mei 1879
Ingezonden Stukken naar aanleiding van de voordracht van Multatuli te Brielle
op 30 april in de Brielsche Courant of het Weekblad voor Voorne, Putten, Overflakkee
en Goedereede, no. 798. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.). Fragmenten.

Ingezonden.
Den heer De Kanter.
Waarde Heer!
Vergun mij, als persoonlijk vereerd door een nadere bekendheid met den heer
Douwes Dekker, u een en ander te schrijven ten aanzien van uw oordeel over diens
laatste lezing.
Wat zijn eigenwaan betreft: hij zelf heeft daarop reeds bij voorbaat en herhaaldelijk
in zijne ideën geantwoord. Wie den moed heeft zich voorop te stellen, wie denkt en
zijne denkbeelden mededeelt, wie durft en doet; hij schrome niet te zeggen, pronke
niet met valsche nederigheid, maar noeme zich zelven.
En de affectatie, terwille van de plotselinge vinding van het woord welstandsleer:
Geloof, waarde heer, in elk geval aan de mogelijk-
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heid daarvan, afgescheiden van 't geen hij anders is - een man van de daad vooral!
- is de heer Dekker op zulk een avond, de kunstenaar van het woord. De stof is
vergaard, door pijnlijk en langzaam en moeitevol denken; het te vormen beeld leeft
reeds in de gedachte; dan gaat, met wettig zelfvertrouwen, de kunstenaar aan 't
werk. Gelijk de schilder met zijn kleuren en de beeldhouwer met zijn marmer: zóó
werkt de dichter-redenaar met de taal, kneedt, vormt, perst, vindt, zijn aan strenge
tucht gewend verstand zoekt - en vindt meestal! - den passenden vorm, men ziet
soms het steigeren, het worstelen der gedachten om de weerbarstige stof meester
te worden, en te bezielen. En dat werk moest ieder beoordeelaar aan zijn hart
medevoelen. Zóó en dit is de kunst van spreken, dat is welsprekendheid!
Staat die vrije, machtige, geniale kunstoefening niet hooger dan het afleveren
van een thuis gemaakt lesje. Hooger dan de welafgerichte voordracht? Hooger dan
een traan bij gindsche passage en geestdrift op kommando bij regel zooveel?
Ook moest een beoordeelaar de afdwalingen op schijnbaar vreemd gebied uit
een kunstoogpunt leeren waardeeren, evenzeer als het merkwaardige, invallende
licht op onze Hollandsche schilderstukken. In beiden is humor, van de hoogste soort;
soms, maar zelden grappig. Plotseling opent de leider uwer gedachten een luik,
waardoor een verrassend licht op het geheel wordt geworpen of toont een vergezicht,
dat doel kan worden van den gemeenschappelijken tocht. Het is als het lustig spelen
van een smid met den voorhamer of het dartel stoeien van den wind, die weet, dat
hij te ieder stond een storm kan zijn.
Ziedaar iets, dat dienen kan tot juistere waardeering van de wijze, waarop de heer
Dekker zijne denkbeelden voordraagt. Die denkbeelden zelve: hij alleen is bevoegd
en in staat om ze naar eisch te verdedigen. Maar een plicht is het voor de enkelen
die hem iets beter kennen dan de menigte, om te protesteeren tegen beschuldigingen
als eigenwaan en affectatie. Is er iets doodender voor een spreker dan het gefluister:
‘affectatie! hij meent er niets van’!
Overigens, gaarne hartelijk gegroet door
tt
C.J.H. v.d. Broek.
Middelharnis 4 Mei 1879.
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De heer van den Broek was zoo beleefd mij van zijn stuk eerst in kennis te stellen.
Mag ik hem daarvoor mijn dank betuigen. Ik zou er dadelijk op hebben geantwoord,
ware het niet, dat ik in het Dinsdag nummer van dit blad een Correspondentie had
gevonden, waarin nog een wederlegging van hetgeen ik schreef werd aangekondigd.
Daar ik dit tweede stuk niet ken, en ik ze liefst beide gelijktijdig beantwoord, zoo blijf
ik voorloopig mijne repliek aan den heer van den Broek schuldig. Hij houde mij dit
ten goede.
Brielle, 7 Mei '79.
De K.
Mijnheer de Redacteur!
Aangenaam ware het mij door u het volgende te zien opnemen in uwe Courant,
naar aanleiding van eene bespreking van Multatuli, en de door hem te Brielle
gehouden lezing, van de hand des heeren de Kanter. Onaangenaam werd ik door
dat stuk aangedaan. De toon, die er in heerscht, heeft te veel plomps, de geest van
het stuk te veel onwelwillends, om passend te kunnen zijn voor een dergelijk
onderwerp.
Waar het toch de bespreking geldt van een 62 jarig man, onbetwist een der eerste
litteratoren van ons land, acht ik het toonen van meer piëteit verplichtend, vooral
waar van bevoegdheid tot oordeel zoo weinig blijk gegeven wordt.
De heer Busken Huet, de Hollandsche criticus bij uitnemendheid, wiens
beschouwingen gewis niet van zoetsappigheid te beschuldigen zijn, spreekt in zijn
‘Multatuli’ met den onbeperktsten lof over dezen grooten denker. Het zou te veel
ruimte innemen om uit dit stuk gedeelten aan te halen.
Stelt men meer prijs op het oordeel van buitenlandsche critici: de Westminster
Review zegt in eene beoordeeling van eene vertaling van ‘Multatuli's’ werken door
‘Nahuijs’ ‘De naam van Douwes Dekker moet gerekend worden aan de spits te
staan der Europeesche novellisten en philantropen.’
De contemporary Review van April 1868, zegt van de Havelaar.
‘Thackeray zelf kon deze schetsen niet overtroffen hebben, zij zijn onsterfelijk
enz.’
Boven trek ik de bevoegdheid van onzen Brielschen criticus, tot oordeelvelling
over den denker en schrijver ‘Multatuli’ in twijfel. (....)
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Gaarne geef ik toe, dat Multatuli voortdurend een groot gevoel van eigenwaarde
toont te bezitten; ook dat het, om in den smaak der menschen te vallen, dankbaarder
is te veinzen minder waarde te hechten aan eigen karakter en werken, dan wel
inderdaad het geval is. Dat dit nederigheidskunstje echter een van de artikelen zou
zijn uit den catechismus der natuur kan ik niet toegeven.
Deze leert ons, zoowel eigen werk en karakter als dat van anderen op den waren
prijs te stellen, en waarheid te spreken. Vindt Multatuli, dat de berekeningen in de
Millioenen studiën, het domme van het spelen aan banken, in een helderder licht
stellen dan tot nu toe geschiedde, dan handelt hij in den geest der natuur door dit
geschrift ter lezing aan te prijzen en zoo de waarheid te bevorderen. (....)
Waarheidszin en billijkheidsgevoel beletten mij deze opmerkingen terug te houden.
Onder dankbetuiging voor de verleende plaatsruimte,
Brielle, 5 Mei 1879
Uw Dw.
W. Rovers.

[11 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant]
11 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant, no. 19. (G.A. Alkmaar; fotokopie
M.M.). Fragmenten.

Ingezonden stukken.
Mijnheer de Redacteur!
De open brief, welken ik in de Alkmaarsche Courant van 6 April 1.1. plaatste,
heeft meer dan ik had durven verwachten de attentie getrokken. Niet alleen maakt
De nieuwe Noord-Hollander in haar nummer van 10 April daarvan melding, doch
ook achtten de heeren W... van Amsterdam, H... van Alkmaar en van Balen Blanken
Jr. (wiens schrijven de plaats van herkomst niet noemt) zich daardoor geroepen de
pen op te vatten. Natuurlijk kan dit niet anders dan mij hoogst aangenaam zijn. Niet
op alles evenwel wat ten papiere werd gebracht kan ik ‘ja en amen’ zeggen. Vergun
mij daarom, Mijnheer de Redacteur, nog eenmaal een plaatsje in de kolommen van
uw blad te vragen! Ik beloof u, het is de laatste maal dat ik over deze zaak zal
spreken. Van mijnen kant sluit ik dan de discussie.
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Aan het verzoek van den heer W... om een stuk uit ‘De Zaanstreek’ over te nemen,
hebt gij om afdoende redenen niet voldaan, en den heer H... hebt gij zóo geantwoord,
dat ik daarbij niets heb te voegen. Over deze beiden dus geen woord meer. Nog
iets evenwel aan het adres van De nieuwe Noord-Hollander en van den heer v.
Balen Blanken Jr.
De schrijver van het hoofdartikel in genoemd blad en die van het ingezonden stuk
in het laatste nommer der Alkmaarsche Courant staan in zoverre op éene lijn, dat
zij, geen van beiden Multatuli's improvisatie, waarvan sprake is, hebben gehoord.
Eerstgenoemde vertelt dit ruiterlijk, de heer van Balen Blanken Jr. verzwijgt het,
doch in spijt daarvan is het zoo. Beiden ook zijn het, hoewel dan om geheel
verschillende redenen, niet in alles met mijn schrijven eens (....)
Gij, Mijnheer de Redacteur, hebt à propos der dwaze onderscheiding van den
schrijver Multatuli en den spreker Douwes Dekker, alsmede in zake Jesus'
zondeloosheid en de vergeldingsleer, den heer van Balen Blanken Jr. reeds terecht
gewezen, zoodat ik hierover geen woord meer heb te zeggen. En wat het overige
van zijn schrijven betreft, het is een zoeken van spijkers op laag water. Hij stoot zich
aan enkele uitdrukkingen als ‘aardig hé?’ en dergelijken. Hij acht mijn taal te scherp.
Hij roept (in deze den kinderkens niet ongelijk): ‘Wat gij Multatuli-Douwes Dekker
verwijt, doet gij zelf!’ Hij wil, dat ik hem bewijze dat het lezen des O.T. in den
grondtekst moeilijk is. Wonderlijke eisch! Waarde heer van Balen Blanken Jr., dit
kan ik u niet bewijzen. Dit moet ge, afgaande op mijne en anderer ervaring, gelooven,
en zoo gij het, koste het wat het koste, wilt bewezen zien, welnu, begin dan met
Hebreeuwsch en Chaldeeuwsch te leeren! Het U in de courant voorrekenen is
onmogelijk. Geloof mij!
Wat dunkt U, Mijnheer de Redacteur, zijn deze opmerkingen niet akelig armzalig,
waar het geldt de door mij ter tafel gebrachte beschuldigingen te ontzenuwen!
Doch ik mag niet meer ruimte in uwe kolommen vragen dan hoog noodig is. Moge
het gezegde voldoende zijn om de onvoldoendheid van het tegen mijn schrijven
ingebrachte aan te toonen! Mocht iemand lust gevoelen nog eens in het kampperk
te treden, hij ga zijn gang! Ik zal het rustig aanzien, hiervan verze-
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kerd, dat er menschen zijn, die aan dit woord uit den Plutus van Aristophanes
herinneren:
‘Gij zult mij niet overtuigen, al overtuigt gij mij ook.’
Mijn dank, Mijnheer de Redacteur, voor de mij toegestane ruimte.
Uw. Dw.
Quidam.
Alkmaar, 1 Mei 1879.

[13 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]
13 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant of het Weekblad voor Voorne, Putten,
Overflakkee en Goedereede, no. 799. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.). Fragmenten.

Ingezonden.
Geachte Redactie!
Gepasseerden Dinsdag reeds had ik onderstaand stuk in gereedheid. In uw blad
van dienzelfden dag las ik in de correspondentie dat er een stuk tegen dat van den
heer de Kanter in aantocht was. Ik besloot toen eene afwachtende houding aan te
nemen en heb dit dan ook uw Directeur-Uitgever gezegd. De beide stukken nu,
voorkomende in uw geacht blad van Zondag ll., gelezen hebbende, ben ik zoo vrij
ook nog voor dat van mij eene plaats te verzoeken. Wees zoo goed het die te
gunnen.
Hoogachtend
Uw dw. dienaar
C. Moerman Jz.
Den heer De Kanter te Brielle. Geachte Heer!
Het zal u niet verwonderen als ik U zeg dat velen met belangstelling uitzagen
naar de couranten van Zondag 4 Mei ll., ten einde nog eens te kunnen smullen van
den heerlijken disch ons door Multatuli bereid. Tot die velen behoorde ook ik. Of ik
gesmuld heb? Neen, want ik vond geen geregeld verslag, wel een critiek, of laat ik
liever zeggen, een verslaggevers-critiek. Als zoodanig, als verslaggever-criticus zijt
ge in 't Weekblad opgetreden en ge bleeft u gelijk, want volgens den aanhef van
uw stuk had de Redactie u uwe indrukken gevraagd.
Uw verslaggevers-critiek dan heeft mij niet bevredigd. Wij staan in hoofdzaak te
ver van elkander, dan dat ik uw onbeantwoord
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zou kunnen laten liggen. Geloof mij, als ik u zeg dat zwijgen hier voor mij een straf
zou zijn. En dien zoudt ge zeker, ik houd er mij van overtuigd, niet gaarne op mij
toegepast zien. Ge hebt genoten, zegt ge. En toen ge zoo genoot was Multatuli in
zijn volle kracht, niet waar? en gaf hij u den hoofdschotel van den ganschen avond.
Welnu, waarom dan toch zóóveel afgedongen op het dessert, waar het diner zoo
goed was? Uw critiek toch bepaalt zich maar alleen bij ondergeschikte punten. En
dan nog zijt ge krachtiger in invectieven dan in argumenten. Dit aan te toonen is het
doel van mijn schrijven en hartelijk hoop ik, dat wij door de zaken te bespreken het
aangaande de punten in quaestie eens zullen worden. Geen personaliteiten mogen
in 't spel komen; geen zaken zal ik aanhalen of bij de haren nemen, die niet aan de
orde zijn. Ik haast mij hier er bij te voegen, (ik kan dit nu doen) dat ik, hoewel
ongeroepen, dit ten sterkste in het stuk van mijnen geachten medestander, den
heer Rovers, afkeur. Alleen zal ik, zoo noodig, met enkele voorbeelden staven, wat
ik zeggen wil. (....) Tot de verkeerde eigenschappen van Multatuli rekent gij:
o

1 . Het voortdurend toegeven aan eigenwaan, waaruit affectatie geboren wordt.
Eigenwaan! Is het dan eigenwaan als men de waarheid spreekt? Zal zij dan nooit
herberg vinden? Is het dan niet waar dat Multatuli dien avond zijne denkbeelden
gaf? Hebt ge die vroeger meer gehoord uit een anderen mond? Mag hij zijne
‘Millioenen studieën’ niet ter lezing aanbevelen, waar hij zoo innig overtuigd is dat
deze gelezen dienen ja moeten worden? Of moet dat het werk zijn van een goed
vriend in 't een of andere blad?
Is het eigenwaan als Multatuli zegt dat hij met het schrijven van zijn werkje toen
er Watersnood was op Java, in opbrengst daarvan eene verhouding kreeg tot alles
wat Nederland gaf als 13 tot 110? Werd hier niet die hooggeroemde
menschlievendheid der Nederlanders een vreeselijke slag toegebracht? Was het
geen prachtig voorbeeld, behoorende bij zijn onderwerp?
Ja, na den door u bedoelden uitval heb ook ik van ganscher harte geapplaudiseerd
en wel om de volgende redenen: (Deze redenen ook aan het adres van den heer
Rovers).
o
1 . Omdat ik daar den Colossus voor mij zag, die de macht bezat zulks te doen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

40
o
2 . Omdat hij dat deed in een tijd toen hij het zelf niet breed had.
o
3 . Omdat hij bij dien uitval tevens bekend maakte, dat hij het nu beter heeft.

Zie, Geachte Heer, te geven ofte helpen, als men zelf overvloedig bedeeld is, is niet
prijzenswaardig, neen, is plicht, maar als men niets heeft, als men in armoede
verkeert, dán nog voor den ongelukkigen medemensch te doen, wat Multatuli gedaan
heeft, is dat niet grootsch, niet edel, niet braaf? Is dat niet het gebod van onzen
grooten Meester in den volsten zin des woords toegepast? Waar vraag ik dan zijn
uwe bewijzen voor eigenwaan, voor verregaanden eigenwaan, zooals ge het noemt?
Zie met dat te willen bewijzen, zoudt ge, mijns inziens, de waarheid in 't gezicht
slaan, tot leugen maken. Of hebt ge ooit gehoord, dat het niet waar is, wat Multatuli
u zeide? Was het eigenwaan of waarheid van onzen Jezus, als hij tot de menigte
zei:

Ik ben de ware wijnstok.
Ik ben het licht der wereld.
Ik ben het zout der aarde. enz. (....)
Multatuli had gelijk als hij zeide: ‘ik heb niets nieuws te zeggen’. Bij zijn optreden in
Brielle zeide hij dat terstond: hij zou alleen uitwerken, wat in zijne Ideeën geschreven
staat. Hij mag verwachten, dat die door het beschaafde publiek, neen niet gelezen,
maar bestudeerd waren en worden, hij, die de maatschappij op zijne wijze zóó zou
willen hervormen en die ontegenzeggelijk gelezen dient te worden.
Dat de werken van Multatuli, om nog eens tot uw aanhef terug te keeren, voor u
op den duur ongenietbaar zijn, kan ik mij niet verklaren. Voor mij is iedere minuut
daaraan besteed een minuut van genot, van het hoogste genot, niet omdat ik het
in alles met Multatuli eens ben, maar om de frissche adem die er u uit tegenkomt,
om de verrassende gedachten, om... enz., ook vooral om hunne letterkundige
waarde.
Multatuli heeft veel, ontzaglijk veel tegen zich. Hij zal in onze dagen niet populair
worden. Er gaan allerlei praatjes van hem rond, die toegenomen zijn sedert het
werkje van Van Vloten het licht zag, doch die weer doodgetrapt worden door het
boekske van Van Loffelt. Ik kan die praatjes niet beoordeelen; ik kan ze niet gelooven,
wel zou ik dienaangaande gaarne de volle waarheid
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willen weten, ten einde ‘den mensch Multatuli’ beter te kunnen beoordeelen, hoewel
toch zijne werken hunne volle waarde dan nog blijven behouden. Een architect kan
een zedeloos mensch zijn, doch als het gebouw dat hij laat optrekken boven dat
van vele anderen in netheid uitmunt, dan geef ik hem gaarne den titel van ‘knap
architect’. Nu kan er misschien voor het opkomend geslacht iets kwaads zitten in
de werken van Multatuli, maar omdat een enkel schipper in zijn ‘vooronder’ is gestikt,
zullen wij toch wel niet twijfelen aan het nut van den dampkring, en omdat misschien
het kleed van ‘den mensch Multatuli’ met eenige vlekjes besmet is, zullen wij toch
geen oogenblik twijfelen aan het ontzaglijke nut zijner werken.
Gedachtig aan Jezus, die ons zeker ook dáárom het grootst was, wijl zijne daden
steeds overeenkwamen met zijne woorden en die gezegd heeft: ‘Hebt uwe naasten
lief, gelijk u zelf’ zal ik, als zoovele anderen, Multatuli niet verachten omdat hij tot,
wat men noemt, de volslagen ongeloovigen behoort.
Zie, geachte Heer, ik meende tegen u te moeten opkomen, daar, waar gij den
grooten Multatuli klein wilt maken. Mochten wij op deze punten homogeen worden.
Hoogachtend
Uw dw. dr.
C. Moerman Jz.
Tinte, Oostvoorne.

[14 mei 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
14 mei 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
W.b. 14 Mei 79 beste funke! Och neen, ik vind nu maar 't best geen Voorbericht
te schryven. Ik heb te veel te zeggen om 't kort te maken, en 'n lang stuk zou
misstaan in deze uitgaaf. Maar titel? Gut, ik dacht dat die al gedrukt wàs. Met den franschen titel zit hy aan
1.
vel 1 van myn legger vast.
Wilt ge dat punt na 1879 weggooien? En de punten na uw G L 'n beetje wyder
zetten?
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2.

Hartelyk gegroet. Ik ben druk bezig met bundel 1 voor Woest. Het is verdrietig voor
me dat m'n eigen geschryf van 61, 62 &c me zoo verouderd (en beroerd!) voorkomt.
3.
Gedeeltelyk wat inhoud aangaat, maar vooral wat de vorm betreft. Enfin!
Hartelyk gegroet
tt
DD
't Is te hopen dat de binder van Vorstenschool zorgt voor goed openvallen. By klein
formaat en dik papier is dat niet makkelyk.

Eindnoten:
1. Vel 1 van myn legger: oorspr. stond er myn Vel 1 van den legger.
2. bundel: oorspr. stond er vel.
3. Gedeeltelyk: oorspr. stond er Vooral.

[14 mei 1879
Verslag voordracht Groningen in Minerva]
14 mei 1879
Verslag van de voordracht van Multatuli van 25 maart te Groningen in het
Algemeen Nederlandsch Studenten Weekblad Minerva, blz. 85-86. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.) Fragmenten.
Dinsdag 25 Maart trad Douwes Dekker, de welsprekende Multatuli voor een zeer
talrijk publiek op in de groote zaal der Harmonie alhier. Hij begon met een woord
van oprechten dank aan allen, die hier nogmaals tot hem waren gekomen en zulk
een hoogst aangenaam bewijs hadden gegeven van hun belangstelling in zijn streven
en zijne woorden. Daarna begon hij zijn redevoering, die steeds aller attentie trok
tot het laatst van den avond toe, met ons te vertellen, dat van alle personen uit de
geschiedenis hij het meest achtte den grooten Jezus, dien man met zijn
buitengewone gaven. Hij stelde zich voor, zei hij hierop, dezen avond eerst de
bekende bergrede van Jezus te behandelen en dan, in het tweede gedeelte de
vraag: ‘Wat moet ik doen, om gelukkig te worden?’ te beantwoorden. (....)
Had spreker ons dan nu reeds door zijn eerste woorden tot ernst gestemd bij de
bespreking van zulk een ernstige kwestie, wonderlijk klonk het ons het volgend
oogenblik in de ooren hem, na het uitspreken van bovenvermelde vraag, te hooren
opmerken, dat de vraag: ‘Wat te doen om dit tafeltje vast te zetten?’ op 't oogenblik
misschien beter van pas kwam. Wij zeggen, wonderlijk klonk het ons in de ooren,
en voegen er onmiddellijk bij,
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onaangenaam ook. Goed, dat sprekers pogingen spoedig slaagden en hij met een
‘Ziezoo!’ voort kon gaan met ons te vertellen, dat wij, het geslacht, dat thans leeft,
naar zijn meening wijzer en beter moeten zijn, dan zij, die vóór ons leefden, omdat
wij staan op een voetstuk, ons door vroegere schrijvers en denkers overgeleverd.
Hierop volgde het verhaal van den rijken jongeling, iemand, dien M. niet anders
wilde noemen dan een windmaker. Hij voegde er bij, dat men niet wist, hoe die
windmaker aan zijn rijkdom was gekomen, maar wierp de onderstelling op, dat het
misschien wel was, omdat hij aan suikertitrage had gedaan, een zeer winstgevend
ambacht, wanneer men slechts op verschillende wijzen weet te titreeren! - Deze
jongeling dan nu had aan Jezus gevraagd: ‘Wat moet ik doen om gelukkig te
worden?’ waarop hij ten antwoord had ontvangen: ‘Gij, ga heen, verkoop alles wat
gij hebt, geef het aan de armen en volg mij!’ De windmaker nu had dien raad niet
1.
opgevolgd en dus was het met zijn zaligheid zeker in statu quo gebleven.
Dit antwoord echter van Jezus gold slechts voor dien man en niet voor ons en
voor ieder; daarom hield ook M. zich er niet aan.
Jezus, zei hij verder, verkeerde veel in de woestijn. Volgens een Italiaansch
spreekwoord nu dwaalde hij steeds in de woestijn om, die tot iets groots was
voorbeschikt, of althans werd gezegd dit te zijn. Als dit spreekwoord al niet waar is,
dan is het toch goed, dan is het toch eigenaardig verzonnen, en wij moeten ons er
aan spiegelen. Zeer dikwijls toch vindt men een genie evenals een graankorrel
onder puin en aarde.
Waar hij hierop zeide bijbeltaal te gaan spreken bij de behandeling van de bergrede
van Jezus, viel M. hevig uit tegen vertalers in 't algemeen, ook tegen vertalers van
den Bijbel en dat wel op zoo eigenaardige wijze, dat wij hem hier onmogelijk konden
volgen, tot het oogenblik, waarop hij, den duivel qualificeerende, weder even afweek,
om, toen iemand de zaal verliet, koeltjes op te merken: ‘Zoo ik bij mijn omschrijving
van het begrip “duivel” soms iemand heb beleedigd, die er in een of ander opzicht
zijn gelijkenis in moge vinden, hij moge heengaan.’ Nu kwam M. dan aan de
bergrede. Hij begon met te zeggen, dat z.i. geen taalvitterijen hand aan hand
behoeven te gaan met naar de ware bedoeling van Jezus te gissen. Hij wilde dan
ook slechts een dichterlijke licentie van de bergrede geven.
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Bij zaligsprekingen, zoo ving M. aan, vindt men steeds allerlei beloften, o.a. tweemaal
die van het ‘koninkrijk der Hemelen’, of ‘want zij zullen God zien.’ De beteekenis
hiervan wilde spreker voor bekend aannemen en dus nu gaan vragen: wat beteekent:
‘Zalig zijn de armen van geest’? Hij zeide reeds dadelijk, dat hij het over de
beteekenis hiervan niet eens was met den spotter van beroep, Voltaire, die er van
zegt: ‘Ei, ei, men moet dus idioot zijn of gek enz.’. Neen, dat is niet waar, Voltaire!
De bedoeling is dat men meer dan wijs, meer dan verstandig moet zijn. (....)
Volgde de bespreking van: ‘Zalig zijn, die hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid.’ Hier vertelde ons M., dat hij een woord had gemaakt, althans dit
meende, nl. 't woord gelijkhebber; hij haastte zich nu ook het toe te passen en wel
in een waarschuwing aan ieders adres: ‘Wacht u voor gelijkhebbers!’ ‘Te Rotterdam was een persoon in de gevangenis,’ zoo vertelde hij hierop
ongeveer, ‘dien ik door mijn herhaalde bezoeken goed leerde kennen. Hij heette
de Vletter en was een braaf man, te braaf zelfs, ja, vervelend braaf! Hij vertelde
soms, dat hij brieven naar huis schreef met wenken aan zijn vrouw, om, wanneer
de oudste jongen b.v. driftig was, hem zoo en zoo te behandelen, en dergelijke
dingen. Ik las soms die zoetsappige brieven en merkte steeds op, dat hij zich geheel
en al vergat voor zijn huisgezin. Die man dan nu was - een gelijkhebber!’ Werkelijk, zei spreker verder, men moet niet al te rechtvaardig willen zijn; soms
is dit lastig, al te lastig voor huisgenooten en vrienden, en men zou er zelfs toe
kunnen komen om iemand, die zoo, o zoo rechtvaardig is, op zekeren dag ‘wegens
verregaande gelijkhebberij’ in de provoost te laten zetten. Door overdrijving toch
wordt het goede kwaad, wel niet letterlijk, maar toch, al die nasporingen naar 't
kwade om gelijk te hebben, is een ondeugd. Nu kwam M. aan: ‘zalig zijn de
barmhartigen’, en vertelde ons dienaangaande een anekdote van een boer, die zei
liever zijn vrouw dan zijn koe te verliezen, want een nieuwe vrouw kon hij licht krijgen,
niet zoo gemakkelijk echter een nieuwe koe. Ned. Indië, waar slavernij nog bestaat,
spreker kon het getuigen, wordt een slaaf dikwijls beter behandeld dan de vrijen en
dat wel - om den broode. En toch zegt men: ‘de rechtvaardige erbarmt zich zelfs
over zijn vee!’ Hierop haalde M. uit den laatsten bundel van
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zijne Ideeën aan het verhaal van Pater Jansen, die zeer wreed was voor zijn volk,
wel te verstaan voor de vrijen. - Hierna putte hij uit een andere, naar zijn overtuiging
zeer betrouwbare bron, nl. dr. Coronel, die zegt, dat in Friesland vele jongens en
meisjes huwen, enkel om 8 gld. te verdienen aan de kinderen. Meer vaders en
moeders hebben hunne kinderen mishandeld, geloof het vrij deze gruwel, dan
meesters hunne slaven.
‘Zalig zijn de reinen van harte, want zij zullen God zien.’ Maar, vraagt spreker,
zijn de reinen dan rein, heilig, zuiver, zonder God, vóór zij God kennen?
Niettegenstaande dezen twijfel echter vindt spreker, dat er veel waars in ligt; die
God moet echter niet als persoonlijk wezen worden beschouwd, maar als de Jehova
of Jahvè, d.i.: ‘die was, is en zijn zal’, of wel: ‘al wat was, is en zijn zal’, dus de natuur
zelf. - Hierop wilde hij later terugkomen.
Bij de bespreking van ‘zalig zijn de vreedzamen’ vond hij gelegenheid als zijn
meening te kennen te geven, dat Nederland zijn onafhankelijkheid tegenover groote
mogendheden best zou kunnen handhaven. Men heeft soms vele en dappere
mannen bang gezien voor eene in een hoek gedrongen kat. Geen leger is zoo sterk,
dat het bestand is tegen een vijand als het water. Anexeeren vertaalde spreker door:
stelen, rooven. - Daarop vroeg hij, of iemand, die, gelijk de minister van oorlog
steeds in onze Tweede Kamer vertelt, verklaart, dat de voet van oorlog noodig is
voor het bewaren van den vrede, ook direct tot de ‘vreedzamen’ moet worden
gerekend.
De laatste zaligspreking eindelijk: ‘zalig zijn zij, van wie kwaad wordt gesproken
(liegende)’, is, volgens M. niet zeer diep. Waarvoor dat ‘liegende’?; 't spreekt immers
van zelf. De beteekenis is eenvoudig: ‘zalig, die goed zijn.’ Voor hen, die worden
belasterd, staan twee wegen open, zei hij ten slotte: men antwoordt vooreerst niet,
of wel men brengt door een waardig antwoord, gelijk dat, 't welk Scipio in zulk een
geval eens gaf, den laster tot zwijgen.
Het tweede gedeelte van zijn redevoering begon Multatuli met een lofspraak op
den Bijbel, hoewel hij moest verklaren zelf een geheel anderen God te hebben, en
een ander geloof, dan die uit den Bijbel. Naar aanleiding van ‘want zij zullen God
zien’, Jezus' uitdrukking, gaf hij ons een taalvorsching ten beste over het
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woord God en bracht ons daarbij 't verband onder 't oog tusschen ons ‘God’ en 't
Skandinavische ‘Wodan’; in 't sanscriet vindt men 't woord ‘Weda’ (het weten, heilig
weten), in nauw verband met ons ‘geweten’, 't Duitsche ‘Gewissen’. Nu gaf hij ons
een uitlegging van de schilderij van Rafaël, waar twee engelen 't eeuwig licht
aanstaren. De spotters, de Voltaires, zullen vragen: ‘zoo, is dat dan nu de zaligheid?’;
neen, maar 't is een zwakke poging om ze plastisch voor te stellen. Voor zoo iets
wilde M. gaarne in bewondering staan. Hij gaf ons daarna een verhaal ten beste,
hoe hij eens, als man, naar dezelfde kerk was gegaan, waar hij als kind zoo
menigmaal naast zijn vader had neergezeten. De predikant, een uitstekend spreker,
had tot tekst gekozen: ‘wij wandelen hier in de duisternis, maar bij God zal geen
duisternis zijn.’ Hierover wijdde hij uit en zei o.a., dat we zoo weinig weten, en haalde
geleerden aan, die ook zeiden, ‘dat en dat niet te hebben doorgrond.’ Hij verklaarde
dan ook, dat, te willen bewijzen dat er geen duisternis is bij God, gelijk is aan de
quadratuur van den cirkel. Na afloop der preek en godsdienstoefening nu had M.
2.
niets weten te zeggen dan: ‘Da steh ich nun, ich armer Thor ,’ enz. - ‘Wat hebben
we er aan,’ vroeg hij na dit verhaal, ‘dat daar soms eens iemand ons komt vertellen,
dat er een God is, die alles weet? Ik voor mij,’ zei hij, ‘wensch nooit iets anders mee
te deelen, dan wat natuurlijk is.’
Het werk over Robinson Crusoë noemde hij een klassiek werk, waarop hij kwam
door het noemen van de natuurlijke vraag, door dien man gedaan, als hij op zijn
eiland was aangespoeld en weêr tot bewustzijn gekomen: ‘waar moet ik mij bergen
en wat doen om mij voedsel te verschaffen?’ Een klassiek werk noemde hij het,
omdat we er als 't ware 't begin der menschheid, 't begin van ons allen weêrvinden.
Nadat hij nu een bespiegeling had gehouden over de beeldspraak, aan de natuur
ontleend, die Jezus gebruikt, waar hij spreekt b.v. over den vijgeboom, over den
oneerlijken rentmeester, in de vergelijking van het Koninkrijk der Hemelen met een
dief in den nacht, enz., en nadat hij even had uitgewijd over het verbod in den Bijbel
omtrent het maken van beelden voor hun aangezicht door de joden, kwam hij op
van Houtens stelling, dat de loop der hemellichamen buiten onze berekening ligt.
Na een vergelijking
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van dien loop met dien der ballen op een biljart beloofde hij er in zijn ideeën op terug
te zullen komen, en daar van Houtens stelling nader te bestrijden.
Wat dus al zaken, zoo verschillend, vlak op elkaar behandeld, werkelijk te veel
om 't verband goed te kunnen weêrgeven. Jammer is dit te meer, omdat het hem
leidde tot het slot van zijn betoog van dien avond, waar hij ons nog eenige wenken
toevoegde, zoo wij waarlijk gelukkig, zalig wilden worden.
Haalde Jezus alzoo zijn beelden uit de natuur, zoo ging hij dan nu voort, of
ontleende hij ze aan de menschen, die hem omgaven, 't moet ons een les zijn om
den mensch te bestudeeren, ons zelf vooreerst, en ook de vrouw den man, de man
de vrouw. Een eerste genot des levens is te vinden in den arbeid om den aard der
dingen, de natuur beter te leeren begrijpen en daardoor ook meer te leeren
beminnen. Zoo moet een man of jongeling zijn vrouw of meisje trachten te begrijpen
en te leeren kennen, en omgekeerd. Kennen zij elkaar langzamerhand beter, zij
zullen elkaar meer en meer leeren liefhebben en het hun grootste geluk vinden
elkanders hart geheel te vullen.
Weet, zeide Multatuli ten slotte, weet, dat ge niet alleen, zooals Jezus zegt, vele
muschjes te boven gaat, maar ook vele zonnestelsels. Nimmer zonder arbeid worden
we gelukkig, niet door vleeschelijk genot, maar door inspanning om te weten en te
begrijpen. Daarin ligt dus het ware geluk, in den arbeid van de studie van den aard
der dingen, de studie van de natuur.
Voordat zijne hoorders hem verlieten en hij hen, wilde hij ze allen nog een raad
geven, welke naar zijn innige overtuiging een beste raad was, en wel deze:
Maakt de studie van de natuur der dingen u tot een catechismus, en gij zult weldra,
niet in 't paradijs zijn, maar een paradijs vinden in uw eigen hart.

Eindnoten:
1. in statu quo: in de bestaande toestand (lat.)
2. Da steh ich nun enz: Daar sta ik nu, ik arme dwaas [en ben niet wijzer den voorheen] (du.);
aanhaling uit Goethe's Faust I, vers 358, onmiddellijk na de ‘Prolog im Himmel’.

[15 mei 1879
Brief van Multatuli aan A. en C. Merens]
15 mei 1879
Brief van Multatuli en Mimi aan A. Merens en C. Merens-Hamminck Schepel.
Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 door Multatuli en blz. 4 door Mimi
beschreven. (M.M.)
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Wiesbaden 15 Mei 79
Waarde Merens en lieve Chris!
Ik hoop dat jelui woedend boos op ons bent (of zyt, naar verkiezing) en wel omdat
je in zoolang niet van ons gehoord hebt. Of van my althans, want of Mies jelui van
Arnhem geschreven heeft, weet ik niet. De reden waarom ik jelui nu met 'n brief
vereer is m'n vurige belangstelling in jelui friesche meid. Hoe is ze? Is ze braaf,
deugdzaam, zindelyk, werkzaam, godsdienstig, kuisch en beminnelyk? Durft Allard
zich aan haar toevertrouwen? Zoo ja... Chris, wanneer kom je? Bedenk dat we al
byna weer najaar hebben en over 21 jaar is de eeuw uit!
Nu, zonder gekheid, doe toch je best om gauw te komen, en wacht asjeblieft niet
tot den stikheeten zomer. Er staat ergens in 'n oud schryver dat er geen beter tyd
is om van Hoorn naar Wb. te reizen dan tusschen 20 & 30 Mei. Toe, Chris, los je
woord, en kom! Je zult heusch vriendelyk ontvangen worden. Hé, Merens, zoudt ge zoo goed willen zyn voor my te koopen 4/4 loten in de
Lotery? Het geld zal ik u morgen in aangeteekenden br. zenden. Als ik 't nu insluit,
weet je niet wat het aanteekenen beduidt, en jelui mocht eens denken dat het 'n
erfenis was. Nu ben je gewaarschuwd. Ik bid O.L.H, alle dagen voor de deugd van jelui meid. Ik heb gedroomd dat ze
zoo braaf was en zoo dìt en zoo dàt... Kyk, ik weet niet meer als wie. M'n laatsten tyd in Holland was ik lam en verdrietig. Doch hier ben ik wat
opgeknapt. Mies is wel en flink als altoos, 't Is hier allerliefst. Toe Chris, kom gauw
kyken met je kl. jongen. Onze kerel maakt het best.
Hartelyk gegroet (als je gauw komt, anders groet ik je nooit weer) dag M, dag,
Chris.
Dek
'n hartelyk groetje er by aan jelui tweetjes! - Ik heb niets by Deks brief te voegen ik zal ook heel bly zyn als jelui komt - dek is goddank nog al wel hier. de rust doet
hem goed. De zorg om Edu had hem den laatsten tyd in Holl erg aangepakt. We
moeten naar L. om 'n pop te koopen voor Wou 'n heele grrroote zegt i! en dek heeft
hem ook beloofd. By elk klein kindje dat Wou ziet zegt i ‘tante Kastien heeft Ally!’
De pop wordt nu zyn ally. Dag beste Chris en Merens.
Mimi
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[16 mei 1879
Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli]
16 mei 1879
Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli. Met poststempel Amsterdam 16 MEI 79,
geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker Wiesbaden. (MM.)
A. 16 Mei '79
Waarde Dekker! Ik heb er niets tegen dat bundel VII ¼ vel grooter wordt, maar
zoudt Ge dan ook niet beter vinden dat we blz 344 en 345 lieten over loopen, dan
kan 't lijstje der fouten op 346 voorkomen? Ik zal u revisie zenden van 't laatste ½
blad; ook voeg ik hierbij revisie blad 8 Vorstenschool, dat nu geen haast meer heeft,
daar ik mijn reis exemplaar met witte bladen heb aangevuld. Er kan nu heel op ons
gemak afgedrukt worden.
Maandag begint mijn reis. Hoewel ik minstens 2 dagen per week thuis zal zijn, is
't mogelijk dat Ge niet altijd terstond antwoord krijgt als Ge mij schrijft. Denk daaraan
svpl en was hartelijk met M. gegroet van
tt
GLF

[18 mei 1879
Ingezonden Brief J. v.d. Hoeven in Nieuwe Brielsche Crt]
18 mei 1879
Ingezonden Brief van J. van der Hoeven in de Nieuwe Brielsche Courant, no.
457. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.)
Mijnheer de Redacteur!
In het Weekblad voor Voorne en Putte van 4 Mei ll. komt een opstel voor van den
Heer de Kanter, over een lezing, den 3oen April te Brielle gehouden. Als ik zeg een
lezing door Multatuli en niet spreek van Douwes Dekker, dan doe ik dat zeer
opzettelijk en om mij daarmede al dadelijk vlak tegenover de K. te stellen. Over den
inhoud der door M. voorgedragen stellingen zal ik het stilzwijgen bewaren, nu de
Heer de K. en anderen daarover reeds hebben gesproken. Maar de Heer de K. heeft voornamelijk bezwaar tegen den vorm. Multatuli heeft
een mate van eigenwaan en daaruit geboren affektatie aan den dag gelegd, die
voor een eenvoudige, nederige natuur, als de Heer de K. bezit, bepaald
onuitstaanbaar zijn. Neemt men nu in aanmerking, dat de Heer de K. openhartig
genoeg is, in zijn artikel te erkennen: ‘ik ben zelf pedant genoeg,’ (onwillekeurig
denkt men hier aan het spreekwoord: Niemand pedanter dan
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de Kanter) en hij in de plaats zijner inwoning, ja zelfs daarbuiten, voor een waar
toonbeeld van dit gebrek en daaruit geboren affektatie wordt gehouden, dan neemt
de pedanterie, welke Multatuli door hem wordt ten laste gelegd, inderdaad
schrikwekkende proportiën aan. Heeft alzoo de Heer de K. het in nederigheid ver gebracht, hij ziet in M. zijn
meester, en dit zal hem hinderlijk zijn. Ik gevoel geen roeping M. tegen de beschuldiging van de K. in bescherming te
nemen. M. staat daarvoor te hoog en heeft geen bescherming noodig, terwijl ik de
K. als een te onbevoegd beoordeelaar beschouw. Hij is wel zoo goed te zeggen,
dat het publiek gewoon is, een spreker van naam een weinig ijdelheid te vergeven
en ze bij wezenlijke genealiteit geheel voorbij te zien. Het is hier dus de vraag, of wij in Multatuli iets van een spreker van naam voor
ons hebben of meer dan dat, (want spreker van naam wordt men op vrij goedkoope
manier) iets van wezenlijke genealiteit. De Heer de K. heeft zoo iets in M. blijkbaar
niet kunnen ontdekken, hij vindt hem slechts een meesterlijk improvisator. Men moet
inderdaad een de K. zijn, om zich boven al die enorme geestesgaven, door de
geheele wereld erkend, verheven te gevoelen.
Daar ik mij niet op een mate van genealiteit beroemen kan, als welke den Heer
de K. zoo glansrijk boven Multatuli verheft, mag ik mij ook met een dergelijk
onderzoek niet inlaten. Het moet dan ook gewis aan die inferieure geestesgaven
zijn toe te schrijven, als ik sommige denkbeelden van Multatuli anders begrijp dan
de K. Ik meende b.v. vroeger, na het herhaald lezen van den Havelaar, dat
Droogstoffel een type was van alledaagsche lamlendigheid, haast zou ik zeggen
de Kanterigheid - (dit woord is even nieuw als welstandsleer en maak ik daar zoo
even geachte lezers - of ook ik pedant ben!)
We weten echter nu van den Heer de K., dat Multatuli zelf Droogstoppel is. Bravo!
men is nooit te oud om iets te leeren. Ik wil trachten den Heer M. te bewegen, dit najaar nog eens te Brielle terug te
komen, en raad dan den Heer de K. aan, M's werken in dien tusschentijd eens
degelijk te bestudeeren, al zijn ze nu voor ZEd. wat ongenietbaar op den duur,
volgens eigen verklaring, ze zijn bijna even goed als al die
Protestantenbond-geschriften. -
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We hopen dan weder op een beoordeeling van den Heer de K., doch dan geschreven
met kennis van zaken en zonder jacht op effekt en de zucht om alleen te staan met
zijn eigen meening. Door het bovenstaande een plaatsje te ruimen, verplicht u
Uw Dv. dienaar,
J. Van der Hoeven.

[18 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]
18 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant of het Weekblad voor Voorne, Putten,
Overflakkee en Goedereede, no. 800. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.) Fragmenten.
Brielle, 14 Mei 1879.
Geachte Redactie!
Weinig had ik gedacht, dat de eenvoudige indrukken van iemand, die volgens
den heer W. Rovers, blijkbaar ‘de eigenschappen mist om de kunstwerken van
Multatuli te genieten’, zulk een storm zouden opwekken als thans het geval is
geweest. Niet minder dan vier dappere ridders zijn er voor de in hun oog beleedigde
onschuld opgestaan, en hebben gemeend deze in 't openbaar te moeten verdedigen.
Toen de heer Pekelharing uit Delft eens op eene vergadering om eene door hem
geuite meening, door het gansche gezelschap werd uitgefloten, liet hij allen bedaard
uitfluiten, en zeide daarop: ‘ik dank de heeren voor hun teekenen van afkeuring; zij
zijn voor mij een bewijs, dat gij naar mij luistert.’ In dien geest zou ik geneigd zijn
insgelijks aan mijne vier bestrijders hartelijk dank te zeggen; te meer aan drie van
r

hen, de heeren Van den Broek, K en Moerman, om de zeer welwillende en humane
wijze, waarop zij hunne critiek hebben ingekleed. De indruk van de critiek des heeren
Rovers was anders; het kwam mij, ook bij herhaalde en aandachtige lezing voor,
dat hier meer de toeleg bestaat om eenige nijdigheden aan 't adres van den
‘Oud-Voorzitter van den Protestantenbond’ (ook met de haren er bij gesleept) te
plaatsen, dan Multatuli te verdedigen. Het kwam mij dan ook tevens voor, dat het
eerste hem beter gelukt is dan het laatste. Maar sedert mij door hem ‘de
eigenschappen’ ontzegd zijn, ‘om de kunstwerken van Multatuli te genieten,’ ben ik
huiverig om dit als eene zekere
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waarheid uit te spreken, en houd ik het voor mogelijk voor allen die deze
‘eigenschappen’ wel bezitten, om het stuk van den heer Rovers juist in
tegengestelden zin op te vatten.
Ik heb lang geaarzeld of ik zou antwoorden; want ik kan mij denken, dat ons
courantenlezend publiek al tamelijk genoeg heeft van deze zaak. Maar wij zijn nu
toch aan 't spreken over en aan 't waardeeren van den man, die het eenmaal van
de daken verkondigde: ‘Publiek, ik veracht u met groote innigheid;’ men verschoone
het dan, zoo een der duiveltjes die hem kwellen ook in mij is gevaren, die dezer
dagen zoo druk over hem wordt aangesproken. Bovendien, ik kan met den heer
Moerman zeggen: ‘het zou mij een straf zijn, om niet te antwoorden.’ Want op
welwillende en niet welwillende wijze zijn er dingen gezegd, die ik niet kan en mag
laten zonder ernstig protest. Daarom een kort woord eerst aan de 4 heeren te samen,
r

en ook nog een enkel woord aan ieder der heeren afzonderlijk. De heer K . ergere
zich niet, dat die verdeeling er wat preekmatig uitziet. Ik behoor tot de stumpers,
die dit noodig hebben, om hetgeen zij zeggen willen behoorlijk achter elkaar mede
te deelen, en mis de ‘eigenschappen’ om, van den hak op den tak springende, toch
weer, als de poesen in de natuur, op mijn beenen te recht te komen. In die gave is
de heer Dekker een meester, gelijk ik reeds in mijn vorig stuk gezegd heb.
De algemeene opmerking dan, die ik aan mijne vier bestrijders te samen te maken
heb, is deze: de bedoeling van hetgeen ik schreef is geweest, om aan de lezers te
geven een overzicht van het door den heer Dekker gesprokene en daarbij weer te
geven den indruk, dien dat gesprokene op mij maakte. Ik wilde voor die indrukken
ook niemand aansprakelijk stellen dan mij zelven, en daarom heb ik het stuk
geteekend. Ik wilde het publiek, dat er niet geweest was, doen oordeelen, of mijne
indrukken juist waren, en staafde daarom iederen indruk met woordelijke aanhalingen
uit de rede van den spreker.
En nu constateer ik toch met genoegen, dat, wat gij ook tegen mij hebt ingebracht,
niet één van u mij heeft kunnen zeggen: ‘gij hebt den gedachtengang van den
spreker onjuist weergegeven; gij hebt de woorden van den spreker verdraaid of uit
hun verband gerukt; gij hebt een caricatuur geteekend en stelt die voor als den
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persoon in leven.’ Welnu, waar dit vast staat, daar komt dus nu de geheele quaestie
tusschen ons neer op eene appreciatie van feiten. (....)
Wij blijven dus ieder met onze appreciatie staan aan de zijde, waar wij tot heden
stonden. De lezing van den heer Dekker bracht daarin geen verandering, en het
daarover gehouden debat evenmin. Uitgepraat dus? Pardon, ik had nog een enkele
opmerking aan de heeren afzonderlijk over een paar speciale punten.
De heer van den Broek heeft ons eene schildering gegeven van den heer Dekker,
als hij leest of schrijft of zich daartoe voorbereidt. Als die schildering juist is (en welke
reden zou er zijn het tegendeel te onderstellen), dan gebeurt er in het binnenste
van den heer Dekker nog al heel wat, en heeft hij het zeer bang in die oogenblikken.
Ik vraag echter met de meeste bescheidenheid, of de heer van den Broek met die
schildering aan zijn vriend Dekker een dienst bewijst? Want als er zooveel in dat
binnenste gebeuren moet, om voor den dag te brengen, wat hij zelf noemt: niets
nieuws, en de heer Moerman, zijn wakkere vereerder, betitelt als: ‘slechts de
uitwerking van wat er reeds staat in zijne Ideeën’, dan zullen zij, die hem niet kennen,
gaan denken, dat bij zoo iemand het genie er dun op zit. Ik maak die gevolgtrekking
niet, maar ik vraag alleen of de heer van den Broek er onwillens geen aanleiding
toe geeft.
De heer Rovers heeft mij zeer hard gevallen over mijn ‘plompheid’ en
‘oppervlakkigheid’, dat ik wat in den Havelaar voorkomt betreffende het lied ‘Auf
Flügeln des Gesanges’ toedicht aan Dekker, terwijl het juist gezegd wordt door
Batavus Droogstoppel, die door Dekker zoo diep veracht wordt. Ik begin met toe te
geven: die woorden worden aan Batavus Droogstoppel in den mond gelegd. Maar
ik mag toch tevens de vraag niet weerhouden, of wat Batavus Droogstoppel zegt
over dat lied geen treffenden gelijkenis vertoont met wat de heer E. Douwes Dekker
in zijn lezing te zeggen had betreffende dat couranten bericht na den dood van
Koningin Wilhelmina? Batavus Droogstoppel en E. Douwes Dekker maken zich
volkomen op dezelfde wijze schuldig aan de flauwe aardigheid, om poëtische
gedachten en eenigzins overdrachtelijk ingekleede volzinnen letterlijk op te vatten,
iets dat op mij, zonder orgaan om dat genie te vatten, althans den indruk van het
comische, bas genre, maakt. (....)
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Eindelijk nog een woord aan de heeren Moerman en K . Inderdaad, mijne heeren,
hoe hartelijk ik ook waardeer den zeer welwillenden toon van uwe stukken, gij zijt
de twee eenige die mij ernstig pijn hebt gedaan. Als er dan ook nu, waar ik dit punt
aanroer, een hard woord uit mijn pen komt, zet het dan op rekening daarvan, dat ik
die uitlatingen in uwe stukken haast niet verzetten kan. Gij hebt den euvelen moed,
om E. Douwes Dekker en de platte, ruwe wijze, waarop deze het publiek voortdurend
op zich zelven wijst, te vergelijken met een beroep op Jezus, die van zich zelven
zou gezegd hebben ‘ik ben de ware wijnstok, ik ben het licht der wereld’ enz.
In de eerste plaats zou ik u willen vragen of gij kunt aantoonen dat Jezus zoo iets
ooit van zich zelven gezegd heeft. Gij weet toch even goed als ik, dat een beroep
op den bijbel, waar het in staat, niet helpt, want dat daarin historie en verdichting
op zonderlinge wijze worden dooreengemengd. Gij kunt verder weten, althans indien
r

de heer K . zich ook op onze Lezingen van de Protestantenbond vertoont, hoe ons
door den heer Hagen uit Leiden daghelder is aangetoond, welke waarde er voor de
historie is te hechten aan het vierde Evangelie, waarin soortgelijke uitlatingen van
Jezus over zich zelven uitsluitend voorkomen. Maar aangenomen al eens, dat
historisch te bewijzen ware, dat Jezus ooit zoo over zich zelven gesproken had,
dan vraag ik: gaat uwe dweepende liefde voor E. Douwes Dekker dan zoo ver, dat
gij er aan denken kunt dezen een oogenblik in vergelijking te brengen met den
grooten Menschenzoon? Inderdaad, indien ik den schrijftrant van den heer Rovers
een oogenblik wilde aannemen, ik zou u zeggen: gij mist ‘de eigenschappen’ om
iets van die verheven persoonlijkheid te begrijpen. De heer Moerman, die, blijkens
het door hem geschrevene, gaarne weten zou wat er aan is van de tallooze
beschuldigingen, die omtrent het burgerlijk en maatschappelijk leven van den heer
Dekker de rondte doen (een punt, dat ik niet heb aangeraakt); de heer Moerman,
die dus volstrekt niet op de hoogte is, wie Douwes Dekker is als mensch, hij durft
hem met Jezus vergelijken, omdat hij dweept met wat diezelfde Douwes Dekker is
als schrijver. Ziet, Mijnheeren, thans komt alles wat in mij is als: ‘Oud-Voorzitter van
den Nederlandschen Protestantenbond’ tegen u in verzet. Als warm voorstander
der Nieuwe
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richting op godsdienstig gebied heb ik u op onze vergaderingen en lezingen altijd
met vreugde begroet. Maar juist omdat gij daar zulke trouwe medestanders zijt,
teeken ik tegen die beleediging, onzen grooten Meester aangedaan, met de meeste
kracht protest aan. Ik kan niet verdragen, dat één onzer tegenstanders, op uwe
stukken wijzende, zegt: ziedaar de nieuwe richting in hare consequenties. Tot dien
logen zult gij aanleiding hebben gegeven. Ik hoop, gij trekt die vergelijking terug.
En hiermee heb ik gezegd, wat mij bovenal van het hart moest. Uitgepraat ben
ik niet, maar mijn oude eerbied voor 't publiek keert terug en ik eindig. Ik laat gaarne
aan de heeren het laatste woord. Als eerlijke pleiters zult gij het niet misbruiken tot
het uiten van onbewezen stellingen, en zult gij mij mijn verder stilzwijgen over deze
zaak niet euvel duiden.
Aan u mijn dank, geachte redactie, voor uwe welwillendheid. Steeds gaarne.
Uw Dw. Dr.
De Kanter.

[18 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant]
18 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Alkmaarsche Courant, no. 20. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.) Fragmenten.

Ingezonden stukken.
Den Heere Quidam!
‘Heeft mijne vrijmoedige kritiek hem niet al te zeer tegen mij vooringenomen, hij
volge mijn raad en sluite in de eerste plaats met het publiek een twaalfjarig bestand.’
(Kritieken van Cd. Busken Huet, Eerste Bundel.)
‘De luidruchtige toon is eene zonde tegen den goeden smaak, maar getuigt tevens
van eene kordaatheid, die op hare beurt een waarborg is, zoo niet van kracht, dan
toch van durven.
Bij meer nagedachten en zelfbeheersching zou menig harde uitdrukking in de
pen gebleven, menige andere door eene zachtere vervangen zijn.’
(Kritieken van Cd. Busken Huet, Tweede Bundel.)
Vergeef mij, Mijnheer Quidam, dat ik het armzalige (?) mijner beweringen nog niet
inzie en dat ik van de gastvrijheid, waarme-
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de de Redactie der Alkmaarsche Courant ook voor elders wonenden haar kolommen
openstelt, gebruik maak om nog even op het door U en door mij vroeger geschrevene
terug te komen.
Hoezeer het mij ook leed doet, U telkens te moeten wijzen op beschuldigingen,
die gij anderen ten laste legt, maar waarvan gij zelve minder vrij te pleiten zijt dan
zij naar wier hoofd gij ze slingert, zoo meen ik toch U te moeten vragen:
Is het geen spijkers op laag water zoeken wanneer ge opmerkingen maakt als
deze: ‘De schrijver vergat zijn voornamen en plaats van inwoning op te geven’; nog
daargelaten of dat niet beter is dan een plaats van herkomst te noemen en een
naam, die in geen der registers van den Burgerlijken Stand dier stad ergens te
vinden is?
Is het geen spijkers op laag water zoeken wanneer ge den schijn op mij laadt, als
zoude ik met voorbedachten rade verzwegen hebben, dat ik de lezing zelve niet
heb bijgewoond? Pleitte daar niet genoeg het onderteekenen van mijn ingezonden
stuk tegen?
Nog ééns (en ik zou nog tal van keeren met dat zelfde kunnen voortgaan), is het
geen spijkers op laag water zoeken, wanneer ge, bij wijze van ‘een steek onder
water’, vertelt, dat het eerst de met zoo groote letters gedrukte naam uw aandacht
trof, waarvan de anders met noten niet karige redactie U de verklaring had kunnen
geven? Mij spare zij die, daar ik zeer gaarne wil aannemen, dat dit aan toeval moet
worden toegeschreven. (....)
Ten bewijze, dat geen partijhaat of een U vijandig zijn, omdat gij met mij in
opvatting verschilt, mij deed schrijven, bied ik U bij het afscheid, dat ik thans van U
en van de geduldige lezers neem, mijn hand en groet aan.
Amsterdam, 14 Mei 1879.
G.C. Van Balen Blanken Junior.

[23 mei 1879
Afrekening Nieuwe Rott. Schouwburg-vereeniging]
23 mei 1879
Afrekening met de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-vereeniging inzake de
opvoeringen van Vorstenschool over 1879. (G.A. Rotterdam; fotokopie M.M.)
Het afrekenboek heeft op p. 23 alleen een overzicht van de voor Multatuli
gereserveerde gelden. Vgl. V.W. XVIII, blz. 713.
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[24 mei 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
24 mei 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Twee dubbele velletjes briefpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
Wbaden, 24 Mei 1879
Waarde Van der Hoeven! Och, vergeef me dat ik U lastig val met 'n onaangename
zaak. Lees eens inl. brief en nota!
Herhaaldelyk heb ik Eduard geld gegeven, en hem altyd gevraagd of hy nog
achterstand had? Telkens verzekerde hy my op z'n woord van neen, en ik gaf hem
dan ook steeds meer dan hy zeide noodig te hebben! Uit bygaand briefje blykt voor
n
den 100 keer dat-i my alweer bedrogen heeft, en... 't zal weer de laatste keer niet
zyn! Sedert jaren houden zulke dingen niet op. Het helpt niet of ik vriendelyk en
hartelyk met hem spreek, of hem vergevingsgezind behandel - er is niets aan te
doen. Oprechtheid en goede trouw schynen hem onmogelyk te zyn! Is 't niet treurig?
Wat nu te doen? In de eerste plaats, U waarschuwen. Hoe bitter 't my is, ik moet
U verzekeren dat ge hem nooit vertrouwen kunt. Meen niet dat ik dat zaakje met
die Juffr. in den Haag op-zichzelf beschouwd zoo erg vinden zou. Maar hy heeft me
telkens verzekerd als ik hem geld gaf, dat het genoeg was, dat-i geen achterstand
had, enz. Toch blykt er nu weer dat-i my bedrogen heeft. Honderdmaal waarschuwde
ik hem gedurende de regeling van zyn toekomstig verblyf te Rotterdam: ‘toch vooral
geen schulden te maken’ en dit beloofde hy, schoon er nu blykt dat-i op dat oogen-
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1.

blik zelf, tegen zyn uitdrukkelyke verzekering in, reeds schulden hàd! en misschien
2.
zyn er wel meer!
Aan de billykheid der vordering van die vrouw, twyfel ik in 't minst niet. Ik kan niet
meer opgeven hoeveel geld ik hem gedurende de laatste maanden verstrekt heb,
doch alles by-een gerekend is 't nogal veel geweest, en in-allen-geval had hy daarvan
ruim en breed zulke schuldjes kunnen afdoen, zooals hy dan ook altyd verzekerde
te doen.
Ik moet U waarschuwen, daar ik U, by Uw goeden wil en opofferende hartelykheid,
niet mag blootstellen aan de gevolgen zyner... insoliditeit, om geen erger woord te
noemen.
Dat ik hem by m'n terugkomst in Holland, na al wat er reeds met hem gebeurd
was, weer in genade heb aangenomen, was 'n fout! Want voor verbetering is hy
niet vatbaar. Hy heeft voor z'n doen en laten geen ander motief dan 't naast voor
de hand liggend (schynbaar) voordeel, en by 't beoordeelen van dat zgn. voordeel,
is hy nog zeer dom ook. Het loopt in 't krankzinnige.
Wat nu te doen? Met het betalen van dat geld, is de zaak niet uit! Voor dergelyke
vorderingen sta ik elken dag bloot! Sedert lang dacht ik er aan, publiek te
annonceeren dat ik niet aansprakelyk voor hem ben, maar ge begrypt hoe ik hier
tegen opzie. Hy had het sedert lang dubbel en dwars verdiend, maar voor myzelf
is 't nadeelig.
Als ik nu dat mensch in den Haag betaal, is er geen eind aan! Dan rekent hy er
op, en ik ben geen dag zeker voor reklamatien. Z'n taktiek schynt te zyn, op myn
naam te spekuleeren, wel wetende dat het me veel kosten zou hem publiek te
désavoueeren. Dat ik U deze zaak voorloopig mededeel, is niet omdat ik U 'n eigenlyk-gezegd
verzoek of voorstel te doen heb, maar omdat ik voel dat ge het weten moet. Wat ik
doen moet, weet ik waarachtig niet! Ik verklaar U ronduit dat ik, als ik nu de handen
niet van hem aftrek, dit niet laat uit zachtheid of uit medelyden, of in de hoop dat er
beterschap te wachten is. Neen! Maar dan loopt hy voor m'n schande rond! Toch
moet ik aan ernstige maatregelen denken (en dit moogt ge hem gerust zeggen!)
daar 't wat erg is dat ik, na reeds zóóveel door zijn schuld te hebben geleden, m'n
laatste levensjaren moet verbitterd zien door zoo'n slechte jongen. Ja, zeg hem dit
asjeblieft, en help hem, wat ik U bidden mag, niet met geld!
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By m'n vertrek heb ik hem 260 gl. gegeven, na herhaaldelyk hem ruim in-staat
gesteld te hebben in den Haag alles aantezuiveren. Die 260 gl. waren voor 'n
kleermakers-rekening (131) voor onderhoud Mei (60 gl) en diverse kleinigheden.
Wilt ge zoo goed zyn, eens ernstig met hem te spreken, goed! En zeg hem ronduit
dat ik er na deze nieuwe leugen, ernstig aan denk m'n handen van hem aftetrekken,
daar het toch maar boter aan de galg is.
Beschuldig me niet van hardvochtigheid. Bedenk dat ik aldus oordeelen moet na
jaren bittere ondervinding. Voor aandoening ten-gevolge van liefderyke behandeling
is-i niet vatbaar. Nog nooit heb ik 't minste blyk van dankbaarheid in hem opgemerkt,
nooit! Ik bedoel nu niet alleen jegens my, maar jegens wien ook. Hy kent dat gevoel
niet. Er bestaat slechts één excuus, dit: dat-i in zekeren zin krankzinnig is.
Adieu, beste kerel, ik ben zeer verdrietig, en 't is niet voor 't eerst om dezelfde
reden!
tt
Dek
de boeken zyn nog niet aangekomen. Maar dat gaat altyd zoo langzaam. Ik ben er
niet ongerust over.

Eindnoten:
1. reeds: oorspr. stond er geen.
2. De laatste zes woorden later toegevoegd.

[25 mei 1879
Ingezonden Stuk in Nieuwe Brielsche Courant]
23 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Nieuwe Brielsche Courant, no. 439. (G.A. Brielle; fotokopie
M.M.)
Mijnheer de Redacteur!
Wie zijn kalmte in voldoende mate behouden heeft, om onpartijdig te blijven bij
het geschrijf, waartoe de voordracht van Multatuli aanleiding gaf, moet, dunkt me
het volgende hebben kunnen opmerken:
1e. dat nu reeds merkbaar is, hoe de zaaier M. een rijken oogst mag verwachten,
op hetgeen hij zaaide; daar gelaten, of hij onkruid dan wel voedzaam koren aan de
aarde toevertrouwde;
2e. dat de verdediging hunner gevoelens door den heer de K. en de meeste
tegenstanders zich kenmerkte door bezadigdheid en goeden toon; dat de strijd zich
meest bleef bepalen tot de zaken in kwestie;
3e. dat eindelijk echter de heer J. van der Hoeven, op geheel

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

60
afkeurenswaardige wijze, personen met zaken is gaan verwarren en, door hartstocht
verblind, zich in dezen gedragen heeft op een wijze, waarvan al de oneer, in stede
van den heer de K. te treffen, op hem zelven nederkomt;
4e. hoe een later inzender in het Weekbl. van Voorne en Putten nu weder
verkeerdelijk de Redactie van de N.B.C. een les leest, die zoo goed besteed geweest
zou zijn, aan het adres van den Rotterdamschen Boekhandelaar. Een redactie is
tot op zekere hoogte ontslagen van de verantwoording voor ingezonden stukken,
die met den naam der schrijvers onderteekend zijn;
5e. hoe geheel onverdiend, blijkens de ondervinding, de beschuldiging van dezen
laatsten inzender mag genoemd worden, als hij zegt: ‘dat geen enkel persoon meer
zeker is, in dat blad niet te worden gehekeld.’ Met evenveel of liever met even weinig
grond kon zulks beweerd worden van het Weekbl. van Voorne en Putten. Daarin
kwam het even afkeurenswaardige artikel, ten opzichte van de heer de Hen voor;
6e. dat de verdere raadgeving, ten aanzien van de richting, die de N. Br. C. is
toegedaan, te veel op algemeenheden berust, dan dat, dunkt mij, de Redactie er
heel veel notitie van kan nemen, al wilde ze, wat ik overigens van haar wel verwacht.
Mijns inziens is die richting vrijwel dezelfde gebleven; al wil ik daarmede niet elke
uitdrukking verdedigen. Ik geloof echter, dat dergelijke gebreken, om ze nu eens
zoo te noemen, bij elk blad zouden kunnen worden gevonden;
7e. dat het voor het lezend publiek zeker aangenaam zoude zijn, als de Redactie
naar aanleiding van deze Multatuli-voordracht vooreerst in 't geheel geen stukken
meer opnam, en de aandacht op nuttiger en aangenamer zaken vestigde.
Een Uwer Lezers.

[27 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]
27 mei 1879
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant of het Weekblad voor Voorne, Putten,
Overflakkee en Goedereede, no. 803. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.)
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Mijnheer de Redacteur!
Den Heer De Kanter te Brielle.
De wensch, waarmede ik mijn vorig stuk eindigde, is niet verwezenlijkt. Geen
toenadering is merkbaar. Ook ik trek niet ééne gedachte terug. Wat ik geschreven
heb, staat geschreven. Nog een enkel woord slechts. Het zal den meesten der lezers
van uw laatste stuk toeschijnen, alsof ik Multatuli groot heb willen maken ten koste
van Jezus. Geenszins is dit het geval. Eene kleine opheldering dus nog voor U en
voor mijne vrienden, met wie ik in de stille binnenkamer wel eens over zaken, den
godsdienst betreffende, gesproken heb. Neen, ik heb niet getracht de waarde van
den verheven Menschenzoon, die ons de schoonste zedenleer gaf en wiens hoofd
juist dáárom nog na meer dan achttien eeuwen met een stralenkrans omringd is,
te verkleinen ten voordeele van den grooten denker Multatuli. Neen, maar wat ik
gezegd heb is dit: In elken hervormer bewonder ik den moed, waarmede hij zijne
innigste overtuiging uitspreekt, bewonder ik den waarheidszin, die hem geheel en
al bezielt. Hervormers vragen niet de ‘Hosanna's’, en zijn ook niet bang voor het
‘kruis hem’. Zij zijn MANNEN in den echtsten zin des woords en: wie man is, beeft of
wanhoopt niet, maar valt of zegepraalt! Moeten wij hen daarin niet volgen? Moet
niet de eenige partij, die wij dienen, die der waarheid zijn? Multatuli deed dat, toen
hij ons een enkele maal mededeelde, wat hij gedaan heeft. Hij maakte dus geen
jacht op effect. Waarom mag men niet op zich zelven wijzen, als dit te pas komt?
Het kan immers anderen tot voorbeeld dienen. En waar gij, voortgaande in den trant
van den Heer Rovers, zou gezegd hebben: ‘Gij, Moerman, mist de eigenschappen
om iets van die verheven persoonlijkheid te kunnen begrijpen,’ och, daar zou ik U
heel eenvoudig geantwoord hebben: ‘ik gevoel diep hoe ver ik nog van hem afsta;
het is mijn streven naderbij hem te komen.’ Wat de uitlatingen betreft, die ge haast
niet verzetten kondet, (ik vat zeer goed welke ge bedoelt) gaarne geef ik U de
verzekering, dat het mij aangenaam zou zijn over deze eens mondeling met U van
gedachten te kunnen wisselen. Kon ik beschikken, over wat mij nu ontbreekt, dan
zou ik openhartig U mijne meening ook over deze punten in dit blad hebben gezegd.
Nu deins ik terug voor wat Multatuli een kleine kleinigheid zou noemen.
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Ik maak mij over mijne tegenstanders volstrekt niet bang. Zooals uit bovenstaande
opheldering blijkt, zal mijn vorig schrijven voor hen geen vreeselijk wapen worden
om ons te verslaan. In 't minst niet. Dat wapen kan alleen gehanteerd worden door
hen, die de waarheid bovenal beminnen en zulke strijders zijn in hunne gelederen
niet te vinden. En hiermee ook mijn laatste woord. Of onze redenstrijd ook vruchten
zal hebben gedragen? Ja! Die strijd zal zeker hebben medegewerkt tot vestiging
van de aandacht, tot opwekking van belangstelling.
Hoogachtend
Uw dw. dienaar
C. Moerman Jz.
Tinte, Oostvoorne, 20/5 '79.

[29 mei 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
29 mei 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (¾) beschreven. (M.M.) De brief is met zwart potlood geschreven.
Almelo, 29 Mei 79.
Waarde Dekker! Door mijn heen en weer trekken ontbrak 't mij in de laatste weken
geheel aan tijd om U eens te schrijven. Terwijl ik nu in 't Station Almelo op den trein
zit te wachten en nog een uur daartoe voor den boeg heb, neem ik dit kansje waar
om U, zij 't ook in potloodkrabbels, verklaring te geven van de reden die mij
verhinderde de proeven van V.S. te corrigeeren voor ze onder Uw oogen kwamen.
Wegens 't reeds gevorderde saizoen voor zulke handelsreizen als ik nu doe,
moest ik nl. de nieuwe editie van V.S. (die ik graag woû meênemen) geheel laten
uitzetten, om stipt te kunnen berekenen welken prijs ik moest vragen. Toen nagenoeg
alle vellen in proef waren heb ik niets dan vel één laten afdrukken en heb dàt vel,
aangevuld met witte bladen tot de dikte van 160 blz, keurig gebonden als
reisexemplaar meêgenomen. Sedert nu mijn reis begon kon ik niet meer op de
proeven letten en zijn ze zoo slordig als ze voor 't eerst van de drukkers kwamen,
U toegezonden.
Dat Ge U aan zulke proeven geërgerd hebt, is natuurlijk en ik erken dat ik liever
order had moeten geven alles te laten liggen tot na mijn reis. Telkens kom ik wel
tehuis, maar dan is er zooveel
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werk opgehoopt, dat ik hard werk heb er mij doorheen te slaan om toch maar weêr
zoo gauw mogelijk op reis te kunnen gaan, zoodat ik veel moest overlaten aan mijn
bedienden, die in sommige dingen met zéér veel, in andere volkomen zònder hart
tewerk gaan!
Voor zoover ik de reis afgedaan heb, is my reeds gebleken dat De nieuwe editie
van V.S. in de smaak valt. Ik vlei me dat ook Gij, als 't boekje U finaal gereed onder
de oogen komt, met de uitvoering tevreden zult zijn.
De nieuwe editie der Ideën laat ik op beter papier drukken dan vroeger. Mijn plan
is om bij herdruk al de volgende bundels van lieverlede op dat beter papier te geven.
Hebt Ge al eens tijd gevonden om den Verspreide Stukken te herzien? Ik zou die
gaarne zoodra mogelijk herdrukken.
Hoe is 't met Pruisen en Nederland en de samensmelting van dat werk met Vrijen
Arbeid? Zal Waltman of ik den herdruk uitgeven, en wànneer?
Het wordt om me heen zoo vol en woelig dat ik moet eindigen. Wees gerust dat
ik voortaan alles by Woest zal laten bewerken. Hij is de eenige drukker die zonder
voortdurenden contrôle weet te werken en er een eer in stelt U te voldoen. Zúlken
zijn er overigens niet te vinden.
Meld me eens of Ge nu al wat tot kalmte gekomen zijt en wees met Mimi hartelijk
gegroet van
tt
G.L. Funke

[30 mei 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
30 mei 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Wiesbaden, 30 Mei 1879
Waarde funke! Ge zyt wel goed my over die korrektie van V.S. zoo uitvoerig te
schryven, en op-reis nogal! Ge zegt de oorzaak ligt gedeeltelyk aan uw
geemployeerden die gedurende Uw afzyn - &c. Maar ik beweer dat noch Gy, noch
zy den minsten last van die korrektien moesten hebben. En zóó zou 't ook wezen
als Los wat minder koppig was. Dááraan, en niet aan slordigheid
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schryf ik 't gemaal dat we nu met V.S. gehad hebben, toe. Hy heeft geen notitie
willen nemen van myn vooruitgezonden ‘nota voor de Drukkery’. Ik had daarin den
1.
last met het pas maken der blzz. voorzien en ‘beseitigt’ . Enfin, 't is nu afgeloopen.
D.h. ik heb nog altyd geen revisie van 't laatste vel, waarom ik uitdrukkelyk verzocht,
r

omdat ik ze voor noodig hield. Ik zal daarom, gelyk met dezen, p postkaart nog
eens vragen. Uw Eerst a/w. geëmpl. zal er dan wel voor zorgen dat ik ze kryg. Ja, ik ben wel op-orde, maar bespottelyk zwak. Dat zal wel zoo blyven, of nog
erger worden. By de minste inspanning voel ik terstond vermoeienis. Ik lees telkens
(in m'n gedachten) ‘heden overleed na langzaam verval van krachten’ &c. Komiek!
Nu is 't mogelyk dat ik weer wat opknap als ik van den vervelenden hoest af ben,
2.
die me byna alle nachten plaagt. Het begint zoodra ik me neerleg. Zoo begon ook
de ziekte waaraan m'n broêr uit den Helder gestorven is. Het sterven zelf komt me
niet onaangenaam voor, wèl dat ik - als het te gauw gebeurde - zooveel onafgewerkt
zou laten. Dit, en tevens het besef dat ik de Ideen nu voor de laatsten keer korrigeer,
heeft inderdaad invloed op m'n werk, en tevens op 't antwoord dat ik te geven heb
op Uw vraag naar ‘Verspreide Stukken’ & die 2 Vrye Arbeiden met Pr. & Ned.
De eerste drie vellen Ideën van Bundel I hebben me vreeselyk lang opgehouden
(ook omdat er één bezending op de post is weggeraakt, nam vel 3 van
m'n korrektie.)
Telkens was ik ontevreden, niet over Woest, o neen, maar over my zelf, zoodat ik
genoodzaakt ben geweest hun 'n brief vol excuses te schryven, met aanbod de door
myn schuld veroorzaakte extra onkosten te vergoeden
(Ze hebben er niet op geantwoord, zeker omdat ze dat niet verlangen)
Ja, telkens beviel me een-of-ander niet, dat me zóó dóórgaande in alle volgende
bundels zou geergerd hebben. Nu is alles naar m'n zin, en ik voorzie dat ik byna
doorgaande geen revisie zal noodig hebben. Ik korrigeer dan ook de kopie wel
driemaal, en de nauwkeurigheid van Woest laat niets te wenschen over.
Zoodat van nu af die I en II bundel snel zullen afloopen. Maar is nu Uw wensch
dat Verspreide Stukken en de Vrye Arb (met Pr. &
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Ned) worden gezet vóórdat Ideen I & II àf zyn? Is dit winst van tyd, als die dingen
toch by Woest worden gedrukt? Ge kunt er van nu af aan, zeker van zyn dat Ideën
I & II meestal zonder revisie klaar komen. Ik weet van vroeger dat Woest soms 4
vel tegelyk onderhanden heeft. Als-i nu de helft van z'n werkkracht besteedt aan
wat anders, verliezen we aan 't een wat we aan 't andere winnen. Of zie ik dit
verkeerd in? Of wildet gy voor die andere dingen 'n anderen drukker nemen?
(Over bundel VII van Los, hebben we niet te klagen. Ik begryp waarlyk
niet hoe hy met die V.S. zoo geknoeid heeft! Of hadt gy u zooveel moeite
voor bundel VII gegeven? Dat behoorde eigenlyk niet.)
Zou 't ook goed wezen om de Verspreide Stukken en dat andere (als ze by Woest
gedrukt worden) daarmee terstond na bundel I te beginnen. Bereken den tyd die
daartoe verstryken moet, niet naar m'n geseur met de drie eerste vellen. Van nu af,
zal 't snel gaan. - Mies en ons lief kind zyn wel. Die kleine kerel is 'n voorbeeld van
'n kind. Een waar geluk op m'n ouden dag, en ook voor Mimi zal hy na m'n dood 'n
steun zyn, juist omdat-i haar noodig heeft. Eduard is te Rotterdam. Hy heeft me
beloofd te ‘studeeren’ en ik zend hem 't daartoe noodige. Ook is 't plan dat hy in 't
Najaar zal geëmployeerd worden by 't Museum van plastische Leermiddelen van
de hh. Van der Hoeven & Buys. De bedoeling is dat-i daardoor in-staat zal komen
zichzelf te helpen om in natuurkunde of medicynen te promoveeren. Zegge:
‘bedoeling’. Of 't lukken zal is 'n andere vraag. Nu ben ik al vermoeid van dit briefje!
Hartelyk gegroet, beste Funke van
tt
DD

Eindnoten:
1. beseitigt: opgelost (du.)
2. byna: naderhand ingevoegd.

[1 juni 1879
Ingezonden Stuk met Redactioneel Kommentaar in Nieuwe
Brielsche Courant]
1 juni 1879
Ingezonden Stuk met Redactioneel Kommentaar in de Nieuwe Brielsche Courant,
no. 461. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.) Fragmenten.
Mijnheer de Redacteur!
Naar aanleiding van het ingezondene in het Weekblad Voorne & Putten van 20
Mei jl., verzoek ik u het volgende wel te willen
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plaatsen; het zijn de gedachten die bij de lezing van dat stuk bij mij opkwamen.
Ik dacht zoo: Het moet voor de Redactie van de Nieuwe Brielsche Courant wel
aangenaam zijn te zien, hoe de Inzender van dat stukje voor haar de rol van
wandelend memoriaal vervult. Als men in aanmerking neemt welk treurig lot bijna
alle dagbladen, die gelezen zijn, beschoren is, en men ziet dan hoe de Nieuwe
Brielsche Courant jaren lang wordt bewaard, dan pleit dit feit m.i. voor den
bijzonderen staat en de goede letterkundige waarde van de inhoud van dit blad. (....)
Om een dichter te kunnen beoordeelen, moet men zelf ruim met dichterlijk gevoel
bedeeld zijn. - Hij die de poëzie met ijskoude logika, en met een persoonlijke kritiek
1.
over den dichter aanvalt, gebruikt een casse-tête ! - En mag hij, die met casse-têtes
vecht, eischen, dat men hem met een meer ridderlijk wapen bestrijdt? De heer de
K. heeft Multatuli als mensch met al zijn gebreken, voorgesteld; de heer v.d. Hoeven
heeft ‘ZEd.’ op dezelfde wijze willen voorstellen. - De plicht van het Weekblad is
2.
alzoo het eerst amende honorable bij Multatuli te doen, voor de opname van den
hoogst onvoegzamen aanval op Nederlands grooten dichter en denker; vervolgens
zal het zich te verontschuldigen hebben tegen over den heer de K. dat het door toe
te geven aan diens zucht om Multatuli te slachten, de oorzaak werd, dat er in de
hitte van den strijd een stuk gepubliceerd is, dat een wolkje over den auréool zou
kunnen brengen, waarin wij zoo gaarne altijd Mr de Kanter als burger beschouwen.
3.
H. + 1/20 G.

Hiermee sluiten wij de debatten over de lezing van Multatuli. Onze lezers zullen van
dezen strijd wel genoeg hebben.
Het komt ons voor, dat de Geachte Inzender van bovenstaand stuk, de kwestie
in het juiste licht heeft geplaatst. (....)
Wij eindigen met te verzoeken om toch niet de Ingezonden stukken te willen
beschouwen, als afkomstig van de Redactie te zijn.
Red.

Eindnoten:
1. casse-tête: ploertendoder (fr.)
2. amende honorable: openlijk ongelijk bekennen (fr.)
3. H. + 1/20 G: wschl. H. Stuiver.
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[1 juni 1879
Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli]
1 juni 1879
Briefkaart van G.L. Funke aan Multatuli. Met poststempel Amsterdam 1 JUN 79
en geadresseerd aan Herrn E. Douwes Dekker Wiesbaden. (M.M.)
Beste D.! Ge moet niet Los, maar Roeloffzen & Hübner, als de drukkers van V.S.
het verlies van tyd en stemming wijten. L. is onschuldig aan 't heele werk!
Ik heb wèl haast met Ideën I, maar niet met II. Laat dus Verspr. Stukken,
Minnebrieven en Pruissen en Nederland na deel I volgen; alles door Woest te
drukken. Des noods mag Ideën II tot a.s. winter blijven wachten. Al 't andere had ik
gaarne nog vòòr October volkomen klaar.
Hartelijk hoop ik dat Ge spoedig U weêr hersteld gevoelt. Alle goede geesten
zullen hoop ik daartoe meêwerken!
Vale!
tt
GLF
Tracht de hoest te bezweren met een uur vóór 't naar bed gaan te slikken een
eierlepeltje dubbel koolzure soda, dat er met een slok water gemakkelijk ingaat. Dat
hielp mij nog 't best in dat zelfde geval. Doch daarbij niet rooken, minstens 2 uur
vòòr 't naar bed gaan!

[5 juni 1879
Brief van Mimi aan V. Bruinsma]
5 juni 1879
Brief van Mimi aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Wiesbaden 5 Juni 79
Waarde Bruinsma! Uw brief van half mei is in orde ontvangen. hartelyk dank. Ja,
die arme vrouw van Postma. te sterven is een kleinigheid - maar achterblyven! alleen
1.
- het is om te ijzen. Ik zal nu maar geen party trekken voor myn arme Eva , dat komt
nr aanleiding van 'n werkelyk geval niet te pas. maar je - byv. naamw. ‘onverstandig’
neem ik niet aan. dat hoef je niet te gelooven. Ik wou ook wel eens 'n tegenhangertje
tegen Eva maken, ja
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dat zal ik doen en 't je zenden in de hoop je er uit zien zult (als je wezenlyk nog tyd
tot lezen van zooiets hebt) dat ik ook wel verstandig kan zyn in uw geest. - Ja, want
ik hoor van alle kanten, en 't blykt ook wel, dat je 't erg druk hebt. Hil beklaagde zich
ook over al je vergaderingen. die lieve beste Hilda. met Ymkje (onuitsprekelyk!) heb
ik wel over haar gepraat - en zy heeft ook Hil verteld van ons kind? - O het is een
heerlyk kind. maar bedorven wordt hy. Niemand doet dat harder dan papa en dan
in Holland spanden alle kennissen en vrienden daartoe samen. maar hy is ook
onweerstaanbaar aanvallig en guitig en slim. en vervult het doel dat ik my voorstelde
dat i dek genoegen en afleiding zou geven uitsteekend! één levenslust en
gezondheid. Ja Willem! Willem Jakob. (Barends en Heemskerk.) maar we noemen
hem altyd nog Wou. dat is al zóó tot gewoonte geworden.
Zeg beste Bruinsma, we hebben een Iris in handen gehad en daarin gelezen uw
stukje, (ik meen toch zeker van u?) over 'n nieuwe uitvinding op 't punt van
2.
fotographien. ik heb 't niet, alleen gelezen, over 't gemiddelde van fotographien.
Wat is dat toch? Was dat je ernst? We begrepen er niets van en vonden 't koddig
3.
en lachten en maakten allerlei opmerkingen om 't onhoudbare van de stelling 't
doen in 't oog vallen - en waren alleen gegeneerd omdat er uw naam onderstond.
Zeg eens by gelegenheid: Was 't van U? en was het je ernst? en drukt het stukje
zooals het daar is, dan wel juist uit wat je bedoelde?
Hartelyk dank voor de ons zoo trouw toegezonden ‘eigen haard.’ We vinden het
heel aardig zoo ook op de hoogte te blyven van dit tydschrift. Er komen soms ook
interessante goede stukken in voor. Zoo als nu ‘het Ooft onzer voorvaderen.’ - Dek
leest dat ook met genoegen. De arme dek is niet flink. We zyn nu al een week of
vyf tehuis en rust heeft i nu, maar heelemaal wel is i niet. lang niet. Het is zoo naar
- want een ziekte om er een dokter by te halen is 't niet - Hy heeft weer veel verdriet
gehad van zyn zoon, en dan de niet innige verhouding tot Nonnie, die hem zoo
weinig kent, dat alles draagt er toe by - maar is het toch ook weer niet alleen - Och
ge kent dat en hebt het gezien toen ge hier waart al byna 2 jaar geleden! Duizend
groete aan Hil
je hartelyk toegenegen Mimi DD

Eindnoten:
1. Eva: in haar verhaal Eva in De Nederlandsche Spectator 1874 had Mimi (Heloïse) de heldin
zelfmoord laten plegen na de dood van haar man.
2. De verklaring volgt in de brief van 16 juli 1879, van Mimi's hand.
3. 't: bedoeld is te.
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[21 juni 1879
Bericht over A. Admiraal in De Portefeuille]
21 juni 1879
Bericht inzake Aart Admiraal en Multatuli in De Portefeuille, no. 12, blz. 94. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Waarschijnlijk is 't niet aan al onze lezers bekend, dat een der laatste daden van
Aart Admiraal was, het bijeenbrengen van bijdragen voor een huldeblijk aan Multatuli.
De gevers hebben eerst na zijn dood vernomen waarop de keuze gevallen was; 't
geschenk heeft bestaan in een beker.

[25 juni 1879
Brief van Multatuli aan P. Bais]
25 juni 1879
Brief van Multatuli aan P. Bais. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. De envelop is bewaard gebleven en is geadresseerd aan Den Heere
P. Bais. Enkhuizen. Met de vriendelijke groeten van D.D. (M.M.)
Wiesbaden 25 Juni 1879
Waarde heer Bais, wel, dàt is verdrietig! Ik meen verdrietig dat myn brief dien ik
van Amsterdam verzonden heb, niet terecht schynt gekomen te zyn. Ik zit me nu te
bedenken waaraan de fout liggen kan, daar ik U wel degelyk geschreven heb! Van
de post in 't algemeen heb ik verdrietige ondervinding, en toch zou 't my ditmaal
niet verwonderen indien de schuld ergens anders moet gezocht worden. Herhaaldelyk
heb ik last gehad van slordigheid der bedienden in 't Rondeel, waar ik te Amsterdam
gewoon ben te logeeren. Een pakketje kopie voor m'n uitgever, den Heer Funke,
dat ik by myn vertrek had achtergelaten met verzoek (en onder de stellige belofte
van hun kant) dat het terstond zou bezorgd worden, is niet bezorgd, en de heer
Funke heeft het slechts gekregen toen hy 8 of 10 dagen later zelf daarnaar is komen
1.
informeeren . Dàt ZED het toen nog in-handen kreeg, heeft me verwonderd. Want,
by zóó'n slordigheid verwachtte ik nog eer dat men 't zou verdonkermaand hebben,
gelyk meer gebeurd is. Als
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ik weder te Amsterdam kom, en naar zekeren brief vraag, die ik aan Uw adres ter
bezorging heb afgegeven, ontvang ik gewis geen voldoend antwoord, vooral daar
ik in dat hôtel zoo véél brieven ter bezorging gegeven heb, dat de verontschuldiging
van ‘niet herinneren’ voor de hand ligt. Ook vind ik telkens andere kellners en
2.
kommissionairs. Het is ergerlyk, en vooral nu 't my van Uw kant blootstelde aan
de verdenking dat ik Uw lief geschenk niet op prys stel! Ik was er zeer door getroffen,
en vond er zoo'n aandoenlyk blyk in van innige goedhartigheid, niet alleen om 't
geschenk zelf, maar juist om het begrip dat my zoo'n geschenk aangenaam wezen
zou! Dit was dan ook inderdaad de waarheid, en ik stel zulke bewyzen van
fyngevoeligheid op hoogen prys. Wat de uitvoering aangaat, de portretten zyn
3.
sprekend, en de flauwheid van 't popje veroorzaakt door 't niet stilhouden, hoort
er by. Ik deelde aan m'n vrouw de opmerking mede, hoe juist dat poppetje een
bewys was, dat Gy en Uw lieve vrouw de plaat expres voor my hadt laten maken.
Ja, in dat alles lag iets sprekends, even duidelyk als in de byzonder goede gelykenis
van de portretten zelf. Och, hoe bitter, dat ge nu zooveel maanden in de vrees hebt
verkeerd, òf dat ik Uw hartelyk geschenk niet ontvangen, òf dat ik daarvoor niet
eens vriendelyk zou bedankt hebben! Dat zou toch wat al te erg geweest zyn! Foei!
Het kan wezen, dat ik van 't najaar weder in Uw buurt kom, en, zoo mogelyk, dan
zal ik U komen bezoeken. Maar geheel zeker is 't niet dat ik weer naar Holland ga.
M'n gestel is zeer ondermynd, en ik voel me wel 20 jaar ouder dan 2, of 3 jaar
geleden. Misschien knap ik weer op. Eigenlyk ziek ben ik nooit geweest, maar ik
voel me zwak.
Het deed me genoegen uit Uw brief te ontwaren dat Gy, Uw echtgenoot en de
kleine wèl waart. Ook myn vrouw en de kleine jongen houden zich goed. We hebben
van dat kind veel genoegen. Hy is vroolyk, levendig, kinderlyk ondeugend en toch
hartelyk en gehoorzaam. Z'n grootste straf is als we zeggen: ‘nu vind ik je niet erg
lief.’ Dan vleit hy tot we dat vreeselyke vonnis weer intrekken.
Nu, beste heer Bais, ik kan niet zeggen: ‘vergeef my’ want ik heb geen schuld,
maar nog eens verklaar ik dat het zoek raken van dien brief me zeer leed doet. Wyt
het my niet!
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Wees met Uw lieve vrouw hartelyk gegroet, en geef de kleine meid 'n zoentje van
n

Uw liefh . en hoogachtenden
Dienaar
DouwesDekker
Hoe kom ik nu te weten of er ook nog andere brieven weg zyn? Het blykt niet altyd!

Eindnoten:
1. Deze mededeling lijkt niet overeen te komen met wat Funke hierover meldt op 2 mei 1879.
2. blootstelde: oorspr. stond er blootstelt.
3. Dit popje was een geschenk van Multatuli geweest. Zie V.W. XIX, blz. 517.

[28 juni 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
28 juni 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 (½)
beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke, Nieuwe Heerengracht bij de
Amstel, 37.
Amsterdam, 28 Juni 1879
Beste Dekker! Zoo even ontvang ik bijgaande briefkaart aangaande 't laatste blad
van bundel VII. Lees haar svpl en help mij svpl daarmeê voort. Nu Los zoo voorbarig
't daarvoor bestemde papier heeft gevocht, loopt het inderdaad gevaar, als we niet
zeer spoedig afdrukken.
Komt Ge wat op uw gemak?
Vale!
tt
GLf

[29 juni 1879
Brief van Mimi aan E. Bernhold]
29 juni 1879
Brief van Mimi aan Majoor E. Bernhold. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 24).
byl 24
Concept.
dem Herrn Major Bernhold
Verehrter Herr
Ich bitte Ihnen nicht an Gleichgültigkeit zu glauben weil wir so lange schwiegen.
Bitte, lassen Sie uns wissen ob jetzt Schritte gethan sind, um unseren Zweck zu
erreichen, und welche?
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Dekker sehnt sich so gut wie ich nach der Erledigung dieser Angelegenheit. Er
ist aber nervös unwohl, und scheut die Berührung von zarten Gegenständen. Ich
wäre also wirklich sehr froh wenn die Impuls zu der Sache Ihrerseits gegeben wäre.
Unser Kind ist sehr lieb, wir möchten ihn für nichts in der Welt verheren. Er ist
wohl und voller Lebenslust, ein wahrer Schatz! - aber es kommt mir fast grausam
vor, das Ihnen zu sagen, und
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dennoch muss es Ihnen doch auch eine gewisse Genugthuung gewähren.
Mit bestem und hochachtungsvollem Gruss von uns beiden.
MDD
Wiesb.
geb. H. Schepel
29 Juni 1879

Vertaling:
Concept. Aan de heer majoor Bernhold
Zeer geachte Heer
Ik verzoek U niet aan onverschilligheid te geloven omdat wij zo lang bleven
zwijgen. Laat U ons alstublieft weten of er nu stappen ondernomen zijn om ons doel
te bereiken, en welke?
Dekker hunkert net als ik naar de afwikkeling van deze kwestie. Hij heeft echter
last van zijn zenuwgestel en schuwt iedere aanraking met tere aangelegenheden.
Ik zou dan ook werkelijk heel blij zijn als de aanzet voor de kwestie van U uit zou
gaan.
Ons kind is heel lief, we zouden het voor niets ter wereld willen verliezen. Hij is
gezonden vol levenslust, een echte schat! - maar het komt mij bijna akelig voor U
dat te zeggen, en toch moet het U ook een zekere voldoening geven.
Met de beste en meest hoogachtende groet van ons beiden
M.D.D.-H. Schepel
Wiesb.
29 juni 1879

[9 juli 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
9 juli 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Twee enkele, gevouwen velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-6 en 7 (⅗) beschreven. (M.M.)
Wb. 9 Juli 1879
beste funke! M'n zoon te Rotterdam heeft extra geld noodig voor 'n schutteruniform
en nog een en ander. Wilt gy de goedheid hebben voor myn rekening 40 gl. te
zenden? Z'n adres is:
{E DouwesDekker Jr
Hugodegroot straat, 50
Rotterdam}
Woest drukt best. Na 't gemaal met de eerste vellen die door myn
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schuld wat langzaam afliepen, gaat het nu zeer geregeld. Ik behoef geen revisie te
vragen. Gut, hoe is 't met de kleine uitgaaf van Vorstenschool? 't Is al heel lang geleden
dat ik 't laatste vel verzond en toen was de afspraak dat ik 't nog eens zou weerzien.
Maar ge zult reden gehad hebben 't maar te laten afdrukken. Nu, dat 's wel, maar
ik ben nieuwsgierig het boekje te zien. Verwonder U als ik U zeg dat ik eerst dezer dagen eigenlyk kennis gemaakt heb
1.
met de werken van Juffr. Toussaint .
(Lauernesse had ik zeer lang geleden gelezen, maar de indruk is
uitgewischt)
Welnu, ik sta VERBAASD. Heeft dàt geschryf opgang gemaakt? Ik zal me wel wachten
haar te kritiseeren. Ik zou den schyn van broodnyd op me laden, en... van
overdryving. Neen, dàt niet. Wel, als ik kwalificeer, maar niet als ik 'n lystje geef van
haar uitdrukkingen in 't hollandsch die op zeer slecht vertaald fransch gelyken
(soms duitsch, byv. een zoon die z'n vader ‘uitvindt’. Dat ‘uitvinden’ in
dien zin komt in de Jonkvr. De Mauleon herhaaldelyk voor. 't Is geen
drukfout)
Maar de vertaling uit het fransch!
een ‘voetknecht’ (zegge: lakei) voor valet de pied.
‘barbaarsch orgel’ (orgue de barbarie)
‘ik ken hem goed en edel’ (voor ik weet dat hy g & e is) 't fransch; je le connais
bon et noble.
De ‘kleine abt’ 't fransche petit abbé, zegge, 'n geestelyk fatje, 'n muskadyntje.
O, ik kan 'n lange lyst maken! Net slecht vertaalwerk van 'n schooljongen!
En de inhoud komt met die taal overeen.
Dat het mensch zoo schryft, kan me niet schelen, maar dat zooiets opgang heeft
kunnen maken, is verdrietig. Ik had het me zoo erg niet kunnen voorstellen. Dat ze
gemaakt schreef, wist ik. Maar zeer dikwyls is 't klinkklare onzin. Een held die flauw
viel beschryft ze als getroffen door
‘matte styfheid’ zyner ledematen. Enz. Enz. Misselyk. Hartelyk gegroet
tt
DD
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Den 15 Augustus gaan we verhuizen. Neem er nog maar geen notitie van. Ik zal
U wel waarschuwen als 't adres verandert.
We krygen voor 't zelfde geld dat we hier verwonen, een huis met tuin (!) te
Geisenheim aan den Ryn, 'n paar uurtjes van hier.
't Is 'n lieve woning en heerlyk gelegen. En... geen vreemden op den trap. De
bewoners gaan onverwachts naar Amerika. Vandaar zoo goedkoop.

Eindnoten:
1. Anna Louise Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886), nederlands romanschrijfster, onder
meer van Het huis Lauernesse (1840, 2 dln.)

[10 juli 1879
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
10 juli 1879
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Wb. 10 Juli 1879
Waarde Mansholt! Voor vele weken reeds heb ik Uw brief met den inhoud wel
ontvangen, en ik ben U als altyd zeer dankbaar voor Uw gulle hulp. Dat ik niet eer
schreef werd veroorzaakt door 'n bittere kwaal van 't gemoed. Ik ben niet wel, en
kan niet beschryven wàt me deert. Om dàt te kunnen, moest ik me anders voelen.
De kwaal schynt in m'n hoofd te wonen. Ik peins en mymer doelloos, kan m'n
gedachten niet by iets bepalen. Aanhoudend tracht ik me te herstellen door my
bezig te houden met stipt werk, iets meetkunstigs, iets exacts. Maar m'n gedachten
dwalen af. Sedert zeer lang reeds had ik U zoo gaarne uitvoerig en hartelyk willen
schryven, maar 't gaat niet. Vergeef me, ik ben niet wel.
Hartelyk gegroet van
Uw liefh. vriend
DouwesDekker
Dit briefje kostte my al groote inspanning.

[10 juli 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]
10 juli 1879
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Enkel velletje geruit
postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)
Wb. 10 Juli 1879
Waarde Van den Bosch, ik heb uw brief met den inhoud wèl ontvangen, en ik ben
u als altyd zeer dankbaar voor uw hulp. Maar ik voel me ziek, of ben ziek. Ik weet
het niet! Beschryven
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kan ik den toestand van myn gemoed niet. Als ik dàt kon, zou ik beter wezen, of ik
zou beter moeten zyn om dat te kunnen. Ik peins en mymer doelloos, lees alles
1.
door elkaar. Aanhoudend tracht ik me te herstellen door me toeteleggen op iets
exacts, op stipt onderzoek, iets meetkunstigs maar ik dwaal telkens af. Sedert zeer
lang reeds wilde ik u zoo gaarne goed en hartelyk en uitvoerig schryven maar ik
kan niet. Vergeef me. Ik ben niet wel.
Uw liefhebbende vriend
Douwes Dekker
't is zoo verdrietig! Dit briefje kostte my al zoveel inspanning dat ik er zenuwachtig
van ben.

Eindnoten:
1. Aanhoudend: oorspr. stond er Telkens.

[14 juli 1879
Weegbewijs Wouter Bernhold]
14 juli 1879
Weegbewijs van Wouter Bernhold. Gedrukt formulier, waarop het kursief gedrukte
met potlood is ingevuld. (M.M.)
CURHAUS zu
WIESBADEN

Waage der Curverwaltung.
Gewicht-Schein
Name: Wout.
Wiesbaden den 14 Juli 1879
Gewicht 31½
1.
Lb .
Kilogramm.
1 Kilogramm-2 Zollpfund Reichsgewicht.
Städtische Cur-Direction & Brunnen-Verwaltung
20 Pf.
f. Hey'l.

Vertaling:
Kuurgebouw te Wiesbaden
Weegapparaat van het Kuurbestuur
Gewichtsbewijs
Naam: Wout
Wiesbaden, 14 juli 1879
Gewicht 31½ pond kilogram
1 kilogram-2 belastingspond rijksgewicht
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Stedelijke Kuurdirectie en Bronnenbestuur
20 pfennig
f Hey'l

Eindnoten:
1. Lb: pond.
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[14 july 1879
Weegbewijs Mimi]
14 juli 1879
Weegbewijs van Mimi. Gedrukt formulier, waarop het kursief gedrukte deels met
potlood, deels met inkt is ingevuld. (M.M.)
CURHAUS ZU
WIESBADEN

Waage der Curverwaltung
Gewicht-Schein
Name: mama (Dek was 119 Lb)
Wiesbaden den 14 Juli 1879
Gewicht: 122 Lb Kilogramm.
1 Kilogramm - 2 Zollpfund Reichsgewicht.
Städtische Cur-Direction & Brunnen-Verwaltung
20 Pf.M
f. Hey'l.

[16 july 1879
Brief van Mimi aan H. Bruinsma]
16 juli 1879
Brief van Mimi aan mevr. H. Bruinsma. Dubbel en enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-4 en 5 (⅓) beschreven. (M.M.)
Wiesbaden 16 Juli 1879
Lieve beste Hilda - ik schryf maar eens aan u in plaats van aan den man om toch
voor zyn brief van 3 Juli met inhoud tandem te danken. En ook voor Nature. ja dat
samengestelde portret is zeer goed 'n echt misdadigers type! En wat my aangaat,
lieve Hil, heeft je Vitus z'n eer terug - die hy trouwens ook niet kwyt was! - ofschoon
ik 't toch altyd wel een beetje gevaarlyk blyf vinden om aan zulk soort
wetenschappelyke onderwerpen, die de meesten reeds zoo zonderling voorkomen,
nog scherts toe te voegen. Zoo'n leek als ik byv weet dan volstrekt niet de grens te
trekken. Ook over wat in Nature staat zou men om overtuigd te zyn zelf proeven
moeten nemen. Ik laat me nu makkelyker bepraten of betoogen maar dek is nog
niet overtuigd. Hy houdt de houtsnee niet voor de correcte afdruk van de
samengestelde photographie. De fouten van 't oor zijn zeer duidelijk, hy gist dat de
schaduwen in 't gelaat byv. die toch eigenlyk de trekken weer geven alleen
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1.

door nachhilfe van die bewerker zoo zuiver kunnen zyn als hier 't geval is, en dat
fantaisie of eigen ideen er dus by komt. niet zuiver mechanisch. Men zou beter
kunnen oordeelen als de drie primitieve portretten bij gevoegd waren. maar eigen
proefneming was zeker het allerbeste voor 'n thomas natuur als dek. thomas op
2.
wetenschappelyk gebied. anders heusch niet! X Zoo zyn er nog meer dingen
waarover hy voortdurend in twyfel is, schoon ze door ‘de’ wetenschap als uitgemaakt
worden aangenomen. Hy begrypt de theorie van 't licht leenstelsel der maan niet,
Idem de ontleding van 'n witte lichtstraal in zyn zeven kleuren (hy zegt drie) Id de
vereenzelviging van toon en klank, beide naar men beweert te determineeren door
't aantal luchttrillingen.
Een snel gedraaide schyf waarop we de voorgeschreven zeven (andere zeggen
zes, want indigo en blauw is 't zelfde) geplakt waren geeft by ons geen wit; ook niet
als we de cirkel in drieen deelen en slechts rood geel en blauw daarop plakken.
(violet oranje en groen zijn slechts samenstellingen)
Toen de phonograaf hier voor 't eerst vertoond werd zei dek: ‘ja, dan moet ik
bekennen dat m'n twyfel over de geluids theorie ongegrond was! Die theorie wordt
door het verschynsel der phonograaf bewezen.’
Maar... nu begint hy om velerlei redenen aan de echtheid van dat verschynsel te
twyfelen.
Wat de maan aangaat de zon staat niet loodrecht op den lyn die de beide hoornen
2

verbindt X
het rood aangehaalde door dek gedicteerd, toen ik hem 't voorgaande voorlas
om zeker te zyn dat ik zyn meening had uitgedrukt.
Toe lieve Hil, schryf eens hoe je 't maakt. Of je vroolyk bent en wel en of je je
3.
verheug op de zomervacantie die je man toch zeker wat rust van bezigheden en
vrye tyd zal bezorgen. By ons is alles by het oude, behalve dat we verhuizen gaan
en Wou van dag tot dag liever wordt. ja, liever maar niet zwaarder! verbeeld je dat
het kind door en door gezond is, ook behoorlyk groot en dat i
26 juli 78
26 januari 79 en nu
gister 15 juli 79 telkens onveranderlyk 32 pond weegt! Heb je ooit zoo iets meer
gezien? een jaar geleden was i wel iets dikker dan nu, maar toch ook 9 centimeter
korter!
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Ja, we gaan verhuizen, Wiesbaden zeggen we vaarwel en gaan nr Geisenheim een
uur sporens rynaf. dicht by Rudesheim dat je wel bekend zal zyn als wynmerk.
‘Geisenheimer’ heeft men trouwens ook, en van ons balkonnetje zullen we 't oog
hebben op Schloss Johannisberg! Gelukkig dat we geen zoo erge liefhebbers zyn,
en pas 't stuk van mynheer Huizinga over mode dranken gelezen hebben in Eigen
Haard. Jammer dat i het ten slotte aan de staat overlaat 'n middel ter afweer van
onmatig drank gebruik te zoeken. Wat zal de staat, als die meenen een middel te
kennen tegen die kwaal zich zoo terugtrekken? of had hy ronduit gezegd dat i er
niets tegen wist, dat was ook iets geweest. Dek opperde ook daarover weer een
idee - dat ik nu niet durf meedeelen omdat ik niet heel veel tyd heb en omdat het
brusque gezegd al te excentriek klinkt. Nu goed, we gaan wonen tusschen de
wynbergen in 'n klein vod van 'n plaatsje maar we krygen daar 'n huisje heelemaal
voor ons en 'n klein lapje grond er by. en op dat gegeven bouwen we allerlei luchtkasteelen hoop ik niet. We gaan half augustus over. Dag lieve Hil, en beste
Bruinsma! heel hartelyk gegroet van ons beiden.
Mimi DD

Eindnoten:
1. Nachhilfe: retoucheren (du.)
2. Tussen deze beide kruisen in rood potlood is de hele passage rood aangestreept en door M.
gedikteerd.
3. verheug: verschrijving voor verheugt.

[25 july 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
25 juli 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 4 (⅔) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Directie van Het Nieuws van den
o
Dag, Pijpenmarkt, N 187.
Amsterdam, 25 Juli 1879
Beste Dekker! Door allerlei drukten heb ik op uw jongste schrijven nog niet
geantwoord, waarvoor ik absolutie smeek. Ge zult wel begrepen hebben dat aan
Uw verzoek om f 40.- naar Rotterdam te zenden, niettemin terstond voldaan is.
Ik heb met de toezending van Vorstenschool gewacht tot de bandjes gereed
zouden zijn. Zoowel de stempelsnijder als de binder hebben me evenwel gedupeerd,
daarom zend ik u nu maar vooraf een stel der afgedrukte bladen. - Gebonden zijnde
zullen ze er niet kwaad uitzien, al erken ik dat de druk fraaier behoorde zijn in
verhouding tot de betrekkelijke dure prijzen die men voor zulk werk hier rekent. Had
't boekje niet zoo'n haast gehad, dan zou ik
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't liever elders hebben doen drukken, maar ter wille mijner reis moest ik snel een
stel bladen hebben en daarom koos ik de drukkers die U zooveel ergernis te
verduwen gaven. Wees er echter gerust op dat ik nooit weêr met hen zal aanbinden
wanneer 't Uw werk geldt.
Dat het denkbeeld van zoo'n klein gebonden uitgaafje in den smaak mijner
confraters viel, is mij duidelijk gebleken. Ik twijfel dan ook niet of 't publiek zal 't even
e

gaarne ontvangen. Met 1 October denk ik 't te verzenden. Over drie weken ongeveer
zal ik echter reeds exx geheel gereed hebben, wilt Ge dus eerstdaags reeds eenige
ontvangen, meld mij dan maar hoeveel ik er U zenden zal.
Dat taal en stijl van Juffr. Toussaint U niet behaagt, verwondert me niemendal.
Eigenlijk ‘opgang’ hebben hare boeken dan ook nooit gemaakt, uitgenomen haar
Lauernesse, en Majoor Frans, en het laatste nog wel alléén om de karakterteekening
van de hoofdfiguur. Die beide boeken hebben dan ook alléén meer dan twee drukken
beleefd en ik betwijfel zeer of de respectieve uitgevers wel zaken gemaakt hebben
n

1.

bij dien 2 druk harer opera omnia . Toen ik nog winkelier was, lukte 't mij nooit een
harer boeken te verkoopen: men vond haar schrijfwijze al te gezocht en te taai.
Bedenk echter hoe zelden een goede oorspronkelijke roman hier te lande verschijnt
en Ge hebt den sleutel waarom toch altijd naar een nieuw product van Mevr.
Bosboom gegrepen wordt. Onze armoede op dat terrein is zoo groot dat ik, die ieder
jaar gewoon ben een oorspronkelijke roman als premie bij mijn blad te geven, voor
1880 een van Mevr. B. heb aangekocht, omdat geen enkelen onzer bellettristen
iets van dien aard in de pen had. Bundel I is nu weldra gereed. Kan nu Woest terstond daarop de Verspr. Stukken
en de Minnebrieven drukken? Of zijt Ge soms gereed met Vrijen Arbeid en Pruisen
en Nederland? De zaak is maar dat hij direct kan voortgaan.
Bundel II der Ideën kan desnoods nog wachten tot 't late najaar of den winter.
Uit uw plan tot verhuizing naar Geisenheim zie ik dat Ge althans vooreerst 't
denkbeeld tot vestiging bij Nijmegen hebt opgegeven. Kwam u dat bij nader inzien
niet wenschelijk voor? Toch is 't op Berg en Dal ook heel lief. Ik was daar dezer
dagen en
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vond het er prachtig en bijzonder geschikt voor een man van studie.
Wees met Mimi hartelijk van ons gegroet. Woutertje maakt het zeker steeds goed?
Leeft gelukkig en gelooft mij steeds
Uw trouwe
GLF

Eindnoten:
1. opera omnia: volledige werken (lat.)

[1 augustus 1879
Testament van Multatuli]
1 augustus 1879
Testament van Multatuli. (Amtsgericht Wiesbaden, testament nr. 41 IV 4677/79;
facsimile M.M.) Met lakstempel: E.D.D.

Testament.
Ich Unterzeichnete Eduard Douwes-Dekker, zur Zeit in Wiesbaden wohnhaft, erkläre
hiermit als Universal-Erbin meines Vermogens einzustellen meine innigst geliebte
Gattin Maria Frederika Cornelia Hamminck-Schepel.
Eigenhändig ge- und unterschrieben, und, mit meiner Petschaft versiegelt, dem
hiesigen Amtsgerichte zur Verwahrung übergeben.
n

Wiesbaden, den 1 August 1879
Eduard Douwes Dekker
gewöhnliche handschrift meiner
Unterzeichnung:
Douwes Dekker

Vertaling:
Testament
Ik, ondergetekende Eduard Douwes Dekker, thans woonachtig in Wiesbaden,
verklaar hierbij als universeel erfgenaam van mijn vermogen aan te wijzen mijn zeer
innig geliefde echtgenote Maria Frederika Cornelia Hamminck-Schepel.
Met eigen hand geschreven en ondertekend en met mijn stempelring verzegeld.
Aan het Kantongerecht van deze plaats ter bewaring gegeven.
en
Wiesbaden, den 1 Augustus 1879
Eduard Douwes Dekker
Mijn gebruikelijke ondertekening in lopend schrift:
Douwes Dekker

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

81

[1 augustus 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
1 augustus 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-4 en 5 (⅚) beschreven. (M.M.)
Wiesbaden, 1 Aug 1879 beste Funke! Dank voor het aan Eduard gezondene! En
nu ben ik zoo vry U te verzoeken my te zenden wat ge over dit jaar kunt, moogt en
wilt. Aanstaanden dinsdag gaan we verhuizen. Wees dus zoo goed uw brief ditmaal
nog naar Wiesbaden te adresseeren. Na dinsdag is 't adres: DD.
te Geisenheim a/R
Ik zet er a/R by omdat ik meen dat er meer Geisenheimen zyn.
De reden dat ik u nu geld vraag en zooveel mogelyk, ligt juist in dat verhuizen.
o
Zend me dus s.v.p. zooveel als ge t/m ult dezes jaars meent te mogen doen.
Ons huisje met tuin (de verhuurder noemde 't ‘villa’ in z'n annonce, maar dat was
wel wat weidsch!) is net en aardig. Of wy, indien de optrek de Bergendal vry ware
geweest, liever dáárheen zouden gegaan zyn, is de vraag. Er was voor en tegen.
Maar in allen geval is 't verhuizen van Versluys nog onbestemd, en dit huisje te
Geisenheim was nu te krygen. Hoofdzaak is dat we daarin alleen zullen wonen,
zonder vreemd volk in huis. De woning hier te W.b. zal ik altyd in zekeren zin blyven
betreuren, maar van 't schorrimorrie op de zolderkamertjes hadden we vaak last.
En dan geen tuin! Te Geisenheim zullen we z.g.n. ‘eigen groente’ hebben, iets dat
ik altyd heb hooren afkeuren als onëkonomisch. Maar Mies heeft er pleizier in. En
1.
er zyn bloemen. En daar we nu ook 'n lokaal of wat au rez de chaussée hebben,
zal ik een draaibank, of althans 'n timmermansschaafbank kunnen plaatsen, waarnaar
ik altyd zoo verlangd heb. Daarmee ben ik zeer in m'n schik. De huur is 'n beetje
a
hooger dan we nu hier verwonen, nam: 900 mark (hier: 800 + c 80 voor 'n mansarde
en extra betaling voor water). Ik ga er met genoegen heen, maar erken dat ik W.b.
betreur. Ik heb hier veel liefs en goeds genoten. Ja, bundel I loopt geregeld af. Ik zal zorgen dat Woest terstond daarna kan
voortgaan met Vryen Arbeid & Pr. & Nederland. Daar-
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na Verspreide Stukken en Minnebrieven. Hy drukt best, en sedert lang had ik geen
revisie noodig. Dank voor de Vorstenschool. Ik hoop dat de binder acht zal hebben geslagen op
't ‘openvallen’. By klein formaat en best papier is dat niet makkelyk. Zend my,
asjeblieft maar een Exempl. nam. voor Mimi. Wel zal ik U, zoodra de boekjes
ingebonden zyn, verzoeken om eenige Exempl. namens my aan de dan optegeven
adressen te zenden maar dan had ik graag dat ge er my voor opschreeft. Anders
durf ik 't U niet vragen, daar ik dan mooi weer speel met uw eigendom. Voor
Vorstenschool hebt ge my al heel veel betaald. Och, nog iets, zoudt ge van 't my nu te zenden geld svp. 60 gl. aan Eduard willen
zenden? Zooveel geef ik hem nu in de maand. Hy is (of eigenlyk, zal worden:)
geemployeerd by 't Museum van plastische Leermiddelen van de H.H. Vander
Hoeven en Buys te Rotterdam, iets waarvoor hy zeer geschikt is, vooral ten-opzichte
2.
van de entomologie & zoologie. Maar die zaak is nog in wording en en attendant
krygt hy van my die 60 gl.
Kom je ons te Geisenheim bezoeken? Het ligt even boven Rudesheim, dus schuins
over Bingen, en zeer naby 't slot Johannisberg, in 't hartje van de beste wynbergen,
iets dat my nu juist niet schelen kan. Maar ik erken dat de omtrek zeer lief is.
Dag beste Funke, wees hartelyk gegroet van t.a.v.
Dek
Ons kind is 'n engeltje. Ik kan niet gelooven dat men ooit 'n eigen kind liever kan
hebben dan wy dien jongen. Hy is 'n ware hartedief. Voor geen schatten zou ik hem
afstaan. Dit is 'n waar lot uit de lotery. Ik erken dat zoo'n ‘aanneming’ ook ànders
had kunnen uitvallen. Beminnelyker kind is er niet!

Eindnoten:
1. rez de chaussée: verdieping op de begane grond (fr.)
2. en attendant: in afwachting daarvan (fr.)

[2 augustus 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
2 augustus 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (⅚) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht
bij de Amstel, 37.
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Amsterdam, 2 Aug. 1879
Beste Dekker!
Onze rekening staat aldus:
Saldo in uw voordeel volgens mijn laatste f 5.97
rekening-courant
Voor Uwe herziening van Ideën VII

250.-

Voor Uwe herziening van Vorstenschool 100.Voor Uwe herziening van Vryen Arbeid 200.-1.
en Pruisen en Nederland
Voor Uwe herziening van Minnebrieven 250.-1.
en Verspr. Stukken
Voor Aandeel in de winst voor 1879

500._____

f 1305.97
Uw Debet is:
6 Jan

1879 aan N.
Frybourg

Jan-Dec

1879 aan N.

f 20.60.r

Frybourg f 5.- p md
15 Febr

1879 aan U
uitbetaald

100.-

23 Maart

1879 aan U
uitbetaald

100.-

10 Juli

1879 aan Uw zoon 40.gezonden

2 Aug.

1879 aan Uw zoon 60.gezonden
_____
380._____
Saldo u toekomend

f 925.97

Dit bedrag van f 925.97 zend ik hierbij, except de centen, die ik maar voor uw
rekening zal verrooken.
Ik vind het verschrikkelijk dat Ge f 60.- 's maands aan Uw zoon hebt toegelegd
en hoop dat Ge er mij nooit meer meê moeien zult, daar ik innig overtuigd ben dat
Ge nooit meer onheil met Uw geld hebt gesticht dan op deze manier. Wees er zeker
van dat Ge dat blok net zoolang aan 't been zult voortslepen tot Ge niet meer kunt.
Maar basta!
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Gelukkig dat Ge zooveel genot hebt van Uw aardig Woutertje. Hij blijve lang zoo
geheel natuur en zij U een blijvend zonnetje in Uw hart! En dat zàl gebeuren als Ge
hem maar altijd onder eigen vleugels houden kunt.
Dit jaar zal er van reizen weinig komen, omdat ik in de drukkerij een groote
verandering maak, waarbij ik den ganschen nazomer
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present moet zijn, maar een volgend jaar hoop ik dat nieuwe Paradijs eens te komen
zien. Ik ben ééns in die buurt geweest en heb er een liefelijke herinnering aan
behouden. Toch ben ik niet zonder zorg dat Ge er den winter allicht wat lang zult
vinden omdat de wegen daar zoo licht onbegaanbaar worden door nat weder?
Nu, ik hoop dat Ge U spoedig in G. tehuis zult voelen en er met Mimi en ‘'t kind’
een prettigen zomer zult slijten.
Weest allen hartelijk van ons gegroet.
tt
GLF
Geef mij svpl p.o. bericht van ontvangst?

Eindnoten:
1. Deze werkzaamheden waren op de datum van verzending nog niet verricht.
1. Deze werkzaamheden waren op de datum van verzending nog niet verricht.

[23 augustus 1879
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
23 augustus 1879
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 2 (⅗) beschreven, in duitse schrijfletters. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 25).
Bamberg, 23. August 1879
Verehrte gnädige Frau!
Vergeben Sie gütigst dass ich so lange Ihre gütigen Zeilen nicht beantwortete ich war dienstlich abwesend und konnte aus der Ferne in der Angelegenheit nichts
thun - bis zum 14. September bin ich mit meinem Bataillone noch bei den Maneuver
und wenn Sie gegen Ende September in Wiesbaden anwesend sind, so werde ich
mir erlauben, die weiteren Schritte mündlich mit Ihnen zu besprechen.
In der Hoffnung, dass Sie verehrte gnädige Frau und Ihr ganzer Familienkreis
sich wohl befinden, bin ich mich Ihrer Güte herzlich empfehlend, Ihren Herrn Gemahl
freundlich grüssend
Ihr ergebenster
Eduard Bernhold

Vertaling:
Vereerde geachte mevrouw!
Weest U zo goed mij te vergeven dat ik Uw vriendelijk schrijven zo lang niet
beantwoordde - ik ben om dienstredenen afwezig geweest en kon uit de verte niets
e
doen aan de zaak in kwestie. - tot de 14 september ben ik met mijn bataljon nog
bij de oefeningen en als U tegen eind september in Wiesbaden bent dan zal ik mij
veroorloven de verdere stappen mondeling met U te bespreken.
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In de hoop, dat U geachte mevrouw en Uw hele gezin het goed maken ben ik, mij
van harte in Uw goedgunstigheid aanbevelend en uw heer gemaal vriendelijk
groetend
Uw U zeer toegenegen
Eduard Bernhold

[september 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
Ongeveer 7 september 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
r
Geisenheim Sept 79 beste funke! Ik ben onwel, en dit is al sedert lang het geval.
Ik schreef u onlangs over steenpuisten. Zoo meende ik de dingen te moeten noemen
die me gedurig plagen, maar eindelyk ben ik, door den langen duur der kwaal
opmerkzaam geworden, aan 't naslaan van eenige werken gegaan, en moet me nu
wel de vraag voorleggen of 't ook kanker wezen kan. Ik hel tot die opinie over. Ik
behoef u niet te zeggen dat de dood, als zoodanig, me niet bang maakt, maar wel
zie ik op tegen 't lange traîneeren en de bykomende omstandigheden.
Wat zegt de dokter, zult ge vragen? Ik heb er nog geen geraadpleegd, maar ga
straks naar Wiesbaden om er een te consulteeren. Daar Mimi de kwestie kent (zyzelf
heeft eigenlyk 'n begin gemaakt met onze onderzoekingen, daar ik er eigenlyk geen
acht op sloeg en me alleen nu en dan terloops verwonderde dat ‘het ding niet
ophield’) nu, daar ze weet wat het geval wezen kàn, begrypt ge haar stemming. En
ook de myne is verdrietig. Als 't waar is dat ik gekondemneerd ben, zit ze nu - juist
door dat verhuizen ook - in 'n nare boêl. En dan ons lief jongetje. 't Is 'n engel van
'n kind. Nooit heb ik zoo'n beminnelyk kind gezien, en 't zal me hard vallen hem te
verlaten. Enfin, heel lang maak ik 't toch niet, ook zònder kanker.
Maar een verzoek. Zoudt ge eens 'n geneeskundig werk willen opsporen waarin
de symptomen nauwkeurig worden omschreven?
Steenpuisten ken ik. Het verloop van die dingen is eenvoudig. En zeker is 't dat
myn kwaaltje géén steenpuist tot oorzaak heeft. Het
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1.

komt overeen met wat ze (meen ik) anthrax noemen, en dàt loopt op kanker uit.
De zaak vertoont zich by en om den linker tepel, juist in de buurt der klieren waar
kanker thuis hoort, en heeft niet veel uitbreiding van omtrek of dikte. De focus
verplaatst zich, of liever nadat één uitgewoed heeft, vertoont zich 'n knobbeltje op
'n andere plek. De pyn is gering, veel minder dan by 'n steenpuist het geval is. Enfin,
de zaak is maar dat ik den titel weet van 'n duitsch werk waarin ik het kan naslaan.
Ge behoeft me dat werk volstrekt niet te zenden. Ik kan het te W.baden wel bestellen.
Dat is zelfs nog gemakkelyker.
Om den titel van zoo'n werk te kennen, moet ik 't hier aan 'n man van 't vak vragen,
en die sturen niet graag graan van den molen. En dat ik meer op eigen nasporing
vertrouw dan op 't zeggen van 'n dokter is omdat 'n boek oprecht is en 'n mensch
niet.
Laat in godsnaam Woest 'n paar dagen wachten. Het drukt me erg, maar ge
begrypt m'n stemming. Die lieve lieve Woutertje! Nu, Mimi zal goed voor hem zyn,
want ook zy houdt dol van 't kind. Maar nu moet ik nog de zeer vervelende en
omslachtige maatregelen nemen om 't kind wettig te adopteeren. Die aanraking met
mannen van de Wet, is ook 'n soort van anthrax voor me. Help me svp. aan 'n titel voor de 2 Vry-arbeid en Pr. & Ned. Politische Vertoogen?
Politische Stukken?
Polemiek?
Polemische Schriften?
De bezwaren by de keus zyn
1. Dat het opschrift niet nageaapt schyne. (Huet's ‘Polemische Fragmenten’.
2. Dat de kooper2. worde gewaarschuwd niets nieuw te krygen.
3. Dat de dorheid niet afschrikke.
4. Dat ik niet door den titel minder dor te maken zulke lezers fop die altyd 'n
vertelling of aardigheidje verwachten.
De moeielykheid wordt iets minder als gy de goedheid hadt by 't annonceeren een
nootje te voegen in dezen geest ‘behalve de vroeger van den schr. verschenen
brochures over Vryen Arbeid en de polemiek tegen den heer Bosscha, bevat deze
bundel ±....
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vel nieuwen tekst’ - In dat geval zou ik stemmen voor den korten titel:
Polemiek. Stuur me heusch geen boek over kanker. Holl. geneeskundige werken zyn toch
byna altyd uit het Duitsch vertaald. Ik heb slechts den titel noodig.
Hartelyk gegroet
tt
Dek

Eindnoten:
1. anthrax: negenoog, of miltvuur-ontsteking.
2. kooper: oorspr. stond er lezer.

[9 september 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
9 september 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (¼) beschreven. Daarbij gevoegd twee enkele halve velletjes met boektitels, beide
in ander handschrift, alleen aan de voorzijde beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje
op het postpapier. Directie van Het Nieuws van den Dag. Pijpenmarkt, No 187. Op
de achterzijde van een der halve velletjes de opdruk: Scheltema & Holkema Boekh.Uitgevers. Amsterdam... 1879.
Amsterdam, 9 September 1879
Beste Dekker! Hierbij de eenige titels die ik heb kunnen vinden. Tot mijn
verwondering echter schijnen er in 't Duitsch weinig of geen studiën over die
ongelukkige ziekte te bestaan, althans niet apart uitgegeven te zijn. Tegen 4 in 't
Fransch heb ik maar één boek in 't Duitsch gevonden dat alleen over kanker handelt.
Ik vermoed dat daar deze ziekte uit zoo verschillende oorzaken ontstaat, ze deels
in Chirurgische deels in Therapeutische handboeken beschreven is.
Nimmer heb ik er van gehoord dat bij mannen die ziekte in de borst ontstond en
daarom vlei ik mij dat U na onderzoek dier boeken blijken zal dat Ge u vergist. Dit
laatste van u te vernemen zal mij recht verkwikken, want uw brief heeft mij diep
ontroerd. Overmorgen schrijf ik u meer. Heden heb ik 't uiterst volhandig.
Recht hartelijk gegroet van
Uw
GLF
1 Heurtaux. Du Cancroïde en général, 1860 3fr.50.
1 Cornil. Du cancer et de ses caracteres anatomiques 1867. 2fr.50.
1 Massers. Mémoire sur le traitement Médical et la guérison des affections
cancéreuses, 1870 1 fr.
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1 Leflaire. Indications et contra-indications de l'opération dans le cas de cancer du
sein 1872 2fr.50.
Medicinische Handbibliothek.
C.f. Winter. Leipzig
B. Köhier. Die Krebs-u-Scheinkrebs.-krankheiten d. Menschen nach den bisherigen
Leistungen der Wissenschaft vom klinischen Standpunkte dargestellt. 1853. f 5.70

Vertaling:
Heurtaux

: Over kankerachtige ziekten in het
algemeen.

Cornil

: Over kanker en haar anatomische
kenmerken.

Massers

: Beschouwing over de medische
behandeling en de genezing van
kankeraandoeningen.

Leflaire

: Indikaties en tegen-indikaties voor
operaties in het geval van borstkanker.

Köhier

: Kanker en schijnkanker-aandoeningen
van de mens op grond van de huidige
inzichten der wetenschap, beschreven
vanuit klinisch gezichtspunt.

[22 september 1879
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele]
22 september 1879
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-4 en 5 (¼) beschreven. (M.M.)
GEISENHEIM!!! a/R
22 September 1879
Waarde Tiele! Ik was zeer verheugd uw hand te zien op 't adres der mededeeling
van Uw huwelyk, en nog meer over de mededeeling zelf! Het was 'n prettige
verrassing. Wy beiden wenschen U en Mejuffr. Uw aanstaande hartelyk geluk. Gy
hebt een sinnige manier gekozen om by Uw ontbyt op 3 Oktober, Leidens ontzet te
vieren!
M'n inkt is bleek, dit beteekent dat ik, gelyk ge trouwens uit het onderstreept
opschrift reeds bemerkt kunt hebben, dat we niet meer wonen te Wiesbaden, maar
in 'n nest waar geen zwarte inkt te krygen is. Welnu, in dat nest hebben wy een
1.
aardig huisje, en... en... en... als uw huwelyksreisje U dezen kant op voert, komt
dan hier!
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De mogelykheid bestaat dat ge U wat zult moeten behelpen wat de lokaliteit aangaat,
maar met goeden wil is dat niet onaangenaam, niet waar? In allen geval zult ge
hartelyk welkom zyn. Geisenheim is het eerste station(nětje) na Rudesheim. Het
ligt vry naby den Johannesberg.
De oorzaak dat ik U waarschuw tegen de mogelykheid van bekrompen logies,
ligt hierin dat we met ¾ zekerheid bezoek verwachten van de familie Oeberius uit
Arnhem. Als ge die hier vindt (geheel zeker is 't nog niet) zouden we moeten
schipperen, maar dat zouden we met pleizier doen, als we maar niet vreesden dat
het U onaangenaam was.
Doch ge behoeft nog niet te beslissen. Gesteld dat ge besluit 'n Ryn reisje te
maken, en dan te Wiesbaden komt, dan zyt ge slechts één uur sporens van ons af,
en zoudt des verkiezende in één dag heen en terug kunnen gaan.
Ook van Mainz uit zyn de gelegenheden naar Geisenheim legio, vooral p. boot.
Doe svp. onze zeer vriendelyke komplimenten aan Uwe bruid en wees zelf van
ons beiden heel hartelyk gegroet!
DD

Eindnoten:
1. De onderstreepte t is naderhand toegevoegd.

[23 september 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
23 september 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-7 beschreven. (M.M.)
Geisenheim a/R
23 Sept 1879
beste Van der Hoeven!
r

Voor vele dagen reeds ontv ik van Eduard (NB. p briefkaart!) bericht dat hy z'n
examen voor student niet had kunnen doen. Vraagt ge my of 't me verwonderde?
n

Neen! Wie op z'n 12 jaar den professor uithangt, is als volwassen man niet in staat
met schooljongetjes te concurreeren.
Hoe dit zy, ik was er zeer verdrietig over, en stelde gedurig m'n antwoord uit,
omdat ik geen kans zag m'n bitterheid intehouden. En dit is nog 't geval. Telkens
nam ik me voor maar weinig over de zaak te zeggen, maar 't lukt niet my te
bedwingen.
Toch moet ik iets antwoorden. Vooral daar hy me vraagt ‘of ik hem assisteeren
wil Officier van Gezondheid te worden?’
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't Is of-i me voor gek houdt. Ik had hem willen assisteeren om Chef van den geneesk.
dienst te worden, als hy maar begonnen was zichzelf te assisteeren in 't bekwaam
worden voor schooljongen.
Ge weet dat ik toen ik van hem het doorstaan van zoo'n admissie-examen vorderde
(het was de conditie waarop ik hem die maandelyksche ondersteuning gaf) dat ik
niet juist stellig van plan was hem op de akademie te laten gaan. Dit wilde ik in
beraad houden, vooral in overleg met U, en de mogelykheid eener plaatsing aan
Uw Museum. M'n doel met dat admissie-examen was slechts zeker te zyn dat hy
niet leeg liep en z'n tyd niet verdroomde. Juist daarom eischte ik schools leeren,
iets als stipte gymnastie na z'n wild zwerven.
Maar de keus of-i nu al dan niet 'n akademie bezoeken moet, is me helaas
bespaard gebleven. Afgekeurd voor schooljongen, want iets anders is zoo'n student
niet!
Dat hy in andere opzichten méér weet en meer ontwikkeld is dan anderen doet
hier niet ter zake. Ik had de wanorde in z'n opleiding willen regelen, en in dat
voornemen heeft hy me nu weer gedwarsboomd. Wat heeft-i dan toch in godsnaam
gedurende al die maanden uitgevoerd?
Hoe dit zy, ik ben er moe van
(Gy weet niet alles. Zeg dus niet te spoedig dàt ik spoedig den moed
opgeef. Eduard heeft me meer gekost dan ik gaarne vertel, omdat het te
smartelyk is.)
Ja, ik ben er moe van, en nu vraag ik U om raad. Ge zyt zeker in de gelegenheid
geweest hem te bestudeeren. Wat moet ik doen? Begryp daarby dat ik alles behalve
wèl ben, en met inspanning stryd tegen allerlei verdriet. Ik voel me suf en onmachtig,
zoodat het arbeiden me zwaar valt. Herhaaldelyk had ik me tot het beantwoorden van Eduards lakonieke mededeeling
gezet, en telkens verscheurde ik m'n brief, omdat ik inzag dat bitterheid niet helpt.
En ànders schryven kan ik niet! Den laatstverscheurden brief sluit ik hier in. Zie er
uit hoe m'n stemming is. Wees zoo goed hem te zeggen dat ik hem niet schryf omdat
ik niet anders dan zeer ontstemd schryven kàn.
Geef my eens raad, beste v d. H. Misschien kunt gy dat, na de kennis die ge
waarschynlyk van z'n karakter, bekwaamheden en levensbeschouwing (?) hebt
opgedaan.
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Onder ons: in zyn geval ware ik liever in de Maas gesprongen dan op 25 jarigen
leeftyd m'n vader te schryven dat ik niet goed genoeg was voor student! 't Is schande!
En dat wou voordrachten houden op 't Gen. kundig Congres!
Wees hartelyk van my gegroet
Uw liefh
Dek
Ingesl. 10 gl zyn voor de kapok die Eduard my gezonden heeft. - Ik kan hier in dit
nest geen behoorlyke inkt krygen.

[23 september 1879
Brief van Multatuli aan Edu]
23 september 1879
Brief van Multatuli aan Edu. Dubbel velletje postpapier waarvan blz. 1-3 en 4 (⅚)
beschreven. (M.M.). Onvoltooid, waarschijnlijk bijgesloten in de vorige.
Geisenheim 23 Sept 79
Eduard! Alzoo afgekeurd voor schooljongen! Ellendiger kan het niet. En dat deel
je my heel lakoniek (n.b. pr postkaart!) mee. En je dringt nogal op spoed aan in 't
beantwoorden van je vraag om je te ‘assisteeren’ in je plan om officier van
r

gezondheid te worden. Hoe wil jy off van gezondheid worden, daar je als volwassen
man nog niet eens bekwaam bent voor schooljongen?
Toen ik je voor eenigen tyd beloofde je met 60 gl 'smaands bytestaan tot
November, deed ik al wat ik kon, ja meer dan ik kon. Wanneer je dien tyd goed
besteed had, zou ik nader beraadslaagd hebben wat er te doen viel. Nu weet ik
geen raad. Ik ben er moe van. Nog tweemaal zal ik je die 60 gl zenden, al weet ik
zelf nog niet waar ik ze vandaan zal krygen, maar ik moet je ernstig verzoeken
daarna voor jezelf te zorgen. Ik heb gedaan wat ik kon en zeker meer dan ieder
ander vader zou gedaan hebben die zóó door z'n kinderen behandeld werd als jy
en nonni my gedaan hebt.
Sedert al den tyd dien je nu weer in Holland bent, heb ik geen enkelen keer 'n
behoorlyken brief van je gehad. Daar je nooit 'n woord schreef over je werk d.i. over
je schoolstudie om de hollandsche jongetjes van 12 jaar intehalen, begreep ik al
lang dat er al weer van je fraaie beloften niets komen zou. Verwonderd heeft me
dus de uitslag van je examen niet! Maar wel ben ik er beschaamd over, en dat moest
jy ook wezen. Je ziet nu dat men in Holand niet met schreeuwen en bluffen te recht
komt, zooals in dat fraaie Italie! Daar kan je
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[26 september 1879
Brief van P.A. Tiele aan Multatuli]
26 september 1879
Brief van P.A. Tiele aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 en
3 (⅕) beschreven. (M.M.)
Utrecht 26 Sept. 79
Waarde Vriend!
Het deed mij groot genoegen ook van u en uwe vrouw een gelukwensch te
ontvangen. Ja, ik heb buitengemeen geboft, na al mijn wederwaardigheden nog
een lief, verstandig meisje te vinden die er niet tegen opzag lief en leed met mij te
deelen. Na een minder goeden winter kwam ik in de eerste dagen van Mei hier en
weldra ondervond ik de goede uitwerking van de droogere Utrechtsche lucht en
voelde mij al spoedig zoo flink en monter dat ik den stouten stap durfde wagen.
Mijne Agathe is de zuster van den schilder Frans ter Meulen, met wien ik al lang
zeer bevriend was. Zy is 33 jaar, heeft veel nagedacht, kent en acht u ook en zou
u gaarne persoonlijk leeren kennen, maar daar het al naar den winter loopt en ik
dan zeer op moet passen kunnen wij van uw vriendelijke uitnoodiging tot mijn spyt
geen gebruik maken, en zullen ons uitstapje tot een volgenden zomer moeten
uitstellen. Alleen bij bizonder zacht weer zouden wij een paar dagen naar Brussel
gaan, waar wij in weinige uren kunnen komen.
Ik had zeer gaarne wat uitvoeriger vernomen hoe het u en mevrouw gaat, want
geloof dat ik daarin hartelijk belang blijf stellen. Als gij eens tijd hebt houd ik mij
aanbevolen dat te vernemen. Wat mij betreft, ik heb veel reden van tevredenheid
want het is mij hier door een welwillend Collegie van Curatoren (zonderling dat
Utrecht juist een liberaal Collegie heeft) zeer gemakkelijk gemaakt, en zelfs hebben
zij besloten bij gelegenheid van een nieuwen aanbouw aan de Bibliotheek, die in 't
volgende jaar moet beginnen, daarvan ook een gedeelte aan mij tot woning af te
staan. Voorloopig ga ik wonen in een huisje met lieven tuin op de Plompetorengracht
voorby de Molensteeg. Mocht gij dezen winter in 't land komen dan houd ik mij zeer
aanbevolen u daar te zien. Wij hebben een kleine logeerkamer, waar gij zeer welkom
zult zijn.
Mijne hartelijke groeten ook uit naam mijner bruid aan Mevrouw verzoekende
noem ik mij hoogachtend
d

Uw dw. Vr .
P.A. Tiele
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[2 oktober 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
2 oktober 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje waarvan blz. 1-2 en 3 (⅓)
beschreven. (M.M.)
Amsterdam, 2 October 1879
Beste Dekker!
Met spanning zie ik steeds uw nader bericht tegemoet aangaande uw
gezondheidstoestand. Het lang uitblijven daarvan doet my echter vreezen dat uw
treurig vermoeden tot zekerheid werd en dan kan ik mij voorstellen, dat Ge in zorg
zit over de toekomst uwer beide lievelingen. Laat U echter daardoor niet te zeer
neêrdrukken, want Ge hebt er onder uwe vele vrienden die alsdan hun plicht zullen
kennen en zeker aan de uwen hun schuld aan U zullen betalen. Dat ik niet nalaten
zal Uwe vrouw meê te deelen van de vruchten van uwen arbeid, zult Ge toch wel
als zeker aannemen? Blijven mijn omstandigheden zooals nu (en daar is veel kans
toe) dan kunt Ge daar stellig op rekenen; voorloopig wil ik mij reeds gaarne verbinden
gedurende de eerstvolgende tien jaren ieder jaar f 500.- uit de opbrengst uwer
werken voor haar beschikbaar te stellen.
Dat Ge geen lust gevoelt u met correctiewerk te bemoeien, nu Ge zeker vrij wat
gewichtiger dingen te behandelen hebt, is licht te begrijpen. Ik zal dan ook maar
met herdrukken voortgaan en zelf zoo nauwkeurig mogelijk toezien dat alles er goed
blijft uitzien. Later kan Mimi, wanneer zij daartoe tijd heeft, mij allicht daarin helpen.
Ik hoop hartelijk dat mijne vrees nog ongegrond zal blijken en zal niets liever dan
betere tijdingen van U hooren. 't Was mij echter onmogelijk langer te wachter met
U een woord van bemoediging toe te spreken, want ik voel best hoe angstig Ge nu
en dan over Uw lief gezin zult zitten te peinzen, niet zeker wetende dat zij een
passende positie zullen behouden. Overdrijf echter niet op dat punt: ik voor mij
geloof zeker dat men Uwe nagedachtenis geen schade zal aandoen. Integendeel
acht ik dat menigeens geweten wakker zal worden wanneer Ge niet meer zijn zult
en men U eerst dan zal leeren waardeeren. Tracht dus kalm te zijn en geloof mij na
hartelijke groeten
Uw trouwen
G L Funke
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[4 oktober 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
4 oktober 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-6 en 7 (¼) beschreven. (M.M.)
Geisenheim, 4 Okt. 79 beste Van der Hoeven, Vriendelyk dank voor Uwen brief en
al de moeite die gy U wel weer voor my hebt willen getroosten. Wat de zaak zelf
betreft, nl. Eduards standpunt en toekomst, ben en blyf ik even verdrietig. Eerst uit
Uw schryven merkte ik nu dat Eduard het bedoelde examen niet gedaan had. In z'n
zeer lakonieke briefkaart schreef hy slechts: ‘ik heb 't niet kunnen doen’ 'tgeen ik
opvatte alsof hy afgewezen was. Ik weet niet wat erger is.
Ge weet wel dat ik by 't eischen van dat examen, als voorwaarde voor de hem
dit jaar te verleenen hulp, niet zoo zeer van plan was hem 'n akademie te doen
bezoeken
(misschien wèl, naar bevind van zaken!) als wel hem daardoor te noodzaken zich
1.
schools, stipt jongensachtig, als ge wilt, bezig te houden. Hy moest eens tonen
dat-i zich dwingen kon eens te beginnen met het begin. De neiging tot het tegendeel
(door sommigen voor genialiteit gehouden, en hy zelf zou 't daarvoor wel willen
uitgeven!) is niets dan luiheid. De meeste luiaards zyn... altyd bezig, en meestal als
pretext om niet het werk te doen dat ze doen moesten.
Van pretexten gesproken, Eduard brengt m'n niet antwoorden op zeker briefje in
verband met z'n lamlendig ontwyken van dat examen? Dat is al te fraai! Zoo oud
als hy is, heeft-i me nog nooit 'n behoorlyken brief geschreven. Van zyn levensloop,
zoowel wat het gemoedsleven aangaat, als de uiterlyke omstandigheden, weet ik
niets anders dan wat me blyken moest als-i 'tzy in persoon 'tzy schriftelyk in
berooiden toestand tot my kwam. Zoudt ge meenen dat-i nu gedurende dezen zomer
my op de hoogte hield van z'n vorderingen of bezigheden in verband met dat
examen? Volstrekt niet. Ronduit gezegd, verwachtte ik dan ook geen goeden uitslag!
Hoogstens schreef my my in algemeene woorden dat hy ‘werkte’. Wel nam hy de
moeite my als 'n gewichtige zaak meetedeelen dat-i genoodzaakt was geweest...
'n paar nieuwe schoenen te koopen!’ En in verband met den overigen inhoud van
den
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brief waarin dat stond, moest die belangryke tyding my moveeren hem geld te
zenden ‘daar er voor dat examen 40 gl. moest gestort worden.’ Let wel dat daarby
niet stond: ‘ik zal dat examen doen’ of: ‘ik hoop er doortekomen’ of: ‘ik ben zeker
dat ik er doorkom’ of: ‘ik zie er tegen op’ o neen, door tusschen de regels te lezen,
n

wist ik reeds dat het al weer mis was, en dat hy my voor den 1000 keer had
teleurgesteld.
Ik ben ten einde raad met hem, en heb geen lust hem te schryven. Vermaningen
baten niet. Daartoe is het te laat. Ook weet ik dat hy daarvan geen notitie neemt.
Bovendien, wàt zou ik hem aan- of afraden? Dat het eindelyk tyd wordt eens voor
zichzelf te zorgen door geregeld-praktischen arbeid, zal hy zelf wel weten. Dit behoort
hy althans te weten, en zoo niet dan geeft het niet of ik hem dat zeg. Een laatste
poging was myn eisch dat hy zich bekwaam zou maken voor dat examen. Had hy
dàt gedaan, dan had ik moed gekregen, en geen offer zou me te zwaar geweest
zyn om hem verder te helpen. Maar nu hy weer blyk heeft gegeven zelfs tot die
geringe inspanning niet in staat te zyn, weet ik niet wat er verder te doen valt.
In Maart beloofde ik hem 60 gl smaands. Dit was geen kleinigheid voor my, vooral
daar ik hem gedurende m'n verblyf in Holland telkens geassisteerd had. De conditie
was dat-i zich vertrouwd maken zou met den eventueelen werkkring dien gy hem
zoudt kunnen aanwyzen, en dat examen! Heeft-i nu in Uw zaak meer ambitie
getoond? Ook dáárvoor had dat examen nuttig gewerkt.
(By al uw leervakken speelt de technische terminologie 'n groote rol. De
daarvoor nodige etymologische kennis is juist begrepen in die
admissie-studie, en reeds daarom alleen had myn plan goeden grond!)
- Vraagt ge my nu waarom ik U dit alles schryf? Ik weet het niet! Want zie, ik verzoek
u niets, ik draag u niets op. Zelfs belast ik u niet met 'n boodschap aan hem. Wel
moogt ge hem, des verkiezende, meedeelen wat ik schryf, o ja, maar ik vraag 't u
niet.
o

Eerstens zou 't voor U 'n verdrietige kommissie zyn, en 2 wat baat het? Al wat
gy of ik hem zouden kunnen zeggen, is hem herhaaldelyk gezegd.
Neen, ik schryf u alleen om m'n verdriet te luchten. Ziedaar de eenige oorzaak.
-
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Geheel afgescheiden van 't verdriet dat Eduard my veroorzaakt, voel ik my zeer
onwel. Alles wat ik waarneem, doet me zeer. Liever had ik 'n noembare ziekte. Zeker
zal ik weer genoodzaakt wezen dit jaar ('tzy dan voor of na N. Jaar) in Holland te
komen. Ik zie er erg tegen op, maar wat moet, moet!
Wees heel hartelyk van my gegroet. Is 't U nog mogelyk eens te komen
overvliegen? Gister en heden was 't mooi weer. Zoo ja, vraag niet òf 't schikt. Dat
is tydverlies voor niemendal. Maar wel zou 't goed zyn te telegrafeeren dàt ge komt,
dan kan ik berekenen of ik U met rytuig moet afhalen van Rudesheim waar ge anders
misschien 'n 40 minuten wachten moet, daar sommige treinen niet dóórgaan.

Eindnoten:
1. tonen: oorspr. stond er toonen.

[13 oktober 1879
Zelfmoord B.P. Korteweg en E. Baart]
13 oktober 1879
Bastiaan Pieter Korteweg, op 15 februari 1879 in het huwelijk getreden met Elize
Baart, pleegt samen met zijn vrouw zelfmoord.

[22 oktober 1879
Brief van F. Feringa aan Multatuli]
22 oktober 1879
Brief van F. Feringa aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 geheel
beschreven. (M.M.)
Groningen 22 Oct '79
1.
Amice! Gy vraagt of het K nooit gedrukt heeft ‘dat z'n vrouw zich medeplichtig
maakte aan 't rondstrooien.. enz’. Hierop moet ik antwoorden dat het hem wel heeft
gedrukt, en ik herinner my dat ze daarover wel vroeger nu en dan ruzie hadden.
(Langzamerhand is de invloed van M Kruseman op Elise zwakker geworden). Of
het nu aan zyn verliefdheid te wyten is geweest of aan zucht tot uitstellen, in afstellen
overgaande, dat hy niet openlyk M. Kr. op haar plaats zette, of wel aan zekere
onvatbaarheid zulke dingen goed te voelen - laat ik daar.
Dat is zeker: als hy eenmaal begreep - hy begreep gewoonlyk langzaam - dat hy
voor verongelykten in de bres moest springen, dan deed hy het op vehemente
wyze.2.
Men zond my uit Utrecht dat stuk van Doedes ; misschien was 't
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de hoogwyze zot zelf die de betr. courant zond. Wat 'n wysheid omtrent een woord,
en dat by zulk een gelegenheid. Ik kreeg er juist denzelfen indruk van als gy. Dat
betoogt heel professoraal dat K. geen goed onderlegd Boeddhist was. Zoo iets is
dan ook alleropmerkelykst in een gewoon Nederlander. Op zulk een zeldzaamheid
moet natl. gewezen worden.
t.à.v.
Feringa
Zeker vader deelde my eens mede dat zyn veelbelovende 16-jarige zoon een fout
3.
in myn Dem. had gevonden. De gymnasiast ondervraagd bleek te hebben ontdekt
dat er ‘een stipje op een i’ - letterlyk! - ontbrak. Die jongen zal wel Doedes II worden.

Eindnoten:
1. Korteweg, zie bij 13 oktober 1879.
2. J.A. Doedes (1817-1897), nederlands theoloog.
3. Democratie en Wetenschap (1871).

[24 oktober 1879
Verschijning Vorstenschool, 6e dr. en Ideën VII, 2e dr]
24 oktober 1879
De zesde druk van Vorstenschool en de tweede druk van de Ideën, 7e bundel
verschijnen, Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, no. 85. (U.B.
Amsterdam)
Multatuli, Vorstenschool. 6e druk. Amsterdam, G.L. Funke. Kl. 80 (159 blz.)
f 1.25
-, Ideën. 2e, door den auteur herziene druk. 7e bundel. Als voren. Post 80 (346
Blz.)
f 2.50

[27 oktober 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
27 oktober 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Dubbel en enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
Geisenheim 27 Oktober 1879 beste van der Hoeven, Dank voor de 25 Mark, en
- voor alles! Het spyt me dat ge geen gelegenheid hebt gehad hier te komen, schoon
ge in zekeren zin weinig aan my zoudt gehad hebben, want ik voel me onbeschryfelyk
suf en gedrukt. Maar my was 't aangenaam geweest, vooral omdat het schryven
me zoo moeielyk valt. Ik zal wel genoodzaakt zyn, weer in Holland te komen, en ik
hoop dat dan het spreken beter zal gaan. Wat my betreft, is op 't oogenblik de
hoofdzaak hoe ik 't maken moet met Eduard. Ja, zeker was 't goed dat ge hem die
27 gl voorschoot. Ik dank U wel.
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Van zyn kant echter was er weer 'n verkeerdheid dat-i z'n toelaagje reeds op den
n

I noodig had, daar hy, terug rekenende tot den tyd van myn aanwezen in Holland,
weten kon dat die 60 gl eigenlyk over de pas aangevangen maand liepen, en niet
over de afgeloopen. Steeds heb ik hem vooruit betaald, en méér dan dat! Myn
aanmerking hierop heeft niet ten doel hem 'n maand te beknibbelen, o neen! Maar,
zeker is 't, dat hy rondom by, en van 't noodige voorzien was, toen ik vertrok, en
bovendien voor de eerstvolgende maand het geld in handen had. Het van hem
geeischt STUDEEREN had alle by zonderheden die tot uitgaven leiden, moeten
uitsluiten. Uit dat verschuiven van den termyn zie ik dat-i niet geleefd heeft ‘als 'n
kluizenaar’ zooals ik in dit byzonder geval 't recht had van hem te vorderen, en dat
hy my dan ook beloofde. Ik houd van vroolykheid o, hoe meer hoe liever, niet voor
my zelf maar voor anderen. In Eduard's geval was iets anders noodig! Hy moest
1.
tonen dat het hem eindelyk ernst was, zich te bepalen tot iets degelyks. Of die
schoolstudien noodig zyn, was hier de vraag niet! (Ze zyn wèl noodig en juist voor
hèm!) de zaak was maar dat-i eens eindelyk blyk gaf van - nu, ge weet de rest.
Dat ik zoo-even sprak van vroolykheid en pret-maken, beteekent niet dat ik dit
van Eduard veronderstel. Maar ik vraag wat-i dàn heeft uitgevoerd? Het ware te
wenschen geweest dat-i zich schuldig maakte aan z.g.n. ‘slecht gedrag’ voor zoover
dit bestaat in pierewaaien en pret maken. Dááraan komt 'n eind. Men heeft er gauw
genoeg van. Maar aan zyn droomerig niets-doen komt géén eind. Dat hy ‘bezig’ is,
wil ik wel gelooven, maar... gewoonlyk met iets dat niet noodig of zelfs schadelyk
is. Ik had er niets tegen dat hy timmerman of metselaar werd, mits hy dan in dat vak
z'n best deed, en voet by stuk hield. Vergeef me dat ik U zoo bezig houd met zulke verdrietige zaken. Ik beschouw
het waarlyk als een waardeerbare opoffering van Uw kant, dat ge zulke vervelende
brieven wel lezen wilt. En een der oorzaken dat ik ze schryf, ligt hierin dat ik geen
kans zie, myn geschryf tot hem te richten zonder te vervallen in nuttelooze bitterheid.
Deel hem S.V.P. uit m'n brief mee wat U goed voorkomt.
Daar er aan z'n toelaag over de laatste maand (volgens hèm: September, maar
eigenlyk is 't voor Oktober) nog 'n kleinigheid
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ontbreekt, zend ik hem heden 'n postwisseltje van 10 gl. Wanneer ik hem de volgende
f 60 zenden zal, weet ik nog niet, daar 't my inderdaad zwaar valt. Indien hy van
den beginne af dat maandelykse bedrag had beschouwd als bestemd voor de
beginnende maand, zou hy nu niet zoo terstond verlegen zitten als 't niet kwam op
den eersten! Ik kan 't niet helpen, en doe wat ik kan.
O god het is me zoo pynlyk zoo te leuteren, en 't is m'n aard niet! Die zaak van Korteweg is 't natuurlyk gevolg van zelfbedrog. Hy en zy gingen
gebukt onder hun door ongegronde pretentie teweeg gebrachte antecedenten. Nu
dit eenmaal zoo wàs, vind ik 't flink dat ze, in-plaats van 'n bedorven en verkeerd
opgezette party uittespelen, 't bord omsmeten alsof ze zeggen wilden: ‘verloren heb
ik, maar loopt nu allemaal naar de weerlicht!’ Ik ben zeer onwel, en als ik niet wist dat veel beroerdelingen 't als 'n triumf zouden
beschouwen, deed ik als Korteweg. Hartelyk gegroet tt
DD

Eindnoten:
1. tonen: oorspr. stond er toonen.

[1 november 1879
Bespreking Vorstenschool in De Portefeuille]
1 november 1879
Bespreking van de zesde druk van Vorstenschool in De Portefeuille, no. 31, blz.
242. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Multatuli Vorstenschool Zesde druk
Amsterdam G.L. Funke
De heer Funke heeft goed gedacht den zesden druk van Vorstenschool tot een
juweeltje te maken van papier, druk en bindwerk - een uitgaafje om bij dozijnen
cadeau gegeven te worden, aan schrijvers, tooneeldichters, tooneelvrienden in 't
algemeen en vooral aan leden van hooger of lager bestuur.
Er kan thans geen sprake zijn van eene kritiek van dit werk, dat allen bekend is
en wel den meesten in dubbelen vorm - als boek en als drama, want bij uitzondering
koopt men Vorstenschool als men 't zal gaan zien, iets dat bij andere dramaas niet
gebeurt, of althans hoogst zelden.
Dat de zesde druk van dit drama verschijnt is inderdaad wel de moeite waard er
over na te denken. Dr. Jan Ten Brink beweerde indertijd, dat Bilderdijk gekocht werd
en niet gelezen, Multatuli gelezen, maar niet gekocht. Tegenwoordig zou die bewering
in beide gevallen onjuist zijn.
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De reden, waarom Vorstenschool meer dan eenig drama gekocht werd, lag zeer
zeker daarin, dat duizenden in de klachten der koningin hun eigen klachten hoorden,
dat het voor duizenden eene zaligheid is, hunne grieven duidelijk te hooren
uiteenzetten, luide te hooren verkondigen, wat zij zelf meenden 't eerst ontdekt te
hebben, wat ze daarna poogden te zeggen, maar wat hun, tot een staat van
machtelooze woede gebracht, met geweld in de keel werd teruggedrongen. Die
eindelooze, welsprekende klacht, die kreet van duldeloos lijden en heilige
verontwaardiging en daartusschen de dramatische idylle, waarvan Hanna de
hoofdpersoon is, dat maakt Vorstenschool - gelezen of gespeeld, maar vooral
gespeeld - tot een kunstwerk vol gezond realisme, dat ieder burger van den Staat
moet hebben genoten, - de dichter zoowel als de staatsburger zal er wel bij waren.

[5 november 1879
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
5 november 1879
Brief van Multatuli aan dr. J.H. de Haas. Vier dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven, plus een half enkel velletje waarvan alleen de voorzijde is beschreven.
Drie vellen zijn met blauw potlood genummerd als 2, 3 en 4. Op blz. 8 onderaan in
potlood: (vervolg morgen). (M.M.) De brief is op 6 november voltooid.
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Waarde De Haas! Met aandoening ontving ik alweer uwlieder bydrage tot het
pensioneeren van Havelaar! Ik zeg ‘uwlieder’ al is dat woord door de schoolmeesters
1.
afgeschaft, omdat m'n dankbetuiging ook onzen besten De Wolff aangaat, en
misschien anderen die ik niet ken. En ook bedank ik U voor uw brief waarin anderen
pessimismus zouden vinden, en die my toeschynt de uiting te zyn van eerlyk te
2.
motiveeren bitterheid. Dat uw ‘schimpen’ géén pessimismus is, geen parti-pris om
alles van den onbehagelyksten kant te beschouwen, blykt uit uw toejuichen van den
uitslag der benoeming van den Z. huis direkteur. De tevredenheid dáárover zou 'n
antwoord zyn op de banale beschuldiging: ‘O, die man keurt alles af. Hy is nooit
tevreden’, &c. Ook ik kan in waarheid betuigen, géén pessimist te zyn. Ik ben bly
als ik iets mag roemen, en 't afkeuren doet me pyn. Wel is 't hard, by zóó'n stemming
te worden gehouden voor 'n isegrim. En dit gebeurt telkens. Als voorbeeld, men
zendt me gedurig allerlei schryvery (z.g.n. ‘letterkundige’ produkten. Dat heele woord:
‘letterkundig’ hindert my al, omdat ik geen ‘kunde’ blief te zien in vertellinkjes of
versjes van zekere soort!) en dan moet ik over 't gezonden stuk m'n oordeel zeggen!
Het gewone refrein is dat men ‘volstrekt niet boos zal wezen over aanmerkingen’
dat men ‘myn oordeel op zoo hoogen prys stelt’ &c. Jawel! Ge kunt
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U geen begrip maken van de vodden die me op die wys worden aangeboden, en
iets werkelyk-schoons ontvang ik zelden of nooit. Ik moet erkennen dat ik dikwyls
niet op zulke verzoeken geantwoord heb, maar de weinig keeren dat ik ronduit m'n
afkeuring te kennen gaf, is 't me zeer kwalyk genomen. Ik voel dat m'n voortdurend
leelyk-vinden den schyn op me laadt van nydigheid, boosaardig vermaak in gispen,
en dienzelfden indruk geeft me myn voortdurend verdriet over de publieke zaak.
Eén der redenen dat ik zoo weinig publiceer, is de zekerheid dat myn voortdurend
bittere toon alle klank zou verhezen door de vervelende herhaling. Als ik in 'n
dagelyksche courant de hoofdartikelen leverde, zou men al zeer gauw by 't opnemen
zeggen: ‘o, daar is hy weer met z'n eeuwig geschimp en gevit!’ En men zou niet
meer lezen wat ik schreef. 't Zou schynen alsof ik maar één snaar op m'n viool had,
en 'n krassende! Nog eens, dit is hard als men zoo gaarne genoegen geeft, en juist
dáárin z'n geluk zoekt. Waar ik iets opmerk dat me goed voorkomt, voel ik, juist
omdat het steeds afkeuren me zeer doet, neiging om bovenmatig te pryzen. Kan ik
't helpen dat dit zoo zelden gebeurt?
Hier volgen 2 dingetjes die met schryvery in verband staan, maar meen niet dat
ik ze aanhaal om de schryvery, alsof dat m'n vak was. Neen, 't is maar om te doen
in 't oog vallen, hoe vermoeid ik ben van bitterheid.
Men zendt me, zei ik, veel vodden. Soms antwoord ik niet, maar àls ik antwoord,
zeg ik ronduit m'n meening.
23.

(verleden week nog. Zeker ‘letterkundige’ had 'n tooneelspel gemaakt
- het is godbetert gedrukt: ‘een lastige stiefmoeder’ Groningen by I.B.
Huber hy vroeg me hem de fouten aan te wyzen. Ik antwoordde dat ik dit
niet kòn, omdat het heele ding fout was. En... ik raadde hem aan zich
toeteleggen op metselen of timmeren)
Zoo ontving ik voor 'n paar jaren 'n treurspel ‘Chandosse’ door Engelbrecht de
Chateleux. Daarin was zeer veel schoons. Het werd door zekeren ‘J.K...t’
(Kneppelhout?) in 'n recensie uitgemaakt voor al wat leelyk is. De vrouwen die in
dit stuk voorkwamen waren ‘beesten’ zei J.K...t. Verontwaardigd over die
beoordeeling prees ik (in de courant, om toch vooral gauw effekt te maken) het stuk
als 'n waarlyk dichterlyk voortbrengsel. En dit is nog heden m'n oordeel, al heb ik
er tal van aanmerkingen op.
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(het hollandsch is komiek-slecht. Een der karakters is op-ende-op Musset,
of liever nog Gérard de Nerval, 'n aristokratische absinth-philosoof, en
alzoo: kopie. Maar ik ken géén holl. schryver die zóó kopieeren kan.)
Welnu, ik was bly te kunnen pryzen, en ging daarin zóó ver (maak u gereed voor
iets onverwachts) dat ik m'n eigen natuurlyken afkeer van zulke produkten overwon.
Want ik houd niet van zulke dingen. Ze maken me misselyk. Liever zie ik 'n
netgemaakte laars, en als ‘arbeid’ houd ik me liever bezig met het schoonmaken
van 'n slot of 't inölien der scharnieren van 'n piepende deur! Dat IS iets!
In 't beoordeelen van zulke voortbrengselen gelyk ik veel meer op Droogstoppel
3.
(al is m'n punt van uitgang geheel anders!) dan op sentimenteele jonge juffrouwen
4.
of Weltschmerzlyders, en by veel komedie tragiek denk ik aan 't recept van 'n
amsterdamschen dokter tegen ‘zieleleed’..... ‘glauberzout!’ Uw (my nieuwe)
opmerkingen over de behoefte aan porositeit in de wanden der huizen heeft me
veel meer bezig gehouden dan de heele Chandosse. Toch prees ik, en uitbundig,
dat stuk, omdat het, nu eenmaal thuis hoorende op litterarisch standpunt, my schoon
voorkwam. De aanhaling van Droogstoppel, scharniersmeren en Glauberzout,
kenschetsen m'n standpunt tegenover ‘letterkundery.’ Toch nog iets dat meer bewyst.
Ik heb Chateleux verzocht by me te komen, en hy kwam. Dankbaar voor m'n
partytrekken, scheen hy zich by my te willen aansluiten als discipel, volgeling,
aanhanger, weet ik het!
- Goed, zei ik. Ge wilt doen wat ik U zeg?
- Ja!
- Welnu, gooi alle verzenmakery uit je hoofd. Schryf geen letter voor de pers voor
e

je 40 jaar...
(hy was 23!)
... en werk! Als je inderdaad dichter bent, moet je dat kunnen. Het ‘werk’ dat ik hem
opdroeg was:
o
1 terug keeren naar de akademie, waar hy, kort voor z'n kandidaats in de rechten,
gesjeesd was.
o binnen weinige maanden dat examen afteleggen.
2
o
3 zeer snel te promoveeren in die door hem (als door my!) gehate ‘Rechten’ om
te toonen dat 'n waar dichter ook 't ellendigste áán kan.
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Om die eischen begrypelyk te maken, zou ik hier 'n lang relaas moeten geven èn
van z'n omstandigheden, en van myn opvatting van poezie. Dat zal ik nu maar
nalaten. 't Spreekt vanzelf dat-i de kracht niet had m'n raad optevolgen, en ik heb
hem laten schieten.
Er blykt uit dit episodetje dat ik verzensmeden en treurspelletjes maken nog
beneden advokatery stel. En dat wil wat zeggen! Toch had ik z'n ‘Chandosse’
geprezen, en dit doe ik nog. Er blykt daaruit dat ik, ook tegen indrukken van allerlei
aard in, gaarne prys. Dus pessimistisch ben ik niet!
(Hebt gy, (of liever misschien heeft uw vrouw) die Chandosse gelezen?
Er zyn - als men nu eenmaal doet aan letterkundery, stukken in van den
allereersten rang, en t is schande dat het niet meer opgang gemaakt
heeft. De onachtzaamheid van publiek is geen wysgeerig hooger-staan,
als waarvoor ik myn voorkeur van praktische werkelykheid en
werkdadigheid uitgeef. ‘Men’ houdt wèl van gevoelskitteling en
aandoeningsgehuppel.) En nu 't ander voorbeeld, dit echter om te doen blyken waarom ik afkeerig ben van
pessimistische uiting. Ik zei reeds dat 'n dagelyksch hoofdartikel van my, spoedig
vervelen zou. Nu zeg ik meer: ‘men’ zou gelyk hebben, want zie, het verveelt mezelf!
En nuttig is die voortdurende uiting niet! Het voorbeeld dat ik nu aanhaal, kunt ge
vinden in ‘Oost en West’ 'n blaadje dat sedert de verandering van redaktie niet zoo
pikant is als in den beginne, maar toch altyd iets eigenaardigs blyft behouden. Welnu,
daarin schryft Roorda v Eysinga byna altyd het hoofdartikel. Roorda is de braafste
man dien men zich denken kan. Ook ontbreekt het hem niet aan kennis en
intelligentie. Daarby heeft hy 't schryftalent dat men gewoonlyk omschryft met de
woorden 'n scherpe pen voeren!’ Ja, zeer! En niet alleen is hy scherp, hy is ook
forsch, tot het plompe, ruwe toe. Omwegen slaat hy nooit in. Hy noemt 'n kat, 'n
5.
kat . Toch zou men hem onrecht doen als men hem litterarische finesse ontzegde,
want zeer dikwyls zyn z'n sarkasmen vermakelyk. In één woord, ik zie niet in hoe
men beter den moker van 't woord kan hanteeren dan Roorda.
En wat is nu den indruk dien z'n wekelyksche artikels maken, zelfs op my die hem
hoogacht als mensch en schryver? Op my die byna altyd (niet altyd) de zaken
volkomen met hem eens ben? Wel,

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

105
ik vind hem vervelend met z'n eeuwig brommen en gispen, of liever: ik zie in, dat
‘men’ 't recht krygt hem vervelend te vinden. Ja, ik begryp dat z'n invloed tot nul
daalt, omdat hy altyd (al zy 't dan gewoonlyk met recht) zoò op z'n poot speelt. Ik
zal hem dezer dagen eens ronduit m'n meening daarover schryven... als 't lukt, want
ik heb 'n vreeselyken hekel aan schryven! Na 't aanhalen van m'n oordeel over Roorda's aanhoudend stryden, zal 't wel niet
noodig wezen me nogeens te verdedigen tegen de verdenking van zwartkykery,
van lust in afkeuren.
Welnu, met of zonder lust, dat ik zeer bitter gestemd ben, is waar, en àls ik m'n
denkbeelden publiceerde zou ik vervallen in de fout van Roorda! Ik kan U verzekeren
dat ik geen courant of boek opneem, zonder verdrietig aangedaan te worden. Jammer
dat ik niet meer in my heb van uw temperament, en de zaken meer lachend opneem.
Als ik dàt kon, zou men meer van me hooren. Ik ben te zwaar op de hand, te
vermanerig, te puriteinsch van opvatting. Ik erger me als ik lees (heden byv. in 'n
duitsche courant) ‘Seine Majestät hat den Grossfürsten recht herzlich umarmt und
geküst, DENN es liegt Seiner Majestät sehr viel daran mit seinem Neffen, dem
*
Russischen Kaiser auf freundschaftlichen Füsse zu bleiben.’
Dat ‘denn’ wordt door 30, 40 millioenen menschen geslikt, en niemand ziet in, dat
6.
men hier Z.M. de rol laat spelen (tot en met de kussen toe!) die Pierson zoo heel
erg vindt in arme schepsels die, &c
Wat zoo'n (kindsche?) keizer doet, kan me niet schelen, maar ik verzeker u dat
7.
niemand zich gestuit voelt door zulke dingen. Men vindt het zeer en règle dat 'n
man een kus geeft om zeker doel te bereiken, juist alzoo 't middel aangrypt dat de
hoofdfactor van prostitutie is! Lief zyn om voordeel!
En zoo'n Bismark! Koketteeren met zwartrokken en Behouders om door 't voteeren
van 130 mill. mark voor verderfelyke Ink. Rechten, het Duitschen Ryk (dat vyfduizend
millioen van Frankryk ontving) aan 'n beetje geld te helpen! (vervolg morgen)

Vertaling:

*

Zijne Majesteit heeft de Grootvorst zeer hartelijk omarmd en gekust, want er is Zijne Majesteit
zeer veel aangelegen met zijn neef, de Russische keizer, op vriendschappelijke voet te blijven.
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En de invoering van de konfessioneele scholen! En zoo véél in Duitschland. De
middeleeuwen keeren terug. Toen m'n vrouw onlangs in onze tuin harkte, kwam
men haar waarschuwen voor de policie. Het mocht niet, vertelde men ons, want het
was Zondag!
En dat leutert van vooruitgang!
‘Maar zegt deze of gene, ik zou me zulke dingen niet aantrekken!
8.
Wie 12 maal zegt: ik zou, zegt 11 maal 'n bêtise!’
Het is waar dat ik met Duitschland niet te maken heb. Of al ware dit anders, ik
kan weggaan, en weer wonen in m'n ‘Vaderland’. Welnu, dáármee heb ik wèl te
maken, en juist dáár is me elke voetstap 'n aanstoot! Er staat in den Havelaar ergens
'n regel of wat over de smart van iemand die 't wèl meent met z'n medemenschen,
9.
en zich voortdurend overschreeuwd ziet door kwakzalvers en bedriegers. Ik kan
U niet voldoende zeggen wat voor my 't verblyf in Holland is! M'n brief zou àl te lang
worden indien ik U de grieven schilderde die me daar overstelpen. Toch zal ik daar
moeten terug komen (om voordrachten te houden) maar nu reeds voel ik my
zenuwachtig by 't vooruitzicht. Ik ben dan ook by zoo'n tournée mezelf niet, en dat
mag ik zelden wezen. M'n aard is kinderlyk vroolyk, en veel omstandigheden dwingen
my tot 'n stemming die op zwartgalligheid gelykt. En dan 't besef dat men me
verwarren zal met het volkje dat zich melancholiek aanstelt om interessant te wezen!
10.
Myn oordeel over de hollandsche toestanden is zeer ongunstig. Ik weet wat
misselyker is, de koning, de ministers (deze of de vorigen, om 't even) de
11.
Volksvertegenwoordigers of 't Volk. Zoo'n Keuchenius die z'n heere Jezus Christus
in de kamer brengt, is bespottelyk, o ja, maar hy staat hooger dan liberalen die hun
liberalismus niet in de kamer brengen. Nog altyd betaalt men belasting voor
‘Eeredienst’. Nog altyd bestaan de verfoeielyke en zeer onëkonomische Inkomende
12.
rechten! Nog altyd wordt er onderwezen de par le Roi. (De gilden zyn afgeschaft,
maar... 't gild der schoolmeesters is meer dan ooit in bloei.) Men laat vreemdelingen
13.
hun vlag hyschen in Insulinde, en de Minister die dat volkje niet áándurft, zegt
(onwetendheid of opzettelyke leugen?) dat de streken waar die avonturiers zich
vestigden, niet tot Insulinde behooren. Geen lid van de Kamer vraagt of dan Borneo
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14.

toen 't Nederlandsch gezag den heer A.L. Weddik tot Gouverneur benoemde (in
± '44) al of niet gerekend werd tot onze bezittingen te behooren?
(De benoeming van Weddik had juist ten doel òns eigendomsrecht te
constateeren!)
Geen kamerlid heeft den vorigen minister van Justitie ter verantwoording geroepen
15.
over 't weggoochelen van Pincoffs. Niemand protesteert tegen 't betalen van f
100/m aan den tegenw. Kroonprins, of wel niemand vraagt of hem dat geld wordt
uitbetaald? De heele kamer (en 't krantenlezend volk daarby!) laat zich op den mouw
spelden dat de oorlog te Atjeh glorieus geeindigd is.
16.

(Er is geen woord van waar! Wat v. Swieten deed uit persoonlyk belang
en verlangen naar rust, doet nu de Regeering om zich van de zaak
aftemaken. Ons gezag te Atjeh strekt zich niet verder uit, dan de kanonnen
dragen, en dàt bereikt men altyd met 'n inlandschen vyand, wiens taktiek
meebrengt zich in bosschen en gebergten terug te trekken. Veroverd
hebben we niets dan de plek waar we gekampeerd zyn.)
Te Amsterdam benoemen ze 'n orthodoxen professer ‘om ook studenten van die
kleur aan de akademie te krygen’. (Zoo schryft men my.)
(Net 'n winkelier die om klanten te lokken, zich van allerlei waren voorziet,
om ieder te bedienen naar z'n keus.)
By de diskussien over de Begrooting wordt, als naar gewoonte, alles vermeden wat
inderdaad ter-zake dienen zou, om lang en breed z.g.n. politieke wysheid te luchten
te hangen. Gemeentebesturen, produkten van de keus des Volks godbeter't, geven
17.
Duitsche Gewalthaber niets toe in domheid en baasspelery.
18.

(Onlangs las ik dat de Kuilenburg 's avends tien uur alle publieke huizen
moeten gesloten zyn, ook N.B. logementen! Maar diezelfde
gemeentebesturen zien geen kans straatjongens te beteugelen! Ook laten
ze slachtvee door de straten dryven. En wat 'n ‘markt’ is, blyken ze niet
te weten.)
Laat eens 'n Kamerlid aandringen op 'n specifieken staat van de pensioenen!
Misschien zou 't volk wakker worden als het dien gepubliceerd zag! Wat al ministers!
En de couranten, die ‘tolken der publieke opinie’. Duidelyker
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bewyzen van immoreele verrotting kunnen er niet geleverd worden dan die dingen.
Ik weet dat de kunst van ‘lezen’ niet algemeen is. Dit is te betreuren, want als men
gewoon werd zich rekenschap te geven van wat men las, zouden die ‘tolken’ wel
genoodzaakt zyn zich te beteren. De fatsoenlykste krant is Asmodee. Dat blad is
19.
dikwyls franchement gemeen-gemeen. (‘dikwyls’ zeg ik, want soms doet het ook
aan zekere nagemaakte deftigheid, midden in de smeerigheid van de rest) maar
de andere bladen zyn huichelachtig-fatsoenlyk-gemeen. Ze staan tot 'n z.g.n.
schendblad als ‘uwéé’ tot ‘jou’.
En de feuilletons! De boeken! De vertellingen! De verssies! Ajakkes. Ja, ik ben bitter. En dan by dat alles 't besef dat ik zoo gaarne een en ander
gedaan had ter verbetering zonder 't minste succes! Alle klieken hoe vyandig ook,
schynen elkaar 't woord gegeven te hebben, my te ignoreeren. Zoo'n Franssen v.d.
20.
Putte die millioenen meebracht uit Indie, dàt is de man!
M'n vrouw en onze kleine man zyn wel. Zy en ik groeten u allen hartelyk. adieu
tt
DD
Deze schryvery is ook voor onzen besten De Wolff. Dat spreekt.
r

6 Nov
De drie vorige blaadjes schreef ik gisteravend. Ik open den brief om er wat
bytevoegen. Schryven is 'n gebrekkig ding. Of ik dit beter dan anderen inzie, weet
ik niet, maar nooit ben ik tevreden over m'n geschryf. De kans om verkeerd begrepen
te worden is zoo groot, en nooit slaagde ik er in alle kansen daarop, aftesnyden.
Oppervlakkig gezien, zoudt ge recht hebben, na 't lezen van al 't vorige te vragen:
‘Wat beteekent nu eigenlyk die brief?’ Ikzelf zie in dat de strekking er niet duidelyk
in vermeld is. Als alles gegrond is wat er in staat (en nog zeer veel van 't zelfde
allooi sloeg ik over, vooral de persoonlyke redenen tot bitterheid. Ik sprak slechts
van algemeene zaken.) nu, als alles gegrond is, dan nog kunt ge vragen: ‘Wat gaat
my dit aan?’ en ‘Kan ik dat helpen?’
Juist. En zie dáárin een hoofdoorzaak van m'n tegenzin in schryven. Aan m'n
vyanden schryf ik niet. Moet ik nu de wonden van m'n gemoed gedurig tonen aan
vrienden? Aan hen die my harte-
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lyk behandelen, die me helpen en steunen? De vrees voor 'n zwartkyker gehouden
te worden slaat me gedurig de pen uit de hand. My zelf verveelt het seuren en
klagen. Mag ik dan daarmee m'n vrienden lastig vallen? Zeg niet: ‘O, ga je gang
maar. Wy zullen 't goed opnemen!’ Dit verlof baat me niet, daar 't m'n eigen afkeer
van klagen niet wegneemt.
En dan de bedenking: ‘men zal meenen dat je ten-onrecht klaagt. Dat het 'n
hebbelykheid of tic is.’ Geloof me, ik heb 'n hekel aan verdriet! Ik houd van prettige
kinderlyke vrolykheid. Of ik de oorzaken die my krenken overdryf? Neen! Ik ga
volstrekt niet kleinzeerig met mezelf om, en voel eer neiging tot het regime van
glauberzout dan tot toegeven in Weltschmerz. Maar werkelyk, er zyn veel dingen
die me knagende pyn veroorzaken. Als ik U nu een of twee of drie daarvan opnoem,
zoudt ge meenen dat dat alles was. Welnu, er is méér, en 't een grypt zoo in 't ander
dat de duidelyke beschryving moeielyk is. En onduidelyke aanroering baart
misverstand. Dan moet ik weer aan 't uitleggen, en dáártegen zie ik op, niet uit
geheimhouding maar 't vermoeit en irriteert me.
Och, gy die myn vrienden zyt, neemt dit alles in aanmerking als ik niet schryf! Er
gaat geen dag voorby die me rust laat van pyn. Sedert jaren tob ik met m'n zoon.
Bitter valt het me, maar àls ik de zaak aanroer, moet ik wel de waarheid zeggen: ik
weet niet of hy meer slecht of meer krankzinnig is! Afgescheiden van de smart die
me dit veroorzaakt (ik erken dat m'n hart door lange wryving, op dat punt vereelt is,
maar 't is al erg genoeg dat het zoo ver komen moest!) afgescheiden dáárvan is de
schade die dat sujet me sints vele jaren berokkend heeft, niet uittespreken. Hy is
voor 'n groot deel oorzaak van 't mislukken myner plannen. De uitlegging, op schrift
vooral, is weer te lastig. Een roman in 3 deelen, vervelend van akeligheid! M'n
dochter, 'n lief goed meisje overigens, is my vreemd geworden.
Gister ontving ik 'n brief van 'n ‘geestverwant’ die (gedeeltelyk door eigen schuld)
in veel verdrietelykheid zit. Hy maakt me 'n standje omdat hem nu gebleken is (zoo
zegt hy) dat myn wereldbeschouwing geen steek houdt. Na zich door allerlei
zotheden in 'n moeielyke positie te hebben gebracht, verwyt hy my daarvan de
schuld te dragen, ‘omdat ik nog altyd geen kompleet stelsel
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van wysbegeerte heb gegeven dat op alle omstandigheden van toepassing is.’ Myn
‘aphorismen’ helpen hem niet, zegt hy.
(ik geloof 't graag! Ik heb nooit beweerd raad te weten voor iemand die
2000 gl. inkomen hebbende, 4 of 5000 gl. verteert! Of die zich in zaken
steekt welke hem in pynlyke verlegenheid brengen.)
Hy wil wel gelooven dat de dood van Korteweg en juffr. Baart ‘niet myn schuld is’
maar toch schryft hy die gebeurtenis op myn rekening ‘omdat ze geestverwanten
waren.’
(Juist niet! Altyd heb ik, voor zoover ik K. kende, hem voor 'n warhoofd
gehouden, zonder studie, zonder werkkracht. Hy meende, als velen, dat
niet-gelooven (zonder meer!) op zichzelf 'n verdienste is, en dit heb ik
hem toen hy me te Groningen bezocht, ruiterlyk verweten. En met die
juffr. Baart ('n mal schepsel!) had ik niets uittestaan. Zóó weinig, dat toen
Feringa en Korteweg, na 'n bezoek te Groningen, m'n kamer verlieten, ik
aan Feringa de groete aan z'n vrouw opdroeg, en tot K. zei: ‘neem me
niet kwalyk, m'nheer, ik kan U dit niet verzoeken. Ge weet dat uw vrouw,
die op kommando van Mina Kruseman my gelasterd heeft, my antipathiek
is.’
En dan te hooren dat die menschen m'n ‘geestverwanten’ zouden zyn! En hun dood,
insinueerend op myn rekening te zetten. Die K en z'n vrouw zyn gestorven aan
disproportie tusschen willen en kunnen. Beiden zyn opgetreden met reusachtige
pretentie (die op niets of zeer weinig gegrond was!) en bezweken toen ze hun rolletje
niet konden volhouden. Toch zou 't niet gebeurd zyn als ze niet by elkaar waren
geweest. Maar zich voortdurend opwindende tot ontevredenheid, belette de valsche
schaamte hen terugtetreden. Toch keur ik, nu ze zich eenmaal in zoo'n valsche
21.
positie gebracht hadden, hun daad goed. Er was werkelyk ‘au banquet de la vie’
geen plaats voor hen, d.i. geen plaats die strookte met den toon dien ze hadden
aangeslagen. Valsche schaamte belette hen, die toon op-eens lager te stemmen
en dus stonden zy van tafel op. Ik beweer dat men daartoe 't recht heeft! De gewone
spreuk dat zelfmoord lafhartig is, gaat niet op. Dan toch moesten er dagelyks
honderden zelfmoorden plaats vinden, want aanleiding tot verdriet in 't leven
ontbreekt niet, en... er zyn veel lafhartigen. Waar dwaal ik heen met m'n uitweidingen! Vergeef me. Ik
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22.

wenschte slechts m'n brief aan te vullen met het verzoek me myn jeremiades niet
ernst te duiden, en eens - vooral inschikkelyk te zyn als ik ze, niet schryvende, voor
me houd. De woning te Geisenheim bevalt ons maar half. M'n vrouw is voor my voortdurend
'n engel van geduld en zorg. Ons aangenomen kind geeft veel geluk. Och, zoo'n
lieve jongen!
Nogeens hartelyk gegroet!
Kyk, nu zou ik m'n brief weer moeten aanvullen met 'n verklaring waarom ik alleen
over mezelf schryf. Dit schynt egoist en wordt voor onfatsoenlyk gehouden. Welnu,
't is maar gedeeltelyk waar. Veel myner opmerkingen gaan U zoowel als my aan al
zy 't dan dat ik ze meedeelde naar aanleiding van myn indrukken en omstandigheden.
Doch de hoofdoorzaak ligt hierin dat ik me verantwoorden wou over m'n zwygen.
Ik voel me patient, en ben dus wel genoodzaakt te spreken over de kwalen die me
zoo vaak stom maken. M'n heele brief is niets anders dan 'n poging om optehelderen
waarom ge zoo weinig van me hoort.

Eindnoten:
1. H.C. de Wolff, huisvriend van de familie de Haas.
2. parti-pris: vooringenomenheid (fr.)
23. letterkundige: het betreft W.D. Berghuis: Een lastige stiefmoeder, Tafereel uit het Groninger
dorpsleven. Groningen: J.B. Huber, 1879.
3. is m'n punt van uitgang: oorspr. stond er zijn z'n gronden.
4. Komedie: (hier) = toneel.
5. Hy noemt 'n kat 'n kat: toespeling op Boileau, Satires (I, vers 52); ‘J'appelle un chat un chat’.
6. A. Pierson (1831-1896), nederlands theoloog en letterkundige, schrijver van ‘Een
levensbeschouwing’ (1875) waarin prostitutie scherp veroordeeld wordt.
7. en règle: in de haak (fr.)
8. Idee 3; vgl. V.W. II, blz. 311.
9. Wellicht verwijzing naar V.W. I, blz. 301.
10. Vergeten: ‘niet’, door 't omslaan van de bladzij
11. Levinus W.C. Keuchenius (1822-1893), één der voornaamste leiders van de anti-revolutionaire
partij, was in 1879 opnieuw tot lid van de Tweede Kamer gekozen.
12. de par le Roi: uit naam des konings (fr.)
13. dat volkje: oorspr. stond er die vreemdelingen. Veranderd om herhaling te vermijden; een nieuwe
aanwijzing dat Multatuli zijn brieven wel degelijk nauwgezet overlas en herzag.
14. A.L. Weddik: vgl. V.W. I, blz. 581 en noot 116 bij de Havelaar.
15. Pincoffs: Lodewijk Pincoffs (1822-1911), Rotterdams havenbaron, ging in 1879 failliet en vluchtte
naar Amerika.
16. Jan van Swieten (1807-1888), nederlands militair, als civiel regeringscommissaris leider van de
tweede expeditie tegen Atjeh in 1873/4.
17. Gewalthaber: bevelvoerder (du.)
18. de Kuilenburg: lees: te Culemborg.
19. franchement: ronduit (fr.)
20. Franssen v.d. Putte: Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822-1902), liberaal staatsman, twee
maal minister van kolonien en minister-president; werd met Van Hoëvell beschouwd als de
grondlegger van een beter bestuur in Ned. - Indië.
21. au banquet de la vie: aan 's levens dis (fr.)
22. wenschte: oorspr. stond er vulde
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[15 november 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
15 november 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
r
Geisenheim 15 Nov 79
Waarde Van der Hoeven!
Nog eens doe ik 'n beroep op uw goedheid, door 't verzoek om de bygaande 105
Mark voor Eduard in ontvangst, en nota te nemen van den inhoud der missive die
dat bedrag vergezelt. Juist om dit laatste is 't my te doen.
Zooals gewoonlyk hindert myzelf de toon die ik tegen hem aan sla, en dan verwyt
ik my te hard te zyn. Maar, na veel ondervinding, dit verzeker ik U, weet ik dat ook
1.
'n zachter toon boter aan de gal gesmeerd is! Myn plicht ware misschien geweest
reeds voor zeer veel jaren hem strenger te behandelen. Met zekerheid weet ik dat-i
myn vermaningen aan kwaad humeur toeschryft, en my uitlacht over inschikkelykheid
of vergevingsgezindheid.
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Nu ben ik zoo vry U te verzoeken inl. brief te lezen en dien aan hem al of niet te
geven, al naarmate gy als derde persoon en iets meer van z'n tegenwoordig gedrag
en bezigheid wetende dan ik, gerader oordeelt. Vindt gy den brief te hard of te ruw,
verscheur hem, ofschoon ik betuigen moet dat ik na al 't voorgevallene, niet anders
schryven kàn! Wat die jongen me sedert jaren kost aan ergernis, kan ik niet
uitdrukken!
Wat voert hy tegenwoordig uit? Hy schryft me niet, en dat komt er ook niet op
aan. Ik weet dat onwaarheid hem niets kost en dat dus z'n brieven niets beteekenen.
O god het is me zoo bitter zoo te moeten schryven.
Neem me niet kwalyk dat ik U alweer met zoo'n verdrietige zaak lastig val. Het
zenden van dit geld door Uw bemiddeling heeft ook dit voor, dat ge nu vis-à-vis
hem, van de remise kennis draagt. Misschien hebt ge hem iets voorgeschoten.
Ik ben wel verplicht met hem geheel anders omtegaan dan m'n aard is, maar ten
langen laatste zou myn vertrouwen ontaarden in domheid. Hy heeft altyd
gespekuleerd op de gemakkelykheid waarmee hy meende my te kunnen foppen.
Haspels schryft me dat hy werk maakt van ‘voordrachten’. Het is noodzakelyk. Wilt
ge S.V.P. Eduard waarschuwen dat ik hem niet zien wil als ik in Holland kom?
Verleden jaar heeft hy me geheel van m'n stuk gebracht. Toch heb ik alles weer
vergeven en hem goed behandeld. Ik heb voor hem, met het oog op andere
verplichtingen, meer gedaan dan ik mocht, en zie, na 8 of 9 maanden ben ik nu
weer even ver! Het finantieele is 't ergste niet, maar de ergernis dat myn zoon daar
n

op z'n 26 jaar zoo tot m'n schande rondloopt!
Ik ben bly dat ge tevreden zyt over de ‘zaken’. In Duitschland wordt alom steen
& been geklaagd, en volgens de couranten is men ook in Holland ontevreden. Ik
geloof dat Europa behoefte heeft aan 'n pynlyke purgatie, 'n z.g.n. ongeluk, 't zy
dan pest, oorlog, zondvloed of iets van dien aard. Die dingen zyn beroerd op zich
zelf, o ja, maar ze zyn dikwyls NOODIG! Vóór 1900 zult ge dan ook wel iets van dien
aard beleven. Het spyt me dat ik de revolutie niet zien zal die Engeland bedreigt.
Wees met de Uwen alsook de heer Buys hartelyk gegroet van
tt
Dek
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Wanneer ik in Holland kom, weet ik nog niet. Dit hangt van Haspels' beschikkingen
af. M'n wonen te Geisenheim bevalt me maar half! Maar... ik ben onwel, en dan voelt
men zich overal minder prettig.

Eindnoten:
1. gal: bedoeld is galg.

[november 1879
Afrekening C. Vosmaer inzake Tandem]
November 1879
Aantekeningen van C. Vosmaer betreffende Tandem. (Vosmaer-archief, A.R.A.,
's-Gravenhage; fotokopie M.M.).
1879
Jan: Van Penning

f 8.

16.- van Loffelt en A

10.-

half jaar
29 van Schippers -

3.

van mij, half jaar -

5.-

van Jeanne, jaar

5.-

en den onderwijzer
2.50

3

R. Luyten Jr. /m

_____
33.50
e

van mij 2 halfjaar
r

van J. halfj

5.5._____

f 43.50

[november 1879
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer (?)]
Omstreeks half november 1879
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Brief van Multatuli, naar alle waarschijnlijkheid aan C. Vosmaer. Drie dubbele
velletjes postpapier, waarvan blz. 1-12 geheel beschreven. Onvolledig bewaard: de
eerste en laatste pagina('s) ontbreken. (M.M.)
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(...) hyschen aan Victor Hugo, Gambetta, Daudet, en na Zola krygen we weer 'n
ander!) Mocht ge ooit tot eigen gebruik - o, best! - wat overnemen uit m'n brieven, bepaal
k

u dan tot m'n denkbeelden (nat , voor zoover ge daarmee instemt) en verbeter...
van styl spreek ik nu niet, maar de uitdrukkingswys. Soms loopen m'n zinnen niet
1.
door. Soms vergeet ik 'n parenthesis te sluiten. Aan hinderlyke assonances &c zal
2.
geen gebrek zyn. Bedenk dat ik zeer negligent schryf. Voor de pers geef ik me
veel moeite (tot het keutelige toe!) maar brieven als deze zyn slordig tot in 't
balddadige. (die dd zyn wat zwaar, maar als men de t in Christfeest behoudt, mag
3.
men de d van bald = boud= eng. bold niet weggooien. De schoolmeestery van hen
die aan zulke dingen hechten [eenigszins, ik bid je!] zondigt telkens tegen haar
eigen regels. -
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Van schoolmeestery gesproken, of liever van de etymologie die boven
4.
schoolmeestery staat, Littré is n.a.a.r! Als taalkenner stel ik hem beneden De Vries
5.
& Te Winkel met hun akolyten . Dit is nog niet genoeg gezegd! Overal blykt dat hy
- geheel afgescheiden van z'n meeningen in byzondere gevallen die soms kant
noch wal raken - niet weet wat ‘wetenschappelyke’ (ik zeg liever:
‘wysgeerig-zielkundige’) woordafleiding eigenlyk is. Overal geeft hy blyk zeer weinig
algemeene-taalkennis te hebben, en kennis van algemeene taal heeft-i in 't geheel
niet, jazelfs hy beseft het bestaan daarvan niet. Hoe die man zich durft opwerpen
als taalgeleerde... nu ja, in Frankryk!
(Ik bezit z'n Dictionnaire. Als ge eens hier komt, neem ik aan U te
overtuigen van de juistheid myner meening. Hy is onbegrypelyk uitvoerig
in 't weglaten van wat 'n taalbeoefenaar eigenlyk in zoo'n werk zoekt. En
6.
revanche deelt hy ons mee dat... - ik sla voor de hand op 7.
agrandir etymol. komt van à & grandir (Inderdaad?) dat het in 't italiaansch
aggrandire is (wat 'n kordaten sprong durft hy nemen. De lezer vraagt:
hoe in 't spaansch, waalsch, bretonsch, Provencaalsch?) Vroeger was 't
woord onbekend, zegt-i. Men gebruikte agreger ou engreger
8.
(in plaats van t moderne agrandir? Nego! ) dat samengesteld is uit à of
en en...grandior = plus grand! Nego! a- of engréger is van a & en met
grex = kudde, dus niet: vergrooten, maar: inlyven
&c &c &c 9.

Byna overal, tenzy hy op allermakkelykste manier de latynsche of grieksche derivatie
10.
11.
12.
kan opgeven - fluide komt van fluidis, Misanthrope van µισος & ανϑροπος maakt hy zich van de etymologie af door te vertellen hoe ze 't in Spanje of Italie
uitspreken, of hoe 't klinkt in Waalsch dialekt. Het heeft er veel van of wy beweren
zouden 't woord wyn etymologisch gedetermineerd te hebben door de verzekering
dat de Friezen wien zeggen, en de N. Holl. (als de engelschen) waain. Als dialekt
opgave kan dit z'n nut hebben, o ja, maar Littré geeft dit als etymologie, als
woordafleiding. Net 'n geoloog die om de wording der steenkool te verklaren, zeggen
zou: ‘in Holland branden ze turf, en in Ezechiel menschendrek. Nu weet ge wat
steenkool is!’
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En dan die soeperige aanhalingen (waarin ook òns woordenboek zoo kinderachtig
ryk is!) om den lezer te doen zien hoe 't woord gebruikt wordt!
13.

Maandag avend
Ik zie dat ik bezig was met Littré, en neem Deel I weer even voor me:
A(â)
e

- die â in par . geeft de uitspraak aan, en we leeren er uit dat... ja, wat? Zou men
zonder die - hier geheel overbodige ^ de a niet goed uitspreken? - Alzoo: A (â) en
vervolgens:
‘Voyelle et première lettre de l'alphabet’. - Heel wel. Nu begint hy met voorbeelden.
Men kan zeggen:
‘Un grand A. Un petit A.’
- Wel verbazend! Daarop volgen nog 'n paar aan schryvers ontleende volzinnen
waarin de A (als letter) voorkomt. Onder de rubriek: Etymologie verhaalt hy dat de
A komt van de latynsche a, deze van de grieksche α, ‘lequel a été apporté (!) par
*
les Phéniciens sous le nom d'alpha (voyer ce mot.)’
Jammer dat er geen prentje by is: les phéniciens pliant sous le fardeau d'un alpha
**
qu'ils apportent aux Grecs! (NB. in 't phenicisch heette die eerste letter van 't
alphabeth welke eigenlyk allerlei klanken kan voorstellen, en dus stipt gezegd, niet
eens de fransche ā noch ă is [pārădis] niet eens alpha.
14.

(Ik weet wel dat de klank lf even goed alpha als alif, alef kan gekozen
worden, doch als men onderscheid maakt - en dit doet hy! - dan is 't fenic.
[Syrisch] alif, 't hebreeuwsch rm of nagenoeg, en in 't grieksch: alpha.
Gooide hy die verschillen weg, dan ben ik z'n man, ik die - om eens iets
te noemen, geen onderscheid aanneem tusschen:

Vertaling:

*
**

‘welke is meegebracht (!) door de Foeniciërs onder de naam alpha (zie bij dit woord).’
de Foeniciërs, gebukt onder de last van een alpha die zij voor de Grieken meebrengen.
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Brahma

Sleman

Jozua

Bram

Soliman

Jezus

abraham

Salemin

Isja (Isha)

ibrahim

Salomo(n)

Jeschua

Brahim &c

Schloem

Isga

Schlieme &c

Jesse &c

Slam, Islam.

Iski

in de Vulgata heet de
profeet Obadjah, abdias.
Salmanasser = heer Salomo.
Heer: Hiskia = Ezechīel = Iski-el.
Nebuchadnezar (Nobochodonoror) = Nabi-chadna-sar (sir, czaar, heer)
Sardanapel ('t palus is mal verlatynscht!) is De heer heer danap (Sar en el, beide
Heer, en etymologisch 't zelfde, ook etym. tzelfde als ons woord: heer 't lidwoord al
15.

m

(arab.) en el (ital.) le (fransch) ille (lat) Id de comparatief or (lat) er (germaansch)
Idem de uitgang van werken of beweging: maker. Ook de duitsche 3 pers: ‘er’. Ook
de grieksche uitgang ‘OS.’ die van 't egyptisch stamt of daarmee parallel loopt.
(Os-iris = OS-isis, de heer (of hy) Isis. En ‘Isis’ is verwant met den wortel
van 't lat. esse, ons ‘is.’ Van ‘esse’ stamt ook
(neen, niet afstammen. Er is paralelloop van gelyke worteloorzaken)
16.
- ook ‘wezen’, en wel door den uitgang meer te betonen. ‘als Siou van
(Nadowes) sjie, 'n echt francicisme zooals ze my zouden noemen Mr (de)
kèèrrr.
Over die heeren- of hy-schaptitel van Osiris is veel te zeggen. De overgang
van de r in s (of omgekeerd) is frekwent, en (aardig!) ook nog bewaard
in ons aan Isis verwante woorden: wezen en waren.
De Romeinen hun slechts 'n beetje (misschien in 't geheel niet) van 't gr.
os verschillende us aan Oostersche namen aanlappende, vermeerderden
nog in hun onwetendheid de titulatuur, zoo werd die
Danap tot Heer Danap heer heer
Sar „ al us
Ook heliogabalus die met den Syrischen naam van Zonnen-
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berg - neen, zoo was 't niet - Het grieksche ἡλιος hêlios was ook 'n vervalsching.
Uit syrie komende kan hy niet anders geheten hebben dan al (of el, of ŭl, of 'l = heer)
dsjibel, d.i. hoogte, berg, opstand (ons: gevel.) Van dat '1 maakte men op z'n grieks:
hèlio(s) omdat de klank daar aan deed denken.
(Net als de tegenw. Duitschers van frontispice, frontispitz maken.)
Toen kon 't woord voor zonnenberg of: ‘zonne-gelaat’ doorgaan, en 't achtergevoegde
latynsche us maakte het tot heliogabalus. Aardig is 't dat ook in 't woord dsjibel zelf,
het heer schap, 't domineerende reeds door den uitgang el is uitgedrukt.
‘Al
’ zelf is reeds pleonasme. In 't ophemelen van 'n baas (bassa,
basha, pacha, padischah) meende men nooit ver genoeg te gaan, even als wy met:
Hoogwelgeboren, ‘Majesteit’ &c. Van gekke etym. verwantschappen gesproken,
wie zou zeggen dat de Vlaamsche familie Hennequin eigenlyk Johannes heet? Toch
is 't duidelyk: Johan, hannes, Hanneken, = (fransch) hennequin. Denk aan Dezentje
= des Sentiers. Zoo is waarschynlyk Ondaatje = Ondatier of iets dergel. Ik noemde
zooeven ‘Majesteit’ Het is ons ‘meest’ = de allervermogendste, en magister, meester
17.
(dàt zal Piepers pleizier doen!) is de nòg meer vermogende. Dat woord heeft den
komparatief er achter den superlatief! Wel sakkerloot. Ons ‘hy’ & ‘zy’ zyn versleten
vormen van hr (heer) en sr (sir, sire, overal bewaard gebleven Sir ali, Sir dar, Sergant,
18.
Syrie, Assyrie (as is maar anhauch als de I van Islam voor slam, de bekende alif
19.

waar mede ook
begint) Tserklaas de Tilly (Klaas beteekent ook heer.
t Is de bewoner van den clausum, 't afgesloten gebied, de burgt, de gedong. Door
die afstamming is ook Lodewyk (chlodwig) verwant aan ‘sleutel’ en... Tserklaas is:
Herkules 't Grieksche Heraklês waarin klês op faam, renommée &c schynt te doelen
(verwant met kakelen, kallen, klok en zeer veel woorden meer) want ook
dat grondbegrip is familie van den wortel kl. die 't heerschap (hier door
apart wonen uitgedrukt) beteekenden. Ik kan moeielyk ophouden als ik aan Etymologie begin. Er is geen schooner studie,
als men ze in verband brengt met de ontwikkeling der mensheid!
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In dit opzicht nu begeerde ik van Littré iets (neen, veel!) te leeren, en daarin ben ik
jammerlyk teleurgesteld. Dat de provencalen Dieu, Diou noemen, geeft me niet veel.
De verwantschap met het latynsche Ju (piter = pater) schynt hy niet eens te kennen.
Nog minder met het grieksche Zeus in vocatief Zeu! (byna gelyk Dieu.) En dat al
die vormen oorspronkelyk de Jahv, Jahŭ, Djaŭ zyn, zegge de konjugatie van 't
werkwoord zyn (waarop zoo oneindig veel aankomt!) schynt buiten z'n sfeer te
liggen. Z'n werk heeft noch zielkundige noch wysgeerige waarde, en kan hoogstens
dienen voor schoolgrammatika. Het spyt me dat-i atheïst is, want vrydenker is hy
e

niet! Toch verwacht ik dat de Dict de l' Académie, die ik me zal aanschaffen zoodra
ik 't geld er toe heb, nog minder zal beteekenen. Romanische volken hebben geen
taalzin. Ze zeggen oma voor grootmama. De zoogenaamde welluidendheid is
doodeenvoudig 'n gevolg van dat verlipperen! ‘Zoogenaamde welluidendheid!’ Voor
myn oor klinkt het italiaansch afschuwelyk. En ook 't Spaansch met z'n oso, roso,
coso! Toch kan ik dit nog beter slikken dan de ital. c (ook de duitsche ‘sch’ is naar
20.
en onmannelyk) en hun uitgangen in enté. (perfettamenté &c) Welluidend? Wel 't
21.

e

is lammigheid & luiheid die hun de kt in tt deed veranderen. In de 2, 3, 4 eeuw
was 't boersche fout (zooals 't gemeen by ons marrĭt zegt voor markt) en die zouden
we nu zoo mooi moeten vinden? Merci. Fransch hoor ik evenwel graag, als er maar
niet by gezongen wordt. Veel franschen hebben 'n deun die onverdragelyk is. Nu,
in deun doen de Duitschers ook, maar dat kan hun taal niet helpen. Met moeite ruk ik my van dit onderwerp los. Ik kon lang voortschryven, ja,
eindeloos! Op geen gebied van 't Zyn, levert zeker soort van Darwinismus schooner
resultaten. Uit de wording der taal (waarvan de talen slechts verknoeide uitvloeisels
zyn!) krygt men inzicht in de wyze hoe de mensch zich ontwikkeld heeft. Het woordjen
‘op’ (in allerlei dialekt) gaat in oudheid van afkomst menige rotsformatie te boven.
Toch kan men nasporen hoe, waarom, in welke omstandigheden het door 'n
onwillekeurige uitstoting van saamgeperste lucht ontstond, en rang van
denkbeeld-uitdrukkend woord verkreeg! De oudste klank die 'n vaste beteekenis
aannam is... juist de klank waarvoor we geen letter hebben, de (z.g.n.) stomme e
= ĕ. 't grieksche eu = goed! Daarop
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volgde de sluiting m, en de begrippen ‘moeder’, mam(elle), mond konden
eenigermate vertolkt worden. Iets later kreeg men (op natuurlyke wys) behoefte aan
en middel tot uitdrukking der begrippen: woonplaats of oord, water, versameling en
heerschap. Van de klanken die deze vier begrippen voorstelden stammen de meeste
woorden af. Misschien moet er by genoemd worden: het uitdrukken van beweging.
Zoo zyn er nog 'n paar wortels denkbaar, maar niet veel, en uit dat weinigje gegevens
zyn zooveel millioenen woorden voortgekomen! Nieuw-uitgevonden woorden
(behalve de onomatopeën) zyn byna niet denkbaar. Uit dat weinigje grondstof
hebben de menschen hun taal gemaakt, en uit en mèt die taal hun intelligentie.
Want oorzaak & gevolg verwisselden van rol. Wie zich inspant om denkbeelden te
uiten, oefent zich in denken.
O, als er geen andere dingen waren die me bezig hielden! Van andere dingen gesproken. Ge vroegt my eens of ik geen verbetering bedenken
kon in de toepassing van den stoom. Ik heb er veel over gedacht, en weet niet of
ik slagen zou als ik proeven nam van zekere veranderingen. Het is niet moeielyk
de beweegkracht anders dan door den nu gebruikelyken zuiger ('t woord is onjuist!)
te gebruiken, maar zonder proeven, durf ik niet beweren wryving uittewinnen. En
22.
dáárop komt het aan. Ganot zegt uit-drukkelyk dat ‘die andere manieren’ den
zuiger niet teboven gaan. Nu noemt hy van die ‘andere manieren’ slechts de werking
van ‘den stoomstraal op het schep bord van 'n draaiend rad’
23.
(Dat: ‘draaiend’ is de trop !) en dus weet ik niet welke ‘andere manieren’ (hy zegt
24.
dat er velen zyn, doch noemt slechts de aardige bol van Hero die blykbaar geen
kracht levert) welke ‘andere manieren’ in de praktijk zyn afgekeurd? Een
stipt-bewysbare verbetering heb ik nog niet gevonden. En experimenten zyn duur.
Maar ik geef 't niet op. Van ‘wetenschappelyk’ gesproken, wat leveren de akademisch gevormde
vakmannen zotte dingen! Zie eens die eeuwig doordraaiende tol van Pareau (?)
25.
Een vlietend water moet 'n schyf doen draaien en de daarop in gelyke richting
draaiende tol zal blyven loopen. Om zóó 'n perpet. mob. te verkrygen (met behulp
van stroomend water nogal!) kon men de tol missen, ja den heelen schyf. Het water
zelf vloeit immer door. En wie volstrekt 'n tol
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hebben wou kon hem in den schyf vastzetten. Pareau zelf zou eeuwig doorbewegen
als-i maar op zoo'n schyf ging zitten! Of-i juist Pareau heet weet ik niet meer. De
couranten maken met ophef van z'n ‘uitvinding’ gewag, en noemen hem de ‘Belgische
Natuurkundige!’ De definitie die Ganot van warmte geeft is... wetenschappelyk, kyk! Of ligt het
aan de holl. vertaling? Er staat:
‘Men geeft den naam van warmte aan de oorzaak, die, naar gelang van
de meerdere of mindere sterkte, ons de gewaarwortding geeft die wy den
26.
naam geven van warmte en koude.’
Zoo staat er letterlyk! Dus:
‘Men geeft den naam aan 'n oorzaak die ons 'n gewaarwording geeft dien wy den
naam geven van w... of wat anders.’ Wat 'n naamgevery! ‘Men’ geeft 'n naam die
afhangt van onze gewaarwording en onze naamgeving! t Is moeielyk 'n juist onderscheid in acht te nemen tusschen ontkennen, betwyfelen,
nog niet onvoorwaardelyk aannemen &c. Zonder dat verschil nu stipt in acht te
nemen zyn er veel punten waarin ik niet met de thans aangenomen Natuurk.
begrippen instem. Daartoe behooren: de geluidstheorie, de warmtetheorie, 't beginsel
waarop de machines van lage drukking berusten, de meening over meteoor-steenen,
over aether (in sterrekunde en in chemie beide) over de lichtbron van de maan.
Zeker zyn er nog meer punten van Natuurk. kettery in my. Ik heb maar geen loisir
ze uittewerken. Het leven is te kort, en vooral wanneer men in dat kleine leven niet
vry is in z'n bewegingen. Als ik ryk en machtig ware geworden had ik 'n tal van
specialiteiten aan 't werk gesteld met bepaalden taak. Daarby zou ook 't zoogenaamd
‘geringe’ of triviale 'n beurt gekregen hebben. Ik begryp niet waarom 'n entomoloog
niet gehouden is ons te verlossen van vliegen, weegluizen &c. Een arts moet de
mensheid van likdorens kunnen bevryden. De Rechtsstudie zou RECHT moeten
27.
voortbrengen. Sinon , naar den Duivel met al die onvruchtbare ‘wetenschap.’ Of
althans er moest blyken dat men de werkelykheid achtte, en zich niet op de majesteit
der ‘wetenschap’ beriep om nutteloos te blyven. Toen ik een ingenieur eens verweet
dat onze woningen niet deugden (tgeen hy toestemde) gaf hy te kennen dat
verbetering ten deze beneden de waardigheid van 't vak, en het werk van
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aannemers en metselaars was! Zyn vak bracht zeker 't bouwen van grieksche
e

tempels of middel . kloosters mee!
En die metselaars of timmerlieden. Houden zy de eer van de praktyk tegenover
de onnutte akademieluî op? O neen, ze zyn zoo stom alsof ze gestudeerd hadden.
De vingerlingen van een deur of venster zyn altyd even lang, wat natuurlyk 't inhaken
moeielyk maakt en die dingen verwringt. Een geul binnen 't venster ter verzameling
van vocht dat behoorde naar buiten te loopen, heeft nooit de vereischte helling, en
zoo ja, wees dan zeker dat ge 't uitwateringsbochtje niet vindt op 't laagste punt.
Nergens bouwt men de binnenmuur der vertrekken zoo dat we daaraan iets kunnen
ophangen (wat toch onze levenswys mee brengt) By elke verhuizing moet de nieuwe
bewoner z'n wand kapot slaan op vele plaatsen voor-i er één vindt (als hy er een
vindt!) waar 'n kram of spyker houden kan.
28.

(Men moest op de muren van elke verdieping 'n yzeren raam leggen
die in elk vertrek als omgebogen kroonlyst, meer of min decoratief, uitstak:

Aan de achterzy daarvan (d.i. tusschen wand en lyst) konden bevestigings
middelen aangebracht zyn. Men had dan de plaats voor spiegels,
schilderyen &c (met lang koord, dat goed staat) voor 't kiezen. Die yzeren
leggers, goed verbonden, over 'n geheele verdieping zouden tevens veel
by dragen tot stevigheid van 't gebouw. 't Ware makkelyk ze aan boven
en onderzy zóó te maken dat ze door uitstekende punten in 't metselwerk
grepen.)
29.

En de bestekamers ! By 't overigens goede closet-systeem is altyd of de sluiting
of de wateraanvoer in de war. We hebben hier 2 closets die uit 'n pomp heeten
gespysd te worden met water. Jawel! De meid moet elken morgen 't reservoir met
emmers vullen, en na de middag is alles weggeloopen, ongebruikt. In plaats van behoorlyken tuingrond hebben we: steenen, kiezel, puin, alles tot
zoogen. humus gemaakt met daarop gesmeten menschendrek. Dit huisje is ± 5 jaar oud. Een klein balkonnetje dat zelden meer
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te dragen had dan zichzelf, kon die taak onlangs niet aan: de vloer viel er uit, NB.
toen er niemand inzat, gelukkig! Geisenheim ('n ellendig nest) heeft 'n mooi, ja mooierig gerestaureerde kerk. Het
uurwerk verkondigt z'n wysheid en nauwkeurigheid door vele wyzerplaten, waarvan
op één zy twee naast elkaar. En die platen zyn niet hoog boven den beganen grond.
Maar... zeer weinigen kunnen op die platen zien hoe laat het is! Mimi en ik, byv.
niet! Een vrouw die op de markt wonende, die dingen dagelyks voor oogen had,
blufte er op dat zy uit de wyzers kon wys worden ‘maar, zei ze, t heeft lang geduurd!’
Als men van de boot aan wal stapt, moet men tol betalen voor 't gebruik van den
aanlegstyger! 30.
Bismarck & Gorschakoff zullen weer 'n mooi duitje verdiend hebben met hun
n

zg. brouille. Zyn de volkeren dan gek? Ik wacht dagelyks bericht van den goeden Haspels (die m'n voordrachten regelt)
wanneer ik naar Holland moet. 't Is 'n bittere pil, maar wat moet, moet. Ik zal zien
e

of er ditmaal genoeg overschiet om 'n Dict de l'Acad. te koopen. Dat ik me ook dàn
ergeren zal, is zeker! Maar er zyn ook andere dingen die ik koopen wou, byv. 'n
draaibank. Nooit had ik er zoo'n mooie plaats voor als in dit huisje, 't Is kurieus
hoeveel ruimte het aanbiedt. Wat de lokaliteit aangaat, verlang ik nooit iets beters.
n

n

We hebben 'n plat (met mooi uitzicht) waar we wel met ons 20 , ja 30 zouden
kunnen zitten. Nu dit zou me niet bevallen, maar 't bewyst toch dat we elkaar niet
in den weg loopen als er maar 3, 4 of 6, 8 zyn. Er is nu 'n apart provisie kamertje,
twee ongebruikte doch van 't hoognoodige voorziene logeerkamertjes, een kamertje
staat vol bloempotten, we hebben apart:
myn schryfkamer
onze slaapkamer
de kamer waar Woutertje
slaapt, schoon we
daar ook eten, om den omslag van 't naar beneden gaan te vermyden. (De
onderste verdieping gebuiken we niet sedert we stoken) Dan is er nog 'n kamertje
dat we voorkamer of (letterlyk) antichambre (....)

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

parenthesis: gedeelte tussen haakjes.
negligent: slordig (naar het frans).
bold: dapper (eng.)
Littré: Emile Littré (1801-1881), frans taalkundige en filosoof, schrijver van een befaamd groot
woordenboek.
akolyten: acoliet, volgeling.
en revanche: als kompensatie (fr.)
agrandir: vergroten (fr.)
Nego!: dat ontken ik. (lat.)
derivatie: afleiding.
fluide: vloeistof (fr.)
misanthrope: mensenhater (fr.)
µισειν en ἀνϑρωπος: haten en mens (gr.)
Maandagavend: oorspr. stond er Dinsdagavend.
dat: hierachter wschl. vergeten ‘voor’.
el: verschrijving voor il.
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16. Siou: Sioux of Nadowessiërs, twee namen voor dezelfde Noordamerikaanse Indianenstam.
17. Mr. M.C. Piepers (1817-1908), rechterlijk ambtenaar in N.O.-Indië, schrijver van Macht tegen
recht, dat hij een vervolg achtte op Max Havelaar.
18. Anhauch: adem (steun) (du.)
19. Johan Tserklaes, graaf van Tilly (1559-1632), brabants veldheer.
20. perfettamente: perfekt (bijwoord) (it.)
21. in: oorspr. stond er als.
22. Ganot: Adolphe Ganot (1804-1887), frans natuurkundige. Schreef twee befaamde leerboeken,
waaronder de Cours de physique pure (1857).
23. de trop: overbodig (fr.)
24. slechts enz.: oorspr. stond er ze niet.
25. schyf: oorspr. stond er tol.
26. naam: oorspr. gevolgd door van.
27. Sinon: anders (fr.)
28. raam: oorspr. stond er ruiter.
29. bestekamer: w.c.
30. Alexander Michailowitsj Gortsjakow (1798-1883), russisch staatsman, bezocht in november
1879 het Hof te Berlijn om de twist met Bismarck over de resultaten van het Kongres van Berlijn
(1878) dat hij wegens ziekte niet had kunnen bijwonen, bij te leggen.
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[17 november 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
17 november 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 3 (⅓) beschreven. (M.M.)
r
Geisenhem a/R 17 Nov beste Haspels! Hartelyk dank voor brief en 't gezondene.
Maar, waarlyk, niet dáárom schreef ik U!
Ik ben onwel en kan niet schryven, ook nu omdat er 'n verandering van kachel
noodig was en ik nu daarop wachtende in de kou zit. Maar dat's byzaak, als ik maar
overigens wèl was. Een noembare ziekte heb ik niet, maar alles warrelt me.
De voordrachten moet ik dóórzetten. Ga asjeblieft Uw gang. Kan de regeling niet
(wat vergezellen aangaat) geschieden als verleden jaar? Ik ben bang voor nieuwe
aanraking. Maar ik herinner me die heeren niet 'n klein bewys van erkentelykheid
gegeven te hebben. Dat wil ik graag in orde maken, zoowel voor 't voorjaar 79 als
voor deze nieuwe tournée.
Ik kan waarachtig niet zeggen waarover ik spreken zal. Hoe laf van de menschen
dáárop altyd zoo aantedringen.
Adieu, voor heden beste kerel.
Dek

[20 november 1879
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]
*20 november 1879
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga (RvE, blz. 312-318). De brief
is op 22 november voltooid.
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Geisenheim, 20 Nov. '79.
Beste Roorda! Daar ge reden meendet te hebben om boos op my te zyn, ben ik
u dank schuldig voor de goedigheid, waarmee ge myn aanknoopen terstond
beantwoordt. Nu begryp ik ook beter de hartelyke portée uwer twee briefkaarten.
Toch heeft uw ‘meening’ me zeer gedaan. En, als dikwyls, ze was al of niet
gegrond naarmate men ze te Genève of in Nassau bekykt. Gy houdt me voor
schuldig, en ik beweer het tegendeel omdat ik weet waaruit myn zwygen voorsproot.
Ik gaf er veel voor u eens rustig hier te hebben! Ge kunt u niet voorstellen wat
het my kost 'n pen optenemen! Zoo zyn er meer dingen die my kippevel aanjagen
en welker onaangenaamheid door anderen:
o
1 . niet wordt ondervonden,
o
2 . niet als mogelyk wordt gesteld,
o
3 . niet begrepen als ik er op doel, en alzoo:
o
4 . niet geloofd wordt.

Ik kan 't niet helpen!
Sedert eenige dagen ben ik verdiept in Bilderdyk. Ik bestudeer hem en z'n tyd uit
12.
z'n korr. met de Tydeman's , en z'n ‘Tweede Huwelyk’. In veel opzichten stel ik
Bild. zeer laag. Dit is of behoort te zyn: een zaak van beoordeeling. Welnu, 't is nog
erger. B. heeft één fout die op ander gebied tehuis hoort: ‘ik heb 'n hekel aan hem.’
Na hem dit als zyn fout verweten te hebben, zal je inzien dat er geen verheffing van
mezelf bedoeld wordt als ik zeg dat ik herhaaldelyk punten van overeenkomst
tusschen hem en my opmerk. Ook hy betuigt zoo'n afkeer van (brieven?) schryven
gehad te hebben. (My dégoûteert byna alle schryvery!) Ook hy was, als ik, zoo in
angst by 't verzenden van 'n pakje of brief. Wat-i daarover aan Tydeman schryft, is
precies by my 't geval. Het zien van 'n brievenbus maakt me zenuwachtig. Een
statistiek van de post in de couranten...
‘In 't afgeloopen jaar zyn te Londen aan de verschillende postkantoren ter
bezorging afgegeven... zooveel mill. brieven.’

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

126
Zoo'n opgaaf bezwaart my, alsof ik voor de richtige bestelling van al die brieven
verantwoordelyk was! En zoo'n ongegrond gevoel van verantwoordelykheid voor
alles dat tot m'n kennis komt, pynigt my aanhoudend!
Ik geloof niet dat de overeenstemming met den my antipathieken Bilderdyk zóó
ver gaat, dat hy ook die, over 't algemeen zich uitstrekkende, angst kende.
Waarschynlyk niet, want hy was zeer egoïst.
(Er blykt byv. dat het verloren gaan van pakjes boeken etc. die aan z'n hartelyken
vriend Tydeman behoorden, hem minder schelen kon, als hỳ maar door 'n reçu in
handen te hebben ‘er af’ was. De uitdrukking ‘dan ben ik er af’ gebruikt hy zeer
dikwyls, ook in andere zaken.
O, zulke lektuur is zoo leerzaam.
Z'n memorieloosheid (in zekere dingen, namelyk. Er blykt telkens dat z'n geheugen
in andere opzichten goed was) heb ik ook. Het klinkt vreemd, maar 't is waar dat ik
op dit oogenblik niet meer weet wat me op Bilderdyk bracht in verband met uw
verstoordheid. Om het te weten moet ik m'n eerste blz. overlezen. Ik wou iets zeggen
1.
van B. en van 't kurieuse boek van van der Linden over Guttenberg , omdat juist
daarin (trouwens van geheel anderen kant bezien) 'n tiental (?) punten wordt
opgesomd waarin ik met B. overeenkom.
Hoe kan dit te pas komen in 'n werk over Guttenberg, vraagt ge? Ik zeg er by: in
een hoogst geleerd werk, in 'n werk dat in waarde van verteerde arbeidskracht
misschien opweegt tegen 'n geheel uitgerust linieschip! Hoe dit te pas komt in zoo'n
werk? Wel, 't komt niet te pas. Ik zei u immers dat v.d. Linden's ‘Guttenberg’ zoo
kurieus was. Kurieus ook hierom wyl... dat heele linieschip geen raison d'être heeft.
Dat Laurens Koster de boekdrukkunst niet uitvond, gelyk v.d. L. den Hollanders
bewezen heeft...
(‘bewezen’ schryf ik kortheidshalve. Als v.d. Linden 'n stuk citeert wil ik 't
eerst zien, zelf zíen. Hy staat voor niets, en zou Oera Linda Bok's maken
by dozynen, als 't hem in den kop kwam... neen, toch niet. Er zyn in 't
Oera Linda Bok fouten die hy niet zou gemaakt hebben, en schoonheden
die niet in hem zyn. Maar iets ‘van dien aard’ zou hy kunnen maken, dit
blyft waar. Van der Linden is 'n zeer merkwaardig man!)
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Dat L. Koster de Bdkunst niet heeft uitgevonden, is ook daarom de waarheid wyl
die ‘Kunst’ nooit uitgevonden is. Dezelfde kleine bedenking is tegen 't door v.d. L.
2.
voor Guttenberg gevindiceerd uitvinderschap intebrengen. En... komiek is de
samenloop, ook juist in dit punt zyn Bilderdyk en ik oordeelverwanten. Ik publiceerde
m'n opinie daarover, vóór Bilderdyk's korrespondentie met de Tydemans verschenen
was. Mogelyk is 't dat zyn meening daarover (hy schynt ze ook geopenbaard te
hebben in 'n stuk aan 't (gew.) Kon. Instituut) aan anderen bekend was. Ik kende
ze niet. Ook is 't vreemd dat men by al 't geschryf over alof-niet-Koster, dat natuurlyke
tertium nooit aanroerde. Vreemd? Neen! Juist werd B's en myn stelling de moeite
van 't behandelen niet waard gekeurd: omdat ze natuurlyk was. Zoo gaat het! Men
schryft en wryft over de vraag of 2 × 2 = 5 of = 3 is, en wie met z'n 4 voor den dag
komt is... niet wetenschappelyk.
't Is ergerlyk zooals heden ten dage met wetenschappelykheid geschermd wordt.
Al wat gezwynd heeft aan zoo'n inrichting van verdomming die ze Akademie noemen,
meent de wysheid in pacht te hebben. Dit nu is niet vreemd, maar dat de gemeente
die pretentie aanneemt, komt me moeielyker te verklaren voor. De zaak zal wel op
3.
't groote Hoofd: ‘Mundus vult decipi’ te boeken zyn.
Ook in andere opzichten is myn hoofdindruk dat we in 'n gekkenhuis leven. Geen
dag gaat er voorby zonder dat deze opmerking zich aan my opdringt. En dan: is 't
wysheid in zóó'n troep gezonde denkbeelden te verkondigen? Dit is zeker 't geval
nièt! Zwygen dus, o ja, tenzy er geschreven moet worden om den broode. Hierin
ligt de eenige verschooning voor iemand die zich met publiek afgeeft.
Ik las m'n eerste blz. over om my te herinneren welke gedachtenloop my op
Bilderdyk bracht, in verband namelyk met uw verstoordheid. 't Schynt wel slechts
omdat ook hy zoo'n hekel aan schryven had.
Dat ge gaarne brieven van me hebt, is vereerend voor me, maar beste kerel wees
niet boos als ik zwyg. Het beschryven van m'n stemming is pynlyk voor my. Gy kunt
u voortdurend uiten (dit blykt) maar ik kan dit niet. Dagen achtereen spreek ik niets
dan monosyllaben, 't hoognodige. Juist hierin is M. zoo bewonde-
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renswaardig. Toch is m'n zwygen geen stugheid of kwaadsappige oudemanswrevel.
Als altyd houd ik van vroolykheid en pretmaken, mits ik maar niet behoef meetedoen
4.
omdat ik altyd door bezig ben met m'n ‘Carthaginem esse delendam. ’ 't Is in
5.
letterlyken zin (niet zooals 't woord meestal gebruikt wordt) 'n idée fixe! Ja, zeer
fixe. Sedert 37 jaar (van '42, '43 af) beoog ik slechts dat ééne doel, en al 't andere
dat me weervoer was me byzaak. Heb je dan niets bereikt, vraagt ge? Zeer veel!
De waggelende toestand waarin de ned. heerschappy in Indië verkeert is myn werk.
Er is wydte van blik noodig om dit intezien (Idee 122) en waarschynlyk zyn de
historieschryvers wier gezichtsveld door meerder afstand tot die opmerking de
noodige ruimte zal aanbieden, nog niet geboren.
‘Maar... als je je verbeeldt zeer veel gedaan te hebben, wees dan tevreden’ zult
ge zeggen. O neen! ‘Zeer veel’ is 't goede niet! Ik beweer den steen die vallen moet,
los te hebben gemaakt, maar ben niet geslaagd in 't richten van z'n loop. Dit bedroeft
me; en vooral dewyl daartoe slechts 'n betrekkelyk kleine voorspoed ware noodig
geweest! Had m'n broeder in '60 woord gehouden (hy zou me ontlasten van de zorg
voor 't dagelyksche!)... dan waren wy verder dan nu, ja... geslaagd! Voortdurend
moest ik me afmartelen met het kleine. En ook dit zou ik uitgehouden hebben,
wanneer maar niet telkens dóór dat gewurm m'n invloed gebroken ware! Honger
lyden (dit is letterlyk en niet boekerig-onwaar 't geval geweest!) hongerlyden knakte
me niet, maar wel de verlamming aan invloed op hen die 't waarnamen, en geen
gewicht konden hechten aan de inzichten van iemand wiens toestand, volgens hen,
gebrek aan inzicht verraadde. My heeft altyd de koetsier met den beerenmuts
ontbroken, die Dr. Holsma zoo geloofwaardig maakte in de oogen van juffrouw
Pieterse.
Een gevolg van m'n misrekening was de vervloekte behoefte aan schryven. Na
de Havelaar (die ik ook liever niet gepubliceerd had!) is elke letter die ik drukken
liet, 'n streek uit den koers geweest, en ‘geduld’ in 't afleggen van distantiën die me
6.
van m'n doel verwyderden, is zeker m'n hoofdeigenschap. De guillemets by ‘geduld’
doelen op een myner Ideën waar ik zeg dat daarop eigenlyk neerkomt wat men
gemakshalve genie noemt. Onlangs zag ik dat Buffon het ook gezegd heeft. Tant
7.
mieux. 't Vader-
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schap van denkbeelden is me compleet onverschillig, tenzy een aangewreven
plagiaat gebruikt kan worden om m'n invloed te fnuiken. Naar dezen maatstaf
beoordeel ik alles, ook dus 't gebabbel en gelaster over my.
22 November.
Wat ge my van uw kinderen schryft is treffend en lief. (....)
8.
Is 't waar dat v.d. Heyden met 'n uitgeschoten oog 'n aanval kommandeerde?
Of is dit 'n krantenverzinsel? Zoo als ik de zaak indertyd las, was ze romeinsch,
antiek, klassisch-dapper (alles genomen in boeken-zin. Men mag er wat afdoen!)
9.
Die Huet! Een roman van zoo'n fr. flikker te vertalen! En hoe? Dit nu weet ik niet,
maar te oordeelen naar ander werk van hem, zal 't hollandsch ellendig zyn, beneden
't geen men vorderen kan van 'n schooljongen van twaalf jaar! Meen niet dat ik hier
te veel zeg. De haren ryzen te berge by z'n gallicismen!
‘Jaloers en verliefd... van’ Een raagstoffer van veeren (plumeau) noemt-i: ‘pluim’.
Met iemand den spot dryven, is (germanicé) ‘zich over iemand vroolyk maken.’
En z'n kritieken! Hy rekent er op dat ‘men’ niet lezen kan. Overal vind ik iets als:
a is wel grooter dan b, maar hierom zou men nog niet (tenzy in 'n oogenblik van niet
aan allen gegeven besluiteloosheid) kunnen beweren dat de waarde van b - in
verband altyd met het luchtgestel, schoon dit volgens anderen niets tot de zaak doet
- zou behoeven beschouwd te worden als surrogaat voor 't onvermydelyke van
zekere drukking op 't gevoel. Dit belet evenwel niet dat de ware dichter (men neme
dit woord in den zin dien 't hebben zou wanneer we de beschouwing subjectief
onderwierpen aan de eischen der objectiviteit, hoewel deze voorwaarde niet
verbindend kan geacht worden voor hem die in 't wezen der zaak beter is
doorgedrongen dan in de bedoeling des schryvers kan gelegen hebben) zich ontzien
zou van toegeven in de beklemming... Oef! Op zoo'n tirade volgt dan iets als:
‘Minder duidelyk evenwel is...’ etc.
10.
In de ‘Nederland’ steken hy en J. t. B. elkaar om 't hardst in de hoogte. Myn
tegenzin in alle schryvery is juist niet noodig om van 't geschryf dier heeren te walgen.
11.
Maar publiek slikt de grenouilles zonder kotsen!

Eindnoten:
12. M. en H.W. Tydeman, (1741-1825 en 1778-1863), vader en zoon, beiden rechtsgeleerden.
1. A. van der Linde (1833-1897) publiceerde al sinds 1869 in De Spectator artikelen tegen het
uitvinderschap der boekdrukkunst door Laurens Jansz. Coster. In 1886 bundelde hij zijn
bevindingen in het 3-delige Geschichte der Erfindung der Buchdruckkunst.
2. gevindiceerd: opgeeist.
3. mundus vult decipi: de wereld wil bedrogen worden (lat.)
4. Carthaginem esse delendam: dat Cartago verwoest moet worden (lat.); vaste afsluitende zin
van iedere redevoering door Cato sr. (234-149 v.Chr.)
5. idéé fixe: gedachte die een obsessie wordt. (fr.)
6. guillemets: aanhalingstekens (fr.)
7. tant mieux: des te beter (fr.)
8. K. van der Heyden (1826-1900), nederlands militair, verloor op 26 augustus 1877 het linkeroog
bij gevechten in Atjeh, waar hij het oppergezag uitoefende.
9. X.A. de Montépin (1824-1902), frans romanschrijver; Huet vertaalde een van zijn talrijke romans
onder de titel ‘De Koning der Eeuw’.
10. Jan ten Brink.
11. grenouilles: kikkers (fr.)
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[20 november 1879
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas (?)]
*20 november 1879
Brief van Multatuli, wellicht aan J.H. de Haas. Eén fragment is bewaard gebleven
in het handschrift van Mimi, op een enkel velletje postpapier, aan één zijde
beschreven. (M.M.)
Geisenheim 20 Nov. 79
Wanneer ik ‘voordrachten’ zal komen houden, weet ik nog niet. Ja zeker is 't beter
nu dan later, maar ik heb die schikkingen niet in myn macht, en moet de zaak nemen
zooals 't valt. Ge begrypt hoe ik er tegen opzie, vooral daar ik me zeer zwak voel.
En de gevolgen zyn dat ik in-een zak na de overspanning die 't me kost de zaak
doortezetten! Eigenlyk ‘bekomen’ van m'n vorige inspanning ben ik niet. Gedurig
was er iets dat my belette rust te nemen. Ik bedoel inwendige rust, zoodat ik werken
kon. Aanhoudend waren er dingen die me agiteerden. Dit is ook nu 't geval.
Afgescheiden van intieme grieven die me als doornen in 't vleesch zitten, kan
niemand die een afgezonderd leven leidt, zich voorstellen wat het in heeft ‘publiek
persoon’ te zyn. Ik voel als 't ware jalouzie jegens elk wiens naam niet in 't publiek
genoemd wordt. Het is vreeselyk zoo aanhoudend het mikpunt te zyn van allerlei
volkje dat je uitscheldt om 'n tekst te hebben die tot lezen opwekt. Zoo kreeg ik
heden weer 2 couranten tegelyk in handen - bah!

[22 november 1879
Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]
22 november 1879
Begin van Mimi's aantekeningen in het Dossier Bernhold. (M.M.) De brief van 6
oktober 1879, gevolgd door een briefkoncept aan Majoor E. Bernhold werd pas op
22 november verzonden, met het hier afgedrukte bijschrift.
Zie voor het vervolg bij 1 december 1879.
Geisenheim Saturdag avend 22 Nov. 1879
Ik heb daarzoo een korten brief aan den majoor Bernhold geschreven, myn lief
kind. Maar voor hem te sluiten wil ik er afschrift van houden voor W. Myn nu
geschreven brief was een byschrift by een van 6 okt.
Geisenheim 6 Oct. 1879
Sehr verehrter Herr. Ich hatte so gehofft Sie zu sehen, Ihnen sprechen zu können,
und fürchte sehr, wo wir nichts weiter
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hören, dass mem Schreiben nach Bamberg Ihnen nicht erreicht hat. Ist das wirklich
der Fall? Ich schreib Ihnen dass Ihr Besuch uns sehr willkomen sein würde, dass
wir jedoch Wiesbaden verlassen hatten, und jetzt in Geisenheim am Rhein wohnten.
Bitte sehr, werther Herr! schreiben Sie uns ein p[aa]r Worte. Ich möchte Ihnen auch
gerne unszen lieben Waker zeigen, und vieles anderes mit Ihnen besprechen.
Dekker fügt seine Grüsse bei den meinen und wir hoflfen doch, dass es Ihnen nichts
peinliches sein wird uns zu besuchen. Ich habe nur Dank für Ihnen ins Herz, das
ist gewiss! Mit wahrer Hochachtung M. Douwes Dekker
Hamminck Schepel
Jetzt schreiben wir schon 22 November und noch immer, werther Herr! liegt mein
ten

Brief vom 6 Okt. auf meinem Schreibtisch, und wartet geduldig was aus ihm
werden wird. Die Veranlassung zu dieser Verzögerung war Dekker's Furcht Sie
möchten mein Schreiben misverstehen, auch weil uns zögern in der Hauptsache
Ihnen unerklärlich sein könnte. Was ich, falls Sie uns mit Ihrem Besuch erfreut
hätten, vor allem von Ihnen zu vernehmen gewünscht, war natürlich ob in der Sache
schon Schritte gethan, und welche? Jetzt jedoch bitte ich Sie uns zu melden ob
Alles noch beim Alten ist, und ob wir Herrn Dr. Brück in Wiesbaden die Sache in
Händen geben dürfen, und ob er sich zu dem Herrn Anwalt der Frau von G[ugel]
wenden kann?
Wir beiden werden glücklich sein, wenn die Sache abgeschlossen ist, und wir in
dieser Hinsicht ruhig sein können.
Ich hoffe sehr dass Sie wohl sind werther Herr, und sich des lebens freuen.
Mit ausgezeichneter Hochachtung M. DD.
Vertaling
Geisenheim 6 okt. 1879
Zeer geachte Heer. Ik had zo gehoopt U te ontmoeten, U te kunnen spreken, en
ben erg bang - omdat we verder niets horen - dat mijn brief naar Bamberg U niet
bereikt heeft. Is dat inderdaad zo? Ik schreef U dat Uw bezoek ons welkom zou zijn,
maar dat wij uit Wiesbaden waren vertrokken en nu in Geisenheim aan de Rijn
woonden. Alstublieft, waarde Heer, schrijft U ons een paar woorden. Ik zou U ook
zo graag onze lieve Wouter tonen en nog veel andere dingen met U bespreken.
Dekker voegt hier zijn groeten aan toe en wij hopen zeer dat U het
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niet pijnlijk zult vinden ons te bezoeken. Ik voel voor U slechts dankbaarheid in mijn
hart, dat is zeker!
Met oprechte hoogachting
M. Douwes Dekker Hamminck Schepel.
Nu schrijven wij al 22 november en nog steeds, waarde Heer, ligt mijn brief van de
zesde oktober op mijn bureau en wacht geduldig wat er met hem gebeurt. De
aanleiding tot deze vertraging was Dekkers angst dat U mijn schrijven verkeerd zou
begrijpen, ook omdat onze aarzeling in de hoofdzaak U onverklaarbaar zou kunnen
lijken. Wat ik, voor het geval dat U ons met Uw bezoek had verblijd, in de eerste
plaats van U had willen weten was natuurlijk of U in deze kwestie al stappen had
ondernomen en zo ja welke? Nu vraag ik U echter of U ons wilt vertellen of alles
nog bij het oude is en of wij de heer Dr. Brück in Wiesbaden de zaak in handen
mogen geven en of hij zich tot de zaakwaarnemer van mevrouw von G. mag wenden?
Wij zouden alletwee gelukkig zijn als de zaak beklonken is en wij in dit opzicht
gerust kunnen zijn. Ik hoop zeer dat het U goed gaat, waarde Heer, en dat U van
het leven geniet.
Met bijzondere hoogachting, M. DD.

[26 november 1879
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
26 november 1879
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-7 en 8 (⅖) beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 26.)
Erlangen, 26. November 1879.
Sehr verehrte gnädige Frau!
Vergeben Sie, dass ich solange nichts von mir horen Hess - ich war lange fort,
zu verschiedenen Maneuvers kommandiert, in folge deren ich so manche Memoires
auszuarbeiten und ausserdem viele dienstliche Sorgen hatte, dass meine
Privatinteressen in den Hintergrund traten - ich wollte Urlaub nehmen, mir die Freude
machen, Sie beide und das liebe Kind zu besuchen, allein wie es in unserem
Standesverhältnissen geht, Dienst und Commando in erster Linie. So manchmal
hoffte ich, einige Tage für mich verwenden zu können, doch stets vergebens. Doch habe ich meinen Vorsatz, von Ihrer gütigen Aufforderung, Sie zu besuchen,
Gebrauch zu machen, nicht aufgehoben, sondern nur auf für mich gelegenere Zeit,
das ist für den Winter verschoben. -
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Bezüglich der Sie interessierenden Frage muss ich Ihnen einzelne Punkte mitteilen.
Da eine gewisse Regelung bezüglich der Zukunft des Kindes nothwendig war
und ich aus Gründen der Pietät für das Kind für geboten hielt, die Sorge für dasselbe
lediglich in meine Hand zu bringen, so erklärte ich mich bei Gericht vor Kurzem
dahin, dass ich ohne Zuziehung der Mutter Zeitlebens die Fürsorge des Knaben
übernehme - ich wollte dadurch materiellen Differenzen vorbeugen und die Zukunft
des lieben Knaben sicherstellen. Ich möchte Niemand zu nahe treten, desshalb
entschuldigen Sie gütigst, wenn ich nur sage, ich hielt diesen Schritt für geboten,
mithin, sollte je die Zukunft des Kindes fraglich werden, was Gott Ihrer und des
lieben Kindes wegen verhüten wolle, so bin lediglich ich für den kleinen Walter der
Fürsorger und ich glaube, es würde mir eine süsse Pflicht, jedoch seinetwillen
wünsche ich herzlich, dass er Zeitlebens Ihrem so liebevollen wirklich mütterlichen
Herzen verbleibt. - Nun kommt aber die Hauptfrage, um welche ich mich sehr
umgethan habe, jedoch zu keinem günstigen Resultate gekommen bin - das ist die
Adoptirungsfrage. Bei uns in Bayern unterliegt die Adoption keinem Ausstande, sie
wird vom Könige sanktioniert und damit ist die Sache erledigt. Ein anderes jedoch
jenseit des Rheines, da ist cod. Napo. als Gesetz und nach diesem ist eine
te

Adoptirung erst nach dem 6 Jahre der Pflege möglich, in manchen Fällen erst mit
Eintritt der Grossjährigkeit - ich habe meine Brüder und Schwager hier zu Rathe
gezogen und beide haben sich in gleichem Sinne ausgesprochen - da jedoch cod.
Nap. in unsern Landen nicht einschlägig und beide sich geirrt haben können, so
wäre es doch gut, wenn Sie sich mit einem Gesetzverständigen hierüber informiren
würden. Ueberlassen Sie die Angelegenheit dem von Ihnen bezeichneten Anwalte
- er wird Ihnen wohl am Bessten Aufschluss geben, ob und wie die Durchführung
der Adoptirung möglich ist - Frau v G ist bereit, ihre Zusage zur Adoptirung gerichtlich
abzugeben und offen gestanden, ersehnt den Augenblick, von dieser Sorge befreit
zu werden. Ich hätte den kleinen Walter längst selbst adoptirt, wenn ich nicht dadurch
Ihren Adoptirungs-Plan erschweren würde. Geben Sie getrost Herrn Dr. Brück in
Wiesb. geeigneten Auftrag, geben Sie ihm auch meine Addresse für eventuell noth-
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wendige Aufschlüsse, die ich ihm sofort geben würde. Frau v G und ich können ja
nichts thun, als unsere Zustimmung zur Adoptirung geben, aber soviel ich weiss,
bedarf es auch der Zustimmung Ihrer Kinder - die erste gerichtliche Initiative muss
aber von Ihnen ausgehen; doch diess weiss jeder Anwalt am Bessten - wollen wir
hoffen, dass es zum Heile des guten Kindes gelingt. - Aus Ihrem lieben Briefe zu
entnehmen, gedeiht der kleine Walter gut und hat sich in Ihrem und Ihres verehrten
Gatten Herzen ein sicheres Asyl geschaffen und ich wünsche aus tiefster Seele,
dass er Ihnen Zeitlebens herzliche Freude mache. Noch einen Punkt muss ich beifügen - sollte, was je möglich wäre, die Adoptirung
in dieser Weise nicht gelingen und auch später fraglich werden, so möchte ich doch
die Existenz Wakers insoferne gesichert wissen, dass nur ich ein Verfügungsrecht
habe, welches ich Ihrer beiden liebevollen Herzen zum Bessten des Kindes gerne
abtreten würde - also im ungünstigen Falle würde ich Walter adoptieren und Ihrer
Liebe überlassen - Walter würde meinen Namen als Vornamen mittragen und eine
Immediat-Petition würde ihm den Namen ihrer verehrten Gatten sichern, so würde
er Walter Bernhold Dowes Dekker heissen - doch nenne ich Ihnen diesen Ausweg
nur für den ungünstigen Fall des Nichtgelingens, welcher eintreten könnte, wenn
die Curatel-Behörde bezüglich des materiellen Frage, da F v G bedeutendes
Vermögen besitzt, Opfer jedoch, soweit ich sie kenne, kaum bringen wird, nicht
zustimmen sollte. Sie werden vermuthlich auch in diesem Winter wieder nach Holland gehen - nicht
wahr, ich darf Sie bitten, mir den eventuellen Zeitpunkt zu schreiben.
Mit tausend herzlichen Grüssen und einem herzlichen Kusse dem lieben Walter
Ihr dankbarer
Eduard Bernhold.

Vertaling:
Erlangen, 26 november 1879
Zeer geëerde geachte mevrouw!
Vergeeft U mij dat ik zolang niets van mij heb laten horen - ik was lange tijd van
huis, moest verschillende oefeningen kommanderen, ten gevolge waarvan ik zoveel
rapporten moest uitwerken en bovendien veel werk in verband met de
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dienst had, dat mijn privébelangen op de achtergrond raakten - ik wilde verlof nemen
en mezelf het genoegen bereiden U beiden en het lieve kind op te zoeken, maar
zoals het nu eenmaal gaat onder militairen, de dienst en de bevelvoering komen
op de eerste plaats. Ik hoopte al zo dikwijls een paar dagen voor mezelf te kunnen
gebruiken, maar steeds vergeefs.
Toch heb ik mijn voornemen niet opgegeven gebruik te maken van Uw vriendelijke
uitnodiging U op te zoeken, maar het is tot een voor mij meer gelegen komende tijd,
dat wil zeggen: de winter, uitgesteld.
Aangaande de vragen die voor U van belang zijn moet ik U een paar punten
meedelen.
Omdat een of andere regeling met het oog op de toekomst van het kind
noodzakelijk was en ik op grond van meegevoel met het kind het geboden achtte
de zorg ervoor geheel aan mij te trekken, heb ik onlangs voor het gerecht verklaard
dat ik zonder de moeder erin te betrekken, mijn leven lang de verzorging van de
jongen op mij neem - daarmee trachtte ik zakelijke meningsverschillen te voorkomen
en de toekomst van de lieve jongen veilig te stellen.
Ik wil niemand voor de voeten lopen, wees daarom zo goed mij te verontschuldigen
als ik U slechts verzeker dat ik deze stap voor noodzakelijk hield, zodat, mocht ooit
de toekomst van het kind in het geding komen, wat God om uwentwille en om die
van het lieve kind moge verhoeden, ik als enige de verzorging van de kleine Walter
op mij heb genomen en ik meen dat het mij ook een zoete plicht zou zijn, om
zijnentwille hoop ik evenwel van harte dat hij zijn levenlang aan uw liefdevolle
werkelijk moederlijke hart mag blijven toevertrouwd.
Nu komt echter de centrale vraag waar ik mij veel moeite voor heb gegeven, maar
waaromtrent ik nog niet tot gunstige resultaten ben gekomen - dat is de
adoptiekwestie. Bij ons in Beieren staat adoptie niets in de weg, ze wordt door de
koning bekrachtigd en daarmee is de zaak rond. Maar aan de overkant van de Rijn
ligt het anders, daar is de Code Napoléon van kracht en die bepaalt dat adoptie pas
na zes jaar verzorging mogelijk is, in veel gevallen zelfs pas bij het bereiken der
meerderjarigheid - ik heb mijn broer en zwager hierover raad gevraagd en beiden
hebben zich op dezelfde wijze uitgelaten - omdat echter de Code Napoléon in onze
landen niet is ingevoerd en beiden zich vergist kunnen hebben, zou het toch goed
zijn als U informatie hierover zou inwinnen bij een jurist. Laat U de zaak maar geheel
over aan de door U vermelde advokaat - hij zal U wel het beste advies kunnen
geven, of en hoe het tot stand brengen van de adoptie mogelijk is - Mevrouw v. G.
is bereid haar toestemming voor de adoptie gerechtelijk vast te leggen en ziet eerlijk
gezegd uit naar het ogenblik dat zij van deze zorg bevrijd zal zijn. Zelf zou ik de
kleine Walter allang geadopteerd hebben als ik daarmee uw adoptieplan niet wellicht
bemoeilijkt had. Geeft U met een gerust hart de heer dr. Brück in Wiesbaden een
daartoe strekkende opdracht, geeft U hem ook mijn adres voor eventueel nodige
informatie die ik hem dan dadelijk geven zou. Mevrouw v. G. en ik kunnen echter
niets doen dan onze toestemming tot de
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adoptie geven, maar voor zover ik weet is er ook toestemming van uw kinderen
nodig - de eerste gerechtelijke stappen moeten echter van U uitgaan; maar dat weet
iedere rechtskundige het best - en laten we dan hopen dat alles tot het welzijn van
het goede kind mag lukken. Als ik op uw lieve brief mag afgaan, dan gaat het de kleine Walter naar den vleze
en heeft hij zich in Uw hart en in dat van Uw geëerde echtgenoot een veilige
schuilplaats veroverd en ik hoop uit de grond van mijn hart, dat hij U uw leven lang
oprechte vreugde mag geven. Nog een punt moet ik hier aan toevoegen - mocht ooit, wat toch een mogelijkheid
is, de adoptie op deze wijze niet lukken en ook later problematisch blijven, dan zou
ik toch het levensonderhoud van Walter in zoverre veilig willen stellen, dat slechts
ik het beschikkingsrecht zou hebben, dat ik in het belang van het kind graag aan
uw beider liefdevolle hart zou afstaan - dus in het ongunstige geval zou ik Walter
adopteren en aan Uw liefde toevertrouwen - Walter zou dan mijn naam als voornaam
dragen en een verzoek rechtstreeks aan de vorst zou hem verzekeren van de naam
van uw geëerde echtgenoot, zodat hij dan Walter Bernhold Dowes Dekker zou heten
- maar ik noem u deze uitweg alleen voor het ongunstige geval dat de adoptie niet
door zou gaan, welke mogelijkheid zich zou voordoen, als de Raad voor de
Kinderbescherming op het punt van de materiële kwestie, omdat mevr. v. G. een
aanzienlijk vermogen bezit, maar voor zover ik haar ken daarvan nauwelijks iets zal
willen afstaan, zijn toestemming niet zou geven. Vermoedelijk gaat U ook deze winter weer naar Nederland, nietwaar, en dan
verzoek ik U mij het eventuele tijdstip te schrijven.
Met duizend hartelijke groeten en een hartelijke kus voor de lieve Walter
Uw dankbare
Eduard Bernhold.

[27 november 1879
Brief van Multatuli aan E. Brück]
27 november 1879
Brief van Multatuli aan Dr. E. Brück. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 2 (½) beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 27.)
Wiesbaden 27 November 1879
Sehr verehrter Herr!
Die Adoptionssache worüber schon im vorigen Jahre meine Frau mit E. Wohlgeb.
eine Unterredung hatte, kann jetzt nachdem wir
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1.

2.

uns vergewisst dass die Eltern des bez Kindes ihre Zustimmung zu geben bereit
sind, ihren gerichtlichen Verlauf haben, und ich bin deshalb so frei E. Wohlgeb.
vorzustellen dieselbe einzuleiten und bis am legalen Schluss durchzuführen. Wenn
Sie meine (oder besser gesagt: unsere) Bitte gewähren und sich mit der Prozedur
belasten wollen, wird es am besten sein, dass wir E. Wohlgeb, die desbetreffenden
Bescheiden zukommen lassen damit Sie, wenn wir, oder unser eins, die Ehre haben
3.
bei E Wohlgeb, einzusprechen au courant de l'affaire sein können.
Hochachtungsvoll und ergebenst
Douwes Dekker früher in Wiesbaden Dotzheimerstr. 48 wohnhaft.

Vertaling:
Wiesbaden, 27 november 1879
Zeer geëerde Heer,
De adoptiekwestie, waarover reeds vorig jaar mijn vrouw met Ued. heeft
gesproken, kan nu, nadat wij ons ervan verzekerd hebben dat de ouders van het
kind in kwestie bereid zijn hun toestemming te geven, zijn juridische uitwerking
krijgen en daarom ben ik zo vrij Ued. voor te stellen de procedure ingang te zetten
en tot aan de juridische afsluiting onder uw hoede te nemen. Als U in mijn (of liever
gezegd: ons) verzoek toestemt en U zich met de procesgang wilt belasten, zou het
het beste zijn dat wij Ued. de betreffende stukken doen toekomen zodat U, als wij
of een van ons beiden de eer hebben van een onderhoud met U, reeds van de zaak
op de hoogte kunt zijn.
Met de meeste hoogachting en toewijding
Douwes Dekker Voorheen woonachtig in Wiesbaden, Dotzheimerstr. 48.

Eindnoten:
1. vergewisst: oorspr. gevolgd door haben.
2. bez.: bezüglichen.
3. au courant de l'affaire: van de zaak op de hoogte (fr.)

[28 november 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
28 november 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (⅚) beschreven. (M.M.)
r
Geisenheim, 28 Nov 1879
beste Funke! Ik ontvang daar 'n briefkaart waarin een uwer bedienden my p.o.
vraagt of ik bundel VII Ideen ontvangen heb. Zachter kondet ge my niet berispen
over myn zwygen. Neen,
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dien bundel heb ik niet ontvangen. Wel, 6 Vorstenschool en Busken Huet,
Litterarische Fantasien, 5 deel. Dank voor dat alles, maar dit is de vraag niet. De
vraag is waarom ge niets van my vernaamt. Ik voel zelf dat dit ellendig is, en de
oorzaak is ook ellendig. Ik ben als suf en loop te mymeren, en kan me by niets
bepalen, en als ik dan eens dáárdoor begonnen heb, noodzakelyk werk uittestellen,
komt er later de schaamte by. Mimi die me trouw verzorgt, wat geen gemakkelyke
taak is, doet al 't mogelyke om my opteknappen en ikzelf ook. Ik lees veel en verdiep
me in 't onderwerp zoo dat ik alle andere dingen vergeet, en dan merk ik later dat
ook 't gelezenen en bestudeerde me weer ontsnapt is. M'n onzekerheid over de
kanker in de borst duurt altyd voort. De symptomen kloppen niet met wat ik er van
1.
lees in de gen. werken die ik raadpleeg. Ook de Dr hier zegt dat het niets is. Maar
dit neemt niet weg dat de zaak voortduurt. Op 't oogenblik is er geen opening of
vloeiing, maar er is alweer 'n knobbel in aantocht. Dit is nu al van (ik meen) Juli of
Juni af. Toch is dit byzaak want, kanker of niet, ik zal 't toch niet lang meer maken.
Mies zegt dat ik uit moet gaan. Ik zal 't doen. Nu ik dit kleine briefje geschreven heb,
zal ik zeker weer durven schryven. Als 'n marteling zie ik op tegen 't beginnen van
'n brief. Gy zyt de eenige niet die niet weet wat hy aan me heeft, maar ik erken dat
niemand zooveel recht heeft, het kwalyk te nemen als gy, d.h. als ik wèl was.
Hartelyk gegroet
uw DD
Ja, ik ga uit. De zon schynt.
Spreek voorloopig niet over kanker of zoo-iets in uw brieven. Ik heb M. niet gezegd
dat ik nog twijfel. Wel weet ze dat ik aanhoudend steenpuisten aan den tepel heb.

Eindnoten:
1. 1. gen.: geneeskundige.

[1 december 1879
Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]
1 December 1879
Mimi vervolgt haar aantekeningen in het Dossier Bernhold. (M.M.) Zie voor het
begin bij 22 november, voor het vervolg bij 4 december 1879.
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1 December 79
Myn lieve beste jongen. Je bent nu nog myn ‘pneu’ ‘papa's lieve jongen en mama's
zoete hart’ zooals je je zelf noemt, en op 't oogenblik ben je bezig booten te maken
van je tafeltje en de lâ van je tafeltje en de deksel van myn naaimachine, die bindt
je aan elkaer, en dan ben jy beurt om beurt de schipper of de conducteur, en we
kunnen je geen grooter dienst doen dan in je boot plaats te nemen en ons te laten
brengen n[aa]r Wiesbaden, Amsterdam of Rudesheim, om 't even. De paarden
worden ook voorgespannen en als we plaats nemen geef je ons een billet en ook
't geld voor 't billet (kleine stukjes papier) ontvangen we van jou. Och je spel is nog
zoo jong, je bent ook nog geen 4 jaar en terwyl ik je nu zoo zie spelen is 't me
zonderling te moede aan je te schryven, tegen den tyd dat je volwassen zult zyn,
althans groot genoeg om te begrypen wat ik je zeggen wil.
(Ziezoo nu heb je myn stoel vastgebonden aan je booten, en maak ik zoo
de reis mee naar de Zuiderzee, waar tante Christien woont!)
Als je deze woorden leest myn lieve schat dan weetje reeds dat je niet ons kind
geboren bent. Naar 't hart ben je 't wel, o geen echte ouders kan hun kind meer aan
't hart zyn gegroeid dan jy ons. maar geboren ben je van 'n andere moeder van 'n
anderen vader. Reeds nu is 't een onderwerp van zorg voor ons hoe je dat te doen
vernemen zonder schok of pyn - want het geheim te houden is onmogelyk. Ook is
't niet zeker dat wy je dit alles zullen kunnen meedeelen op 't oogenblik dat ons
geschikt voorkomt, daar verwanten vrienden bekenden, en dus ook vreemden moet
ik veronderstellen, de toedracht der zaak kennen, met andere woorden, omdat velen
weten dat wy geen eigen kind hebben en onze Wouter slechts een aangenomen
kind is. ‘Slechts’! Maar wy zouden ons eigen niet liever kunnen hebben, en zeker
zou 't vertrouwen van een eigen kind ons niet zóó treffen als jou kinderlyke
overgegevenheid, je geloof in ons.
Ik zelf had er reeds meermalen aan gedacht te zorgen dat je by ons mogelyk
overlyden op de hoogte der geschiedenis was van je eerste levensjaren, toen voor
eenige dagen dek, jou eigen papa, zooals je hem noemt er my op wees dat het
goed zou zyn als ik het geheele verloop van je komen by ons beschreef. ‘Later zal
het
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voor 't kind belangryk zyn een relaas te hebben van dezen tyd. dat zal hem meer
bevredigen dan wanneer hem dan een verhaal wordt gedaan van de
omstandigheden. Ook is 't geheele verloop der zaak op 't oogenblik frisscher in je
geheugen dan 't na verloop van zooveel jaren zyn kan,’ zeide hy. En ik was dit
geheel met hem eens. Zoo ben ik dan besloten een brief te schryven aan myn lieven
kleinen Wouter tegen dat i groot zal zyn, en ik hoop dat het my gelukken zal het zóó
te doen dat ik vele vragen beantwoord die later zullen opkomen in je gemoedje,
vooral wanneer tegen dien tyd je papa en ik er niet meer waren om toetelichten
waar het noodig mocht zyn. Maar toch wil ik je vooraf nog waarschuwen myn lieve
jongen dat wanneer je met vurig verlangen deze bladzyden ter hand neemt ze je in
veel opzichten onvoldaan zullen moeten laten. Omtrent uw ouders kan ik niet meer
meedeelen dan ik weet (maar iets achterhouden zal ik ook niet, je hebt recht op de
waarheid voor zoover ik die ken) en ook bovendien kunnen de omstandigheden en
je zielstoestand vragen in je wekken die ik niet vooruitzie, en die myn eenvoudig
verslag niet beantwoorden. Wapen je dus tegen onvoldaanheid, myn kind!
den

1.

Het was in de eerste helft van februari 78. Dek was den 7 of achtsten , meen
ik, naar Holland gegaan om voordrachten te houden en ik was alleen in onze woning
te Wiesbaden, dotzheimer Strasse 48. Den eersten december van 't vorige jaar (dus
2.
77) had Eduard ons verlaten . Zyn toestand, onze verhouding tot Nonnie, en allerlei
andere redenen hadden dek treurig gestemd, en den laatsten tyd voor zyn reis naar
Holland was hy zeer neerslachtig geweest. Wat my aangaat, ik had de macht niet
hem optewekken. De hoogste eisch die hy my stelde, wat hy 't meest van my
verlangde was dat ik zyn verdriet meevoelen zou. Intusschen meende ik dat afleiding
hem goed zou doen, en terwyl ik in den geest zocht naar iets dat by machte zou
zyn hem soms afteleiden van al te eentoonig pynlyke indrukken, rees honderdmaal
de verzuchting in me op: waarom hebben we ook geen kind! Van 't begin van ons
samenzyn af had dek een kind verlangd - maar nu was de hoop opgegeven, ik dacht
er niet meer aan. Soms hadden we ook het aannemen van een kind wel eens
aangeroerd - maar dek was huiverig het te beginnen. Ik liet dus het onderwerp
zakken, maar terwyl dek zoo neerslachtig zat te peinzen rypte by
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3.

my het plan althans ‘den Versuch zu machen ’ of ik met een aangenomen kind niet
wat vroolykheid kon brengen in ons huis. Ik wachtte slechts op zyn hollandsche reis
om te handelen, en ging dan ook kort na zyn vertrek aan 't werk. Ik schreef aan m'n
zuster Annette die aan kinder-filantropie doet, informeerde n[aa]r vondelingshuizen,
wendde my aan een liefdadige instelling in W. ‘het paulinenstift’ en besloot ten slotte
ook tot een annonce, allereerst in het Wiesbadener tageblatt. Marie Anderson, een
hollandsche dame die ook in W. woonde was, ik meen zondag avond 10 febr, by
my en met haar besprak ik 't plan. Ik schreef een advertentie ik geloof woordelyk:
Es wird ein Kind unentgeltlich anzunehmen gesucht. Adres M.A. 61 postlagernd
Wiesbaden. (Lieve schat! en daarop kwam jy! Dek keek me daar over myn schouder en de
eerste briefjes van je moeder in. En met aandoening zegt hy: ‘die lieve kleine jongen,
hoe aandoenlyk toch’, en loopt eens naar je bedje om naar je te zien. O je bent nu
geen ‘arm kind’ meer. je hebt nu ons, en dat weetje ook. en je speelt de baas over
ons, o! we moeten er menigmaal een schotje voor schieten om je niet te bederven
want dat willen we ons ‘zoet hart’ niet.) De annonce moet verschenen zyn in 't
Tageblatt dat dinsdag morgen werd rond gebracht. M.A. ging voor me naar de post
en bracht my achtereenvolgens een twaalftal briefjes. Ik ben een paar andere
o

kinderen in W. gaan zien, maar vooral na den brief N 3 (van je vader) dacht ik
alleen aan jou. Je was jong genoeg om later geen herinneringen te hebben aan den
tyd vóór dat je by ons waart, je was n[aa)r men verzekerde door en door gezond en
men was geneigd je geheel aftestaan, myn engel. En dit waren de drie punten die
ik voorloopig eischte. Later zouden we zien of - of we je zouden kunnen liefhebben,
myn jongen.
o

Genoeg ik ontving brief N 1, en antwoordde aan B.B.B. 555:
o

‘Näheres ins hotel Schwarzen Bock Zimmer N 61’
anders niet. Het opgegeven adres was dat van Marie Anderson.

Eindnoten:
1. In feite vertrok Multatuli op 29 januari 1878 naar Rotterdam.
2. Op 29 november 1877 verliet Eduard het huis in de Dotzheimerstrasse
3. den Versuch zu machen: de poging te wagen (du.)

[1 december 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
1 december 1879
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
beschreven. (M.M.)
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Amsterdam, 1 Dec. 1879
Beste Dekker!
Met vreugde zag ik eindelijk weêr eens Uw hand en al is 't niet bemoedigend wat
Ge mij schreeft, toch beschouw ik 't in verband met een juist gevoerde
correspondentie met vriend Haspels als een goed teeken van vernieuwde
geestkracht, waarmeê ik U en myzelf van harte geluk wensch.
Inmiddels ben ik gedwongen geweest Uwe Verspreide Stukken en uw polemiek
tegen Bosscha te herdrukken zonder dat Uw scherp oog daarover ging. Vooral voor
de brochure tegen B. speet mij dit meer dan ik U zeggen kan, maar ik mocht niet
langer van ‘uitverkocht’ spreken. Van ieder dezer herdrukken zend ik U eenige ex
e

en ook van den 7 bundel ontvangt Ge een paar ex.
Keert de oude veerkracht terug, dan hoor ik dat wel en in dàt geval kom ik U lastig
vallen met proeven voor de noodigste herdrukken. Het allereerst zal nu bundel II
aan de beurt komen. Desnoods echter zou die bundel zonder veel bezwaar onherzien
gedrukt kunnen worden. Bekommer U dus daarover niet het allerminst. Hoofdzaak
is dat Uwe rust U weder geschikt maakt een korte wijle hier rond te reizen. Laat
dáárvoor alles rusten wat niet dringend af moet.
Wees met Mimi recht hartelijk gegroet van
tt
G L Funke

[3 december 1879
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]
3 december 1879
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Verschillende stukken papier,
verknipt en weer aan elkaar geplakt, bepaalde passages met blauw potlood
doorgestreept; (M.M.)
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Genève, Place des Alpes 2
3 dec. 79
Beste Dekker. Vriendelijk dank voor de zoo gastvrije gedachten die telkens bij U
opkwamen, ook toen gij het huisje te Geisenheim huurdet. Maar ik vrees dat er van
wonen in Duitschland niet veel komen zal... Krijgt Publiek later iets van uw studie over Bilderdijk en zijn tijd? Dewijl gij 't zegt,
geloof ik dat schrijven uw specialiteit niet is, maar wiens specialiteit is 't dan wel?
Van Domela Nieuwenhuis eindlijk een brief gehad. Mijn opmerking over de
huisbaas verhouding had hem opgewekt.
1.
Ik zal Reclus niet meer over U schrijven. Hoe is 't mooglijk dat zulk een geest
geen gouvernement, geen erflatingen enz. wil.
(....)
lees slechts de Haarl. en Ge kent haar onpartijdigheid jegens u.
2.
Als Ge Post, een uwer vereerders in den Haag, ontmoet, schrijf me dan na al
uw vermoeienis en uitrusten eens Uw oordeel. Ik ken hem slechts door brieven.
3.
Jenny heeft haar moeder, zuster en broêrs, die tegen haar samenspanden,
gezegd dat zij heen konden gaan. De moeder had haar verweten, dat zij te Rolle
met scheeve oogen werd aangezien omdat haar dochter vóór de 9 maanden na 't
huwelijk een kindje had gehad. Ik heb J. geantwoord dat de reden vermoedelijk was
gelegen in het feit, dat de moeder de dochter met mij had laten gaan naar Genève,
ondanks haar kennis aan onze liefde, gespeculeerd had op haar zwakheid, op een
zwangerschap, op een huwelijk, en dat dit de reden van mijne koelheid en van die
mijner moeder was. Het oude wijf is den volgenden dag naar Rolle teruggekeerd,
na hier bij de ‘patroons’ harer zoons te hebben verteld dat zij als een teef was
weggejaagd geworden door haar eigen kind. De zuster speelde comedie, deed alsof
zij een dienst als ‘meid’ zocht, weende toen wanhopig, vermurwde J. met
Nieuwjaarsgeschenken, en doet nu alsof er niets gebeurd was. De broêrs blijven
ook hokken. Gisteren heb ik hun weder eens de waarheid moeten zeggen over hun
traagheid, gemis van fierheid, van dankbaarheid, van energie enz., maar heden
begon een hunner weder tegen J. zijn moeder gelijk te geven. Vermoedelijk zal hij
weldra zijn moeder moeten volgen. Hij was jaloersch toen ik ook zijn
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broêr nam! De twee jongens werden schandelijk geëxploiteerd. Daarom gaf ik hun
huisvesting en kost. Hier althans konden zij ook wat geld verdienen, te Rolle niet.
Maar zij schenen den aard van hun vader te hebben en al hun vroeger lijden te
hebben vergeten. Niet alleen kan ik niet meer voor hen doen, maar wil 't ook niet,
om hun karakter niet te dooden.
(....)
ras van de verwoestingen der koffi-wijn, andere luizen, aardappelkever, enz.
Over Piepers' kroeg welsprekendheid zal ik zwijgen. Huet zendt aan de Haarl.
Cour. precies denzelfden mailbrief als aan 't Alg. Dagbl. v. Ned. Indië! Hoe arm! Dat
lijkt niet op de koningin die daaglijks van kleed verwisselt. Hij houdt overal in Holland
denzelfden voordracht. Gy weest me eens op uw hond die altijd onanie pleegt en toch opgewekt blijft. G.
tav Jacqes vertelt van een 90 jarig cavaleriegeneraal die 't zijn leven lang daaglijks
4.
2 keeren deed! Gij vroegt ook eens aan iemand die zich veront (....)
r

re. v.h. Soerab. Handelsbl, kan zich beroemen de (....) schrijftenaciteit verzwakt
heeft. - Vuile Hollanders! Als ge aan uw brieven geen publiciteit wilt gegeven zien,
zegt 't dan s.v.pl. bij elk verboden onderwerp. Anders bezwijk ik voor de verleiding.
Kus Wouter. Zijt beiden hartlijk van ons de hand gedrukt. Groet in den Haag
Vosmaer en ook maar Plet. Met Domela Nieuwenhuis ben ik natuurlijk verzoend.
Uw vriend Roorda
Hoe komiek! v.d. Putte president van 't ‘wetenschappelijk’ Noord-pool-comité! Ik
en

schrijf dan ook niet in voor den 3 tocht. - De roem van 't voorgeslacht bewaard
5.
door iemand voor wien uw en zelfs Stieltjes' roem een doorn in 't oog was!

Eindnoten:
1. Reclus: Elisée Reclus (1830-1905), frans aardrijkskundige en sociaal hervormer.
2. Post: ds. D. Post (1844-1925), theoloog, verdedigde de modernen in Vox Studiosorum; zie V.W.
VI, blz. 246-370 en XV, blz. 432 e.v.
3. Jenny: Jenny Louise Duvoisin (1856-1915), Roorda’s tweede vrouw, met wie hij gehuwd was
in 1877; hun eerste dochtertje, Gertrude, werd ‘te vroeg’ na het huwelijk geboren.
4. Deze gehele passage vanaf ‘ras van de verwoestingen’ met dikke krassen doorgestreept.
5. Stieltjes: T.J. Stieltjes (1819-1878), criticus van de machtsverhoudingen in Ned.-Indië,
herhaaldelijk lid der Tweede Kamer.

[4 december 1879
Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]
4 december 1879
Mimi vervolgt haar aantekeningen it het Dossier Bernhold. (M.M.) Zie voor het
voorafgaande bij 1 december, voor het vervolg bij 5 december 1879.
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4 December
o

en by haar aanhuis werd donderdag avond (14 febr) het briefje N 2 door een
paar meisjes bezorgd, aan den portier afgegeven. - Ik geloof dat ik hierop niets
antwoordde, maar reeds Saturdag daarop klopte een heer aan de kamer 61 in den
Schwarzen Bock aan, om nadere inlichtingen. Marie Anderson deelde hem mede
dat het kind gezocht werd door een hollandsche familie, die in Wiesb. woonde, dat
zy nog geen vryheid had den naam te noemen, en eerst iets anders van de
omstandigheden van 't kind wenschte te vernemen. Hy verhaalde dat het kind
waarvan sprake was zich in Beyeren bevond, en ook in Beyeren geboren was, de
zoon van 'n adelyke dame en een officier, een onecht kind, twee jaar oud en gezond.
Namen noemen kon hy voorloopig nog niet. Maar hy wilde rapport doen aan de
betrekkingen en zou terugkomen. Marie A. deed my dienzelfden avond van dat alles
verslag, en hield het er toen voor dat de heer die by haar was de vader van 't bewuste
kind moest zyn. Hy had zichzelf een ‘gutsbesitzer’ uit de omstreken van Wiesbaden
genoemd. Hy was lang, droeg in weerwil van de kou geen overjas, maar een kort
duffelsch jacket daarby gemsleeren handschoenen 'n stokje in de hand en
slobkousen. Marie A. vond zyn voorkomen deftig en zn gelaat weinig opvallend,
toen ik hem later zag maakte hy op my geen gunstigen indruk.
o

Den dag daarop ontving ik brief N 3* van je vader, of beter gezegd: die nu later
bleek van je vader geweest te zyn en antwoordde hem zooals aan de keerzy staat,
en noemde hem ook myn naam. Eerst, by het ontvangen van dit schryven, was het
voor M.A. en my geen uitgemaakte zaak dat deze brief hetzelfde kind betrof als de
beide andere briefjes. Maar alles wat we wisten stemde overeen, en de brief kwam
uit Germersheim een plaats die ik niet kende, maar die toen ik 't opzocht bleek een
beyersche vesting te zyn. Daar het ons onwaarschynlyk voorkwam dat het
Wiesbadener Tageblatt in Germersheim gelezen werd, vermoedde ik nu dat de
Wiesbadensche betrekkingen van de moeder of ouders het inserat naar Germersheim
hadden gezonden en een en ander noopte my het er voor zeker te houden dat deze
brief hetzelfde kind gold. Van nu aan ging de zaak my meer ter harte.
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* Deze brief was geadresseerd M A 61 postlagernd W. zooals in de annonce was
opgegeven. Aan de post had Marie verzocht zóó geadresseerde brieven aan haar
te zenden Zoo is op dit adres van wege de Wiesb. post met blauw potlood
geschreven: ‘M Anderson Schwarzen Bock’

[5 december 1879
Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]
5 december 1879
Mimi vervolgt haar aantekeningen in het Dossier Bernhold. (M.M.) Zie voor het
voorafgaande bij 4 december, voor het vervolg bij 7 december 1879.
5 Dec. 's avonds half negen nadat het kind in bed is gelegd
Myn antwoord op den brief uit Germersheim was ook van 17 febr. Ik moest dat
antwoord A.B. 62 postlagernd Wiesbaden adresseeren en vermoed dat het daar is
afgehaald door dezelfde personen aan wie ik onder B B B 555 geschreven had. Uw
vader in zyn positie zou toch niet gaarne door de post zulke geheimzinnige brieven
sten
o
ontvangen. Ook schreef hy den 20
in N 6 dat hy myn schryven ‘zugesandt
erhielt’. Uw moeder (van wie de brieven 1, 2 4 en 5 enz zyn) wist dus waarschynlyk
den
den 18 reeds wie ik was. Zy zal nu met uw vader per brief besproken hebben
hoe met het noemen van namen te doen, met andere woorden: zy zal hem verzocht
hebben zyn naam te noemen, en schreef intusschen om de zaak sleepende te
o
o
houden N 4, dat, evenals al hare andere briefjes N 5 alleen uitgezonderd, geen
den
den
datum draagt. Het moet den 18 of 19 by M. Anderson bezorgd zyn. Ik zeide
o
dat N 1, 2 4, 5 van uw moeder geschreven zyn. 5, 9, 10, 11 zyn haar gewoon
o
handschrift. N 1, 2 en 4, maar vooral 1 en 2 zyn met een gemaakte ‘verstellte’ hand
o
geschreven. N 2 en 4 kan je dadelyk al zien dat het adres van dezelfde hand
o
o
geschreven is. zoo ook de inhoud van N 1 en 2. Maar ook heeft N 4 dezelfde 555
o
o
o
als N 2, en N 1 en zie maar overal dezelfde s, S. Ook N 4 en 5 dragen genoeg
blyken van dezelfde persoon geschreven te zyn. ook is 't papier gelyk en by beide
is gebruik gemaakt van dezelfde bleeke inkt.
sten
De 20
tegen 11 uur 's morgens meldde dezelfde heer zich weer
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aan in den Schwarzen Bock. Wat hy zeide herinner ik me niet meer. maar hy hield
zich alsof hy myn naam nog niet kende en, zooals we overeengekomen waren, gaf
Marie hem myn adres en zeide hem zelfs dat ik hem graag wilde spreken. Er werd
toen af gesproken dat hy dien middag om 3 uur by my zou komen. Marie kwam my
eerst waarschuwen. Ik was vol spanning. En zou die man de vader zyn van het kind,
van het blühende bildschöne tweejarig schaapje, van das arme Kind der Liebe - dat
geen heimatt had, en dat men aan my wilde afstaan om het lieftehebben, en te
koesteren? - Nu, toen ik dien heer zag en hoorde spreken bleek my spoedig dat hy
de vader niet was, en ik was er niet rouwig om. die heer beviel my niet. Hy kwam
op den bepaalden tyd. Aan ons dienstmeisje, Kätchen, had ik gezegd dat ik dat uur
een bezoek verwachtte. dat ze niet den naam moest vragen, maar eenvoudig
binnenlaten. ik had haar tot nog toe niets verteld. Ze was al jaren by ons, kende
onze relaties en dit bezoek, waar ze zoo niets van begreep wekte haar
nieuwsgierigheid. Ik ontving hem in de studeerkamer. Toen Kätchen hem binnenliet
deed ze de deur wagen wyd open en bleef nieuwsgierig naar binnen kyken hoe ik
myn bezoeker ontvangen zou. ik moest haar aanzien voor ze vertrok. - Sie waren
me

heute morgen bei M Anderson? zei ik by wyze van inleiding terwyl we gingen
zitten, ik op de kanape, hy tegenover aan de tafel.
- Ja, en ze heeft me tot u verwezen, zei hy. U wilt iets naders weten omtrent het
kind waarvan sprake is, omtrent zn ouders en geboorte. Het is 't kind van een
aanzienlyke dame, een weduwe, die op reis zynde kennis maakte met 'n officier en
die toen iets menschelyks overkomen is. Myn hemel, we zyn alle menschen! wie
zal zich daarover verwonderen. Hy vertelde my nu dat zich op 't oogenblik in Wiesb.
een verwante bevond van de betreffende familie die geheel op de hoogte was van
de zaak, als ik die spreken wilde zou ze zeker dadelyk komen en we konden dan
alles uitmaken. Ik zei natuurlyk dat ik dit gaarne wilde, waarop hy voorstelde haar
dan maar even te gaan halen. Hy vertrok en was binnen een halfuur terug met eene
dame die je echte moeder was myn jongen! Zy heeft dit niet gezegd, maar ik giste
het terstond, zy scheen te begrypen dat ik het geloofde, en later is 't my zeer duidelyk
gebleken.
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Ze was een dame van myn leeftyd middelmatig van gestalte en volstrekt niet
1.
opvallend. Ze droeg een wollen winterkleed met zwarte paletot , 'n mof, een dame
om niets van te zeggen. Haar gelaat vond ik zeer vriendelyk, aan mooi dacht ik niet,
maar jou lieve oogen heb je toch geloof ik van haar. Zy had in een van haar oogen
een traan. of dat by haar een blyvend iets was, of alleen tydelyk, (van gevatte kou
kan men dat hebben) weet ik niet. By haar tweede bezoek is 't my niet opgevallen,
maar dat was ook juist in de schemering. Zy was gejaagd en zenuwachtig en voor
ze nog tyd had gehad om te gaan zitten zei ze al: ‘ja, wofür sind wir denn eigentlich
hier? Daarna werd ze wat kalmer. Ik vroeg haar of ze 't kind lang niet gezien had?
O, neen, zei ze toen 't drie dagen oud was heb ik 't gezien voor 't laatst. (Dus juist
als de moeder zooals je later blyken zal.) Ik vroeg of de ouders geneigd waren het
kind geheel aftestaan, al hun rechten op te geven. - Ja, ja, dat is het juist wat de
moeder verlangt, zeide zy. De geboorte van dat kind is een groot ongeluk geweest.
- ja, het ongeluk van die vrouw is eigenlyk geweest, zeide de heer dat ze met 'n
veel te ouden man getrouwd is. toen hy stierf was zy nog jong - en de verleiding
was te groot.
De vader van 't kind, zei je moeder, was het alleen om haar fortuin te doen. Hy
had haar willen dwingen tot 'n huwelyk - Neen woordelyk kan ik je toch niet
teruggeven wat ze zeiden, met hun beiden deden ze 't volgende verhaal.
Je moeder was de weduwe van een ryken ouden adelyken man, van wien ze drie
kinderen had. twee jongens van 16 en 14 en een meisje van 12 jaar. Ze had nu op
een reis het ongeluk gehad jou te krygen myn schat en leefde nu in voortdurende
angst dat jou geboorte haar kinderen of de voogden van haar kinderen zou ter oore
komen. Ze wilde niet liever dan je geheel afstaan, zoodat je ook haar naam niet
meer droeg, en er zoo weinig mogelyk kans bestond dat iemand ooit iets van je
hoorde.
Ik vroeg waarom je moeder je vader niet huwde, daar ze my zeide dat hy
ongetrouwd was.
- Neen, zei ze dat kan niet. dat doet ze nooit! (en op dit punt was ze heel vurig)
Ze verhaalde dat je vader dit wel wilde, maar dat het hem toch alleen om 't fortuin
van de moeder te doen was. ‘En hy zou er dat spoedig doorgebracht hebben! Neen
daar zou ze wel op
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passen. Op 't oogenblik was er in Würzburg nog een proces hangende, daar hy
haar tot een huwelyk wilde dwingen (??) maar zy zou in 't gelyk worden gesteld, dat
was zeker. Neen, in geen geval mocht ze dien man trouwen. Voor 't geluk van dit
ééne kind mocht ze dat van de 3 anderen niet in de waagschaal stellen. Want hy
zou zeker haar geld, het geld van haar kinderen doorbrengen. Hy hield van paarden
en van wyn en dan kon men wat aan!
Zoodat myn lieveling ik op dit tydstip je vader voor een misselyk los heer hield.
en dat komt hy my toch thans voor in 't geheel niet te zyn.

Eindnoten:
1. paletot: korte mantel (fr.)

[5 december 1879
Brief van E. Brück aan Multatuli]
5 december 1879
Brief van Dr. E. Brück aan Multatuli. Dubbel vel postpapier, waarvan alleen blz.
1 (¾) beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 28.)
Verehrter Herr!
1.
Ihr Geehrtes vom 27. v M war leider von Wiesbaden datirt, so dass ich im Zweifel
über die richtige Adresse war & erst aus dem Brief Ihrer Frau Gemahlin vom 3. d
2.
M solche entnahm. Ich bin gerne bereit Sie in der fraglichen Adoptionssache zu
vertreten & bitte Sie mir zunächst, wie Sie ganz richtig beabsichtigten, die in Ihrem
Besitz befindlichen auf die Angelegenheit bezüglichen Papiere (Taufschein,
3.
Korrespondenz y.y. ) bald gefällig einsenden zu wollen.
Hochachtungsvoll empfohlen
Dr. Brück
Wiesbaden 5. Dezbr. 79

Vertaling:
Zeer geachte Heer!
Uw geëerde schrijven van 27 november droeg helaas het opschrift Wiesbaden,
zodat ik twijfelde over het juiste adres en dit pas uit de brief van uw vrouw van 3
december opmaakte. Ik ben graag bereid namens U op te treden in de
adoptiezaakin-kwestie en verzoek U vriendelijk mij binnenkort, zoals u terecht al
van plan
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was, de papieren (doopcertificaat, korrespondentie etc.) die in uw bezit zijn en op
de zaak betrekking hebben, spoedig te willen toezenden.
Wiesbaden 5 december '79
Met de meeste hoogachting mij in uw dienst aanbevelend Dr. Brück

Eindnoten:
1. v.M.: vorigen Monats. (van de vorige maand, du.)
2. d.M.: dieses Monats. (van deze maand, du.)
3. und so weiter. (enzovoorts, du.)

[7 december 1879
Aantekeningen Mimi inzake adoptie Wouter]
7 december 1879
Mimi vervolgt haar aantekeningen in het Dossier Bernhold (M.M.) Zie voor het
voorafgaande bij 5 december 1879; Pas op 11 januari 1886 zal Mimi haar verslag
afmaken.
1. verheugd dat: bedoeld is verheugt dan.
Zondag 7 Dec 1879
Myn lieve schat! Nadat ik den 22 Nov. aan den heer Bernhold geschreven had,
waarvan copie in den aanvang van dezen brief, ontvingen wy van hem een antwoord
o
(N 26 van het archiefje) den 27 Nov. Na dezen brief nu, besloot dek de zaak flink
doortezetten en schreef nog dienzelfden dag aan den heer Brück (Byl. 27) waarop
wy gister antwoord ontvingen (Byl. 28) De heer Brück is Obergerichtsanwalt in
Wiesbaden en uit Byl. 29 kan je zien dat ik hem reeds tweemaal over de adoptie
gesproken had. Den 23 febr 78, alzoo voor je nog by ons waart ging ik voor het
eerst tot hem om hem te vragen of adoptie in het algemeen mogelyk was voor ons
in Nassau. (Weet je, in Holland bestaat geen adoptie) ik kreeg daarop een
bevredigend antwoord ofschoon er veel afhing van jou omstandigheden, waarvan
ik toen nog niets wist. Eerst in Oktober 78 ontvingen we je geboorteakte, en
vernamen eerst toen den naam van je moeder. Met dit stuk gewapend liet ik den
heer Brück vragen wanneer hy my zou kunen ontvangen, waarby tegelyk dit kleine
o
rekeningetje betaald werd. Alzoo sprak ik hem, zooals uit N 29 blykt, voor den
den
tweeden maal den 4 Nov 78. Hy verklaarde zich toen bereid de zaak te
entameeren en zou de heer Tönges, de advokaat van je moeder gaan spreken maar dek was nog huiverig hy vreesde de onaangenaamheden voor je moeder, en
daarby kwamen zyn en later ook onze reisplannen naar Holland - zoodat de zaak
werd uitgesteld en eerst nu, dezer dagen, weer opgenomen is. Na het briefje van
Brück heeft dek hem gister avend alle papieren en ook
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de geheele correspondentie aangeteekend gezonden. De brieven zyn door een
verzegelde zyden draad verbonden, ik wil nu hopen dat er niets verloren zal gaan.
Dek vond het goed Brück inzage te geven in alles ook in den toon der brieven,
daarby was het maken van uittreksels niet makkelyk en zoo hebben wy besloten
hem alles te zenden. Dek is nu van plan aanst. Woensdag Brück te gaan spreken.
Zoet hart! nu kan ik daar de brieven niet in myn bereik zyn, myn verhaal niet zoo
geregeld vervolgen, en wil daarmee dus wachten, tot ik ze, mocht het zyn zeer
spoedig! weer terug heb.
Myn liefste dappere jongen, ik hoop dat je zoo flink als je nu bent blyven zult je
leven lang. Gister heb je met ons een wandeling nr Rudesheim gemaakt door sneeuw
en kou. Van achter gezien was 't geen plezier, ook voor dek en my niet, maar jy
hebt je zoo flink gehouden en dat we je dat vonden hielp je over alle moeilykheden
heen. We zyn om 12 uur van hier gegaan en hebben in 't rüdesheimerstation koffi
gedronken en jy met je gryzen bonten mantel en hooge laarsjes en roode wangen
en schitterende oogjes je was de dapperheid in persoon, en geklaagd over moeheid
heb je niet - ofschoon je op 't laatst wat langzaam begon te loopen. Op veel plaatsen
moesten we waden door de sneeuw. je bent onzen lieven engel, hoor van papa en
mama. Van daag was 't zondag, en je houdt veel van de zondagen. Dan kryg je aan
de koffi een prent van papa, je dwingt me dan al om de koffi te maken en dan ga je
papa nog veel te vroeg roepen, alles om de prent! (Maar wat komiek is, is dat het
1.
vooruitzicht een prent te zullen krygen je veel meer verheugd dat het bezit.) En
dan hebben we zondags by het ontbyt horentjes! ('n soort broodjes, waar je je
verbeeldt erg van te houden) en voor van daag heb ik je nog een nieuwe
geschiedenis beloofd bovendien. Och je bent zoo'n schat!

Eindnoten:
1. Constantyn: ps. van mevr. C.P. van der Does-Scheltema.

[7 december 1879
Dokumenten inzake adoptie Wouter]
7 december 1879
Door Mimi opgemaakte lijst van bescheiden inzake de adoptie van Wouter. Dubbel
velletje papier, waarvan alleen blz. 1-2 beschreven. (Dossier Bernhold, M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

152
Lyst van den heer Brück gezonden stukken op 7 Dec 1879 aanget. per post.
1
2
3
4
5
5a
6
6a
7
8
9
10
11
11a
12
13
14
15
16
16a
17
17a
18
18a
19
20
20a
21
22

Naamloos briefje (v.d. moeder?)
id. id.
Naamloozen brief (v. maj. Bernhold)
Naamloos briefje (v.d. moeder)
id. id.
antwoord aan P.P.P. 44
Van Eduard Bernhold, Germersheim 20 febr 78
Dzz. antwoord op bovenstaanden.
Dzz. brief aan E.B. 23 februari 78
Van E.B. Germersheim 25 febr. 78
Ongeteekend schryven (van de moeder) volgens poststempel Würzburg 3
Maart 78
id id id volgens poststempel 4 maart 78
d id id. volgens poststempel Wiesbaden 6 Maart 1878
Dzz antwoord aan P.P.P. 44.
Van E.B. postmerk Germersheim 6 Maart
Telegram frau Wolf.
Ongeteekend schryven (van de moeder) volgens postmerk Wiesbaden 10
Maart 1878
id id volgens postmerk Wiesbaden
Van E.B. Germersheim 16 Maart 1878.
Dzz antwoord.
Van E.B. Germersheim 27 Maart 1878
Dzz antwoord.
Van E.B. Germersheim 22 Mei 1878
Dzz antwoord 4 Juni 1878
Van E.B. Germersheim 1 Augustus 1878
1.
Van E.B. Bamberg 22 Augustus 1878, met doopacte, impfschein en briefje
frau Wolf.
Dzz antwoord. 26 Sept. 1878
Van E.B. Erlangen 28 Oktober met geboorteakte
Van E.B. Erlangen 14 Nov. 1878
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22a
23
24
25
26

Dzz antwoord 2 Dec 1878
Van E.B. Erlangen 30 Maart 1879
Dzz brief aan E.B. 29 Juni 1879
Van E.B. Bamberg 23 Augustus 1879
Van E.B. Erlangen 26 November 1879

Eindnoten:
1. Impfschein: inentingsbewijs

[12 december 1879
Verschijning Verspreide Stukken, 6e dr. en Een en ander, 2e dr.]
De zesde druk van de Verspreide Stukken en de tweede van Een en ander
verschijnen. Bericht in het Nieuwsblad voor den boekhandel, no. 99. (U.B.
Amsterdam)
Multatuli, Verspreide stukken. 6e druk.
Amsterdam, G.L. Funke. Post 80 (159
blz.)

f 1-25

Multatuli, Een en ander over Pruisen en f 0.90
Nederland. 2e druk. Als voren. Post 80
(105 blz.)

[15 december 1879
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]
*15 december 1879
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (Rv E, blz. 320-324). Deze
brief is pas op 5 januari 1880 verzonden, getuige het onderschrift - zie aldaar.
Geisenheim, 15 Dec. '79.
Beste Roorda! Wel, dat is vriendelyk en attent! Ja, Mimi was gister jarig, en we
hebben den dag heel kalmpjes doorgebracht. Behalve 'n paar feliciteerbrieven van
zusters, was er niets dat hem kenmerkte. We zouden heete wyn met bisschop
drinken, maar ik kon 't niet verder brengen dan één slok en dus had zy in haar eentje
er ook geen aardigheid in. Voor zulke dingen is 'n kring noodig, en dien hebben wy
niet. Woutertje is nog te klein en gaat 8 uur naar bed. Meestal leest M. my 's avonds
wat voor. Gister
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1.

hadden we (uit ‘Nederland’) vervolg en het slot van Constantyn 's ‘Frederik Warrens.’
Ik heb... medelyden met haar! Hoe ziekelyk gewrongen, hoe pynlyk gefabriceerd,
hoe slymerig realistisch in 't (overbodig-) kleine, hoe gemankeerd-verheven (dus
ridicuul!) in den ernst, of wat voor ernst moet doorgaan! Ja, ik beklaag haar! Als
men dat stuk ‘bezopen werk’ noemt, zou 't lyken op 'n scheldwoord, terwyl die
uitdrukking toch inderdaad kwalifikatie is. Moet ze schryven? Arme Constantyn!
Schreef ik u al dat onlangs iemand my 'n standje maakte omdat hy (hypochonder
van geboorte) me verweet dat ik geen behoorlyke volledige ‘levensbeschouwing’
had geleverd, 't geen ik (volgens hem) aan m'n aanhangers verplicht was? Hy
beschuldigde my... ja, waarvan al niet? en besloot eindelyk met de mededeeling
2.
dat-i onlangs Pierson 's ‘levensbeschouwing’ met zooveel genoegen gelezen had.
3.
Of hy nu daarin 't arkanum gevonden heeft dat-i my verwyt niet geleverd te hebben,
weet ik niet. Hoe dit zy, wy schaften ons dien goddelyken Pierson aan. En... drie,
vier avenden las Mies me voor, uren lang. In zoovele uren kan men veel lezen,
meent ge? Welnu, we brachten het tot ± blz. 40. Bereken daaruit hoe vaak ik haar
in de rede viel, en hoeveel tyd er besteed werd aan opmerkingen. Als Pierson gesteld
is op aandachtige lezers kan hy, wat ons betreft, tevreden zyn! In 't belang eener
niet ongegronde eigenliefde echter, is het te hopen dat de man zich àndere lezers
gewenscht heeft! God, wat 'n prulwerk! Na ± blz. 40 kon ik 't niet meer aanhooren.
Ik verzocht Mimi òf voor zich doortelezen òf in 't boek te bladeren en te zoeken of
wellicht hier of daar iets degelyks te vinden was. Op iets degelyks nu is ze niet
gestuit, zegt ze, maar wel las ze me nog nu en dan een paar passages voor die me
geen berouw deden voelen dat ik by blz. 40 den schryver 't restje van z'n wysheid
had present gedaan. Die passages waren:
1. 'n betoog (of hoe moet het heeten? 'n ‘verzuchting’ misschien?) dat het zoo
bliksems mooi zou wezen als de mannen gevoelden: eerst afkeer van, daarna
onverschilligheid voor de vrouw (d.i. als zóódanig afkeer van, onverschilligheid voor
't geslachtelyke). Dan zou alles heerlyk zyn! Het daaruit voortvloeiend vernietigen
van de mensheid (ik zou 't noemen: ‘plaatsmaken voor wolven en hyena's.’ Arme
vlooien, honden en huis-
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vliegen!) schildert hy met kwasi-geestverrukking als... 'n prachtig doeleind van die
zelfde mensheid! Hy schetst (liever: hy noemt en roemt!) de hooge vlucht die de
mensch nemen zou als-i het geslachtsleven onderdrukte... waartoe, lieve hemel,
als toch 't eindje van dat hoogvliegen dood en vernietiging wezen zou? Verkneutert
hy zich in de lofgezangen van kraaien en gieren op dat algemeene kerkhof? En ook
zonder dat mooie uitsterven, wat is dat voor 'n leer die den mensch als
menschenplicht opdringt... géén mensch te zyn. Pierson is òf 'n dwaas die thuis
hoort in 'n thebaidische spelonk, òf hy is 'n laaghartige hofmaker aan de
zedelykheidsmode van den dag, die alle goed of kwaad tot het gebruik concentreert
4.
dat men van z'n geslachtsdeelen maakt. Het is een priapisme à rebours . 't Is even
dom, even valsch den phallus tot 'n duivel te maken als hem tot god te verheffen.
En... de oorzaak is dezelfde.
(....)
Een tweede brok waarop M. me opmerkzaam maakte was 't slot. Volgens de
inhoudsopgave kon men daar vinden: ‘De inhoud van dit geschrift voorgesteld in
een beeld.’ A la bonne heure, zei ik, laat me dat ‘beeld’ eens kyken. Toen ik 't gezien
had, was m'n hoofdindruk dat prof. Pierson even onhandig beeldhouwer als
krankzinnig wysheidzoeker is. Die epiloog nl. is 'n verward, woelig, vals-poëtiek,
slecht geteekend, overladen parabeltje. Wie 't begrypt krygt 'n duit. Een heuveltop,
twee dalen, bacchanten, maneschyn, fakkels, geheimzinnige nachtwind, Lethestroom,
gothische kathedraal, donkergrauwe lucht, kerkportaal dat in vuur staat, naderende
optocht met priester, vrome schaar die ‘recordare, Jesu pie’ zingt, zilverlicht der
maan die 'n doorzichtige sluier werpt om Beatrice.
(Beatrice is den lezer: ‘eene strenge schoonheid die voor hem
“waarheidsliefde” heet.’ Waarom, weet god.)
Dan volgen er nog 'n reeks van mooie en minder mooie dingen: behoefte aan genot,
dartelen en hopen in een fantastische wereld, door de menschelyke zwakheid
geschapen, het eenige dat zy, arme, scheppen kon. Die my volgen...
(My? Dat is Dante's Beatrice. Wat heeft-i toch met dat mensch?)
Nu, die my volgen, moeten sterk zyn. Zy genieten niet, want...
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Ohéa, genoeg! Zal Pierson veel lezers vinden die dom genoeg zyn om te meenen,
onsoliede genoeg om zich optedringen dat ze zoo'n poespas begrypen? Het slot
5.
pour tout de bon is:
‘Beatrice had uitgesproken, en aan het weifelen van hem die haar had aangehoord,
was een einde.’
(Je zoudt zeggen!)
‘Hy besluit haar te volgen en gevoelt zich opgewekt om te lyden(?)te arbeiden en
lieftehebben.’
Vreemd toch dat ik geen andere opwekking voel dan te vragen wat Nederland doet
met zulke professers! Die heele slottirade is 'n monument van geestverwarring. Ook
reeds uit 'n oogpunt van 't méatier. Al de frases zyn tot op den draad versleten en
bovendien onhandig saamgezet. Net mozaïksteentjes die by 't pond verkocht zyn,
en door 'n uitdrager zoo goed het gaan wou weer tot 'n geheel gemaakt.
Zulke boeken zyn niet te weerleggen. Myn hoofdindruk is: die man geniet eer,
consideratie, traktement als professor! Wat ben ik toch 'n eenvoudige, nuchtere,
prozaïsche Droogstoppel! Neen, ik ben poëet, en juist als zoodanig is my een goed
uitgewerkt wiskundig probleem, of zelfs 'n welgemeende, terzake dienende
matrozenvloek, meer waard dan zulke in m\`yn oog triviale kwakzalvery.
Het behandelen van zulke vodden in druk (Mies drong er op aan) is zeer praktisch
6.
gesproken, jammer voor my. Ik benadeel my à pure perte . ‘Men’ kan niet lezen,
en daar ik onmogelyk 'n anderen toon kan aanslaan dan dien van verontwaardiging,
breng ik mezelf in 't aspect van 'n betweter, van 'n vitter, van 'n knorrepot. Daarom
7.
ook liet ik Doedes ’ ‘bewyzen voor 't Godsbestaan’ onbesproken.

Eindnoten:
1. Constantyn: ps. van mevr. C.P. van der Does-Scheltema.
2. Pierson: Allard Pierson (1831-1896), nederlands theoloog en letterkundige, schrijver van Een
levensbeschouwing (1875).
3. arkanum: geheim (genees)middel (lat.)
4. priapisme à rebours: omgekeerde wellustigheid (fr.)
5. (pour) tout de bon: in alle ernst (fr.)
6. à pure perte: tot mijn verlies (fr.)
7. Doedes: J.I. Doedes (1817-1897), nederlands theoloog, schrijver van Leer van God (1871).

[23 december 1879
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
23 december 1879
Briefkaart van Multatuli aan J. van der Hoeven. Met poststempels Geisenheim
23-12-79 en Rotterdam 24 DEC 79 en geadresseerd aan WED. Heer J, van der
Hoeven Korte Hoogstraat Rotterdam. (M.M.)
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1.

W.v.d.H. Wilt ge zoo goed zyn het my voorteschieten tot ik a costi kom? Juist dat
verlegen zitten om geld in zyn geval, is 'n blyk dat hy 't verblyf te R. niet besteed
heeft zooals de afspraak was. Wie stil thuis met studie bezig is, heeft weinig noodig,
en dàt had hy eens 'n maand of 8 moeten volhouden! Enfin!
Wees hartelyk tot ziens gegroet. Ik zie vreeselyk op tegen de reis en de heele
zaak, maar 't moet!
tt
Dek
r

Geisenh. 23 Dec 79

Eindnoten:
1. a costi: te uwent (it.)

[23 december 1879
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
23 december 1879
Brief van Multatoli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (⅓) beschreven. (M.M.)
r
Geisenheim 23 Dec 79 beste Funke! Van Haspels, of ook door de aankondigingen
zult ge weten dat ik in 't begin van Januari in Holland kom. Hoe ik 't schipper, weet
de Hemel, maar ik zal er zyn! Ik voel me doorgaande onwel, schoon ik geen dokter
kan gebruiken, want behalve den nog altyd dubieuze zaak van die eeuwige
1.
steenpuisten (?) aan m'n tepel kan ik geen geneesheer zeggen wat me scheelt.
Twee of drie dagen nadat ik iets gelezen heb, weet ik 't niet meer, en er zyn
oogenblikken dat ik niets begryp.
Uw vraag naar de toelage aan die oude stumpert, is me daarom moeielyk te
beantwoorden, wyl ik niet weet of ik in Januari by U over iets zal te beschikken
hebben. Na de ellendige wys waarop ik in dit heele jaar jegens u heb doorgebracht,
mag ik u nooit meer iets vragen. Toch verzoek ik u haar niet aftewyzen. Hoe zou
ze 't maken in die vreeselyke kou als dat inkomentje in eens ophield. Ja, ga asjeblieft
2.
met de uitbetaling voort. Zoo noodig, dan zal ik van m'n lezingen het bedrag over
1880 deponeeren. Het ‘Pruisen & Nederland’ ligt daar. Ik zie er 'n gloeiend verwyt in, en durf 't niet
opnemen. Wat moet ge wel van me denken!
Hartelyk gegroet en voor uw edelmoedige trouw bedankt. O, men moest heengaan
in de kracht van z'n leven!
adieu tot ziens
Dek
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3.

Wat spreek ik van annonces? Zeker hebt gyzelf de voordracht te Amsterdam
geregeld. Haspels schreef dat hy er over met u in aanraking geweest was of komen
zou, en ook verleden jaar waart gy de man. Ik lyk wel suf. Gister a vend heb ik
tweemaal me vergist in de kamer waar Mimi 'n kersboompje voor den kleinen jongen
wou zetten. Ik weet nog den weg in ons huisje niet! Ge hebt geen begrip hoe pynlyk
zoo iets is.

Eindnoten:
1. tepel: oorspr. stond er borst.
2. ik: oorspr. gevolgd door U.
3. gyzelf: oorspr. gevolgd door Haspels.

[23 december 1879
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
23 december 1879
Brief van Multatoli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (½) beschreven. (M.M.)
r
Geisenheim 23 Dec 79
beste Haspels!
Ik heb nota genomen van
Januari 9

Rotterdam

12

Amsterdam

13

Leiden

16

Delft

19

Dordrecht

22

den Haag

febr. 4

Amsterdam

febr. 9

Rotterdam

Mocht het U soms gemak geven om lastige onzekerheden aftekappen, nog later
over een der vrye dagen tusschen die datums in, te beschikken, my wel!
1.
Ik zit erg te soezen over 'n soort van hoofdkwartier . Neen, huur nog geen kamer.
Overal zyn haken en oogen - zooals gewoonlyk in de wereld.
By tyds zal ik U meededen welken dag ik kom. Kunt ge, laat me dan weten waar
ge 6, 7 & 8 Januari wezen zult. Doch dit weet ge nu zelf nog niet!
Hartelyk gegroet beste trouwe kerel.
Dek
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1. 'n soort van hoofdkwartier: oorspr. stond er de plaats van m'n.
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[December 1879
Partituur Elegie van Richard Hol]
December 1879
Partituur van de Elegie voor cello en piano van Richard Hol. (M.M.)
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Het jaar 1880
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De derde voordrachtentoernee beslaat de periode van 7 januari tot en met 18 maart
1880: 71 dagen in Nederland waarin 37 spreekbeurten worden vervuld; precies
evenveel als het jaar daarvoor, maar tijdens een twee weken korter verblijf. Een
hektische rondreis dus, onderbroken door korte, geslaagde logeerpartijen bij goede
vrienden als Braunius Oeberius (van 1 tot 3 februari in Arnhem) en Mansholt (21
en 22 februari te Meeden, Groningen). Overigens blijft het omgaan met Multatuli bij
diens hoge psychische belasting veel takt vergen: al na een week klaagt hij over
zijn beide uitgevers Funke en Waltman die teveel aandacht zouden opeisen en in
de tweede helft van januari levert zijn ergernis over het echtpaar Braunius Oeberius
panklaar materiaal voor psychologen; de familie wil namelijk, speciaal voor Multatuli,
uit Friesland naar huis terugkeren, wat de rondreizende spreker als een ontoelaatbare
inbreuk op zijn vrijheid van bewegen ervaart.
Blijkbaar is Multatuli zich er bij deze toernee beter van bewust wat zijn lange
afwezigheid voor Mimi betekent; hij organiseert tenminste voor zijn vertrek een
korrespondentie-schaakpartij tussen haar en Derk Mansholt, een van Multatuli's
scherpzinnigste bewonderaars. Het verblijf op diens boerderij, 5 km. ten zuiden van
Scheemda, legt bij de twee mannen de basis voor een langdurige vriendschap,
schaakpartijen en een levendige korrespondentie over wat hun beiden ter harte
gaat, met name de ‘sociale kwestie’. Al in zijn brief van 5 januari schrijft Multatuli
dat hij net als Mansholt ‘walgt’ van de publieke zaak en niet voor niets is het
onderwerp van zijn eerste voordracht in Rotterdam (op 9 januari) ‘Slechte tijden’.
Multatuli beschikt op grond van de beide eerste voordrachtentoernees over zoveel
ervaring met zijn eigen fysieke welzijn dat hij zich dit jaar weliswaar bij voorbaat
‘dodelijk zwak’ noemt, maar tegelijk beseft dat het na een paar spreekbeurten wel
beter
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zal gaan (brief van 6 januari aan Haspels). En inderdaad: het herstel van krachten
is tijdens de uitputtende rondreis bijna miraculeus: op 11 januari voelt hij zich
‘betrekkelyk wel’ en ‘sterk genoeg’; op 12 januari ‘heel wel’; op 18 januari
‘onbegrypelyk krachtig’; op 21 januari ‘zeer wel’ en op 31 januari ‘Ik ben zeer wel,
zeer. Er mankeert me niets’.
De organisatie van het dagelijks leven tussen de spreekbeurten door is duidelijk
een routine-zaak geworden, blijkend uit het ervaren manoeuvreren met grote en
kleine bagage, 't zenden van geld, 't afhouden van gesprekken vooraf en van
slopende visites na afloop van de lezingen, dit alles kulminerend in het spontaan
huren van een sleepboot die hem op 14 februari van Middelburg tijdig in Zierikzee
moet brengen, hetgeen in de pers (21 februari) zelfs tot een speelse vergelijking
met Phileas Fogg leidt. In diezelfde tijd meldt Multatuli dat hij ‘sinds lang’ geen
aantekeningen meer gebruikt en geheel uit het hoofd spreekt. Wel blijft hij jegens
tal van korrespondenten ‘de grote inspanningen’ van de toernee als exkuus gebruiken
om het kontakt met iedere aspirant-Rammelslag uit de weg te gaan.
Tegelijkertijd wordt hij als spreker ook veeleisender ten opzichte van zijn publiek.
Op 14 februari begint hij in Zierikzee volgens zijn eigen horloge precies op tijd te
spreken. Twee klokketorens die iets later dwars door zijn betoog zijn illusie van
stiptheid verstoren, brengen hem danig uit zijn humeur en koncentratie: de
organisatoren van de lezing hadden dat ‘te laat luiden van de klokken’ moeten
voorkomen! Een week daarna komt het in Veendam zelfs tot een konflikt. De heren
toehoorders gedragen zich na de pauze te ‘café chantant-achtig’ en blijven roken.
Multatuli verlaat de zaal en wil niet verder spreken tot een ‘zeer goede vriend’
(Mansholt?) hem vermurwt (verslag van 24 februari). Ook in logementen blijft hij
veeleisend en regelt met grote fooien de bediening op zijn kamer zoals hij zich die
wenst; alleen het euvel der ‘natte’ (= klamme, koude?) lakens blijkt niet te verhelpen.
In een eigen dagboekje, dat voor het overige verloren is gegaan, noteert Multatuli
bij 27 januari dat er in Nijmegen 169 plaatsen zijn verkocht. Voor een stad die destijds
23.000 inwoners telde een indrukwekkende opkomst, zeker indien men (naar de
schatting
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van een gemeente-archivaris) het aantal intellektuelen in die periode op ongeveer
300 stelt. Toch laten de inkomsten opnieuw te wensen over, mede door de kosten
die de begeleiding van de rondreis door Van Zuylen (een broer van de
toneeldirecteur) met zich meebrengt. Vooral in het noorden des lands blijkt Multatuli
de registratie van het aantal verkochte plaatsen te wantrouwen.
Mathilde Opdecoul had inmiddels aan Haspels voorgesteld, als blijk van
bewondering de prijs der toegangsbiljetten te verhogen tot f 10 of f20,-. In een reaktie
aan Mimi van 11 januari toont Multatuli zijn wereldvreemdheid op dit punt. Wie hem
eer wil bewijzen, meent hij, zou immers een veelvoud aan plaatsen kunnen kopen;
blijkbaar realiseert hij zich niet dat een groot aantal stoelen onbezet zou blijven
indien weldoeners inderdaad zo'n gebaar maakten, terwijl men wellicht potentieel
publiek zou moeten afwijzen dat hetzelfde bedrag had neergeteld als het werd
toegelaten.
Vaak is de globale inhoud van zijn lezingen niet alleen te rekonstrueren aan de
hand van kranteverslagen en de stroken met aantekeningen, maar ook omdat
bekende thema's uit de Ideën worden opgenomen en uitgewerkt (zoals
‘Basterdzusters der deugden’ op 12 januari in Amsterdam). Dit jaar is ook een paar
keer een aktueel thema aan de orde: ‘Het belang van de zestigjarige ouderdom’
(onder meer op 12 februari in Goes en op 3 maart - de zestigste verjaardag! - in
Den Bosch). Opmerkelijk is ook dat Multatuli blijkens de verslagen de strekking van
zijn betoog vaak ophangt aan het doorlichten van de letterlijke (etymologische)
betekenis van de begrippen die hij behandelt. Zo houdt hij bij deze toernee
herhaaldelijk een voordracht over ‘Realisme en idealisme’ (o.m. op 16 januari, en
op 14, 17 en 24 februari) waarbij het bestaan van beide levenshoudingen ontkend
wordt op grond van de overweging dat niemand ooit in absolute zin realist of idealist
kan zijn; ook een realist heeft idealen en een idealist kan zich aan een reële steen
stoten etc... Maar Multatuli is er zich blijkens zijn brieven maar al te zeer van bewust
dat zijn publieksprekerij het hebben moet van zijn retorische vaardigheden en
inhoudelijk niet veel voorstelt. ‘Het is geen kunst, helaas 't zyn maar kunstjes’ (brief
van 31 januari aan zijn oogarts De Haas).
De zestigste verjaardag zelf gaat overigens zonder enige ophef
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voorbij, al tonen de dokumenten aan dat Haspels een tijdlang met plannen rondliep
om geld in te zamelen voor een cadeau, maar die stuiten als vaker af op de moeilijk
te realiseren geheimhouding en de zeldzame diskretie die tegenover de ontvanger
in acht genomen moest worden om hem niet te ontstemmen.
In Amsterdam had Multatuli zijn gebit al ‘zeer duur, maar goed’ laten repareren;
toch lijdt hij na thuiskomst in Geisenheim aan tandpijn en een aandoening van de
elleboog waarvoor de arts stoombaden voorschrijft; maar de patiënt heeft geen zin
in Wiesbaden en het daarmee verbonden hotelleven.
Als ieder jaar kan de schrijver ook deze zomer moeilijk aan de slag komen; hij
werkt, als exkuus jegens zichzelf, in de tuin (brief aan De Wolff van 7 april), speelt
korrespondentieschaak met Mansholt en tracht Wouters adoptie nu daadwerkelijk
te legaliseren, maar die pogingen stranden in mei definitief. In de praktijk maakt de
wettelijke status ook weinig verschil; zeker is dat hij Wouter in zijn hart heeft gesloten.
De dierbaarste passages van de reisbrieven in januari hadden al betrekking op de
kleine jongen (dan bijna vier jaar oud), als Multatuli zich dankbaar toont voor een
door hem ‘uitgeknipte reebok’ (19 januari) en voor het eerst rechtstreeks aan hem
schrijft (29 januari) op een tot ‘braafheid’ vermanende toon die nog het meest aan
Hieronymus van Alphen herinnert. Telkens treft in Multatuli's brieven de voldoening
over zijn (aangenomen) vaderschap, dat hij wellicht idealiseert als psychologisch
begrijpelijke kompensatie voor de rampzalige ontwikkeling in de relatie tot zijn eigen
kinderen.
Zoals bekend komt die tegenstelling in 1880 wel bijzonder schril tot uiting. Voordat
Nonni tenslotte op 30 september met Francesco Bassani huwt, tracht de Nederlandse
consul in Venetië Multatuli te bewegen officieel zijn toestemming te geven, maar
Dekker weigert. Dit lijkt op onnodige en zinloze afstandelijkheid tegenover de
italiaanse aspirant-schoonzoon die hij in het geheel niet kent. Maar juist daarom legt Multatuli op 5 juli aan Van der Hoeven uit - ziet hij geen reden een verbintenis
te sanktioneren als hij er geen oordeel over heeft. Bovendien levert het onthouden
van zijn toestemming geen enkel wettelijk beletsel op: een ‘acte de respect’ voor
het kantongerecht is immers voldoende. Maar op het laatste moment wil hij Nonni
toch geen nodeloos verdriet
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doen en verleent alsnog zijn toestemming, maar... ‘ik neem overigens geen deel in
de zaak.’ Is het gekwetste vaderliefde die het hem onmogelijk maakt het huwelijk
van zijn dochter bij te wonen? Hoe dat zij, in deze kwestie lijken ook de geografische
afstand, het besef uit elkaar te zijn gegroeid en het taalprobleem mede een rol te
spelen.
Natuurlijk is 1880 ook het jaar waarin de kontroverse met Eduard tot een uitbarsting
leidt. In januari ziet de situatie er juist bevredigend uit. Binnen enkele maanden kan
Edu aan de slag in het museum van Van der Hoeven. Als tegemoetkoming zal hij
een kamer krijgen in hetzelfde gebouw; hij mag bij de familie Van der Hoeven de
maaltijd gebruiken en verdient f 20,- per maand. Maar in juli schrijft Multatuli aan de
beoogde werkgever dat hij zijn zoon ter dood zou veroordelen als hij de macht had.
Toch heeft dan de explosie nog niet plaats gevonden; die volgt als Dek en Mimi op
3 oktober het facsimile onder ogen krijgen van de afpersingsbrief die in de befaamde
Haagse moordzaak is gericht aan de ouders van de ontvoerde dertienjarige Frederik
Marius Bogaardt. Zij ‘identificeren’ het handschrift als dat van Edu en menen
bovendien de inkleding en de uitdrukkingswijze te herkennen. Meteen schrijft Multatuli
aan de Officier van Justitie in Den Haag dat hij zal komen om de moordenaar aan
te geven.
De eigenlijke oorzaak van de verdenking ligt waarschijnlijk bij de al lang bestaande
haast pathologisch geworden vrees voor een onheilstijding met betrekking tot Edu.
Van 5 tot 8 oktober is Multatuli inderdaad in Den Haag waar hij al dadelijk verneemt
dat de werkelijke moordenaar, Willem Marianus de Jongh, inmiddels heeft bekend.
Merkwaardig is dat diens handschrift en dat van Edu geen enkele overeenkomst
vertonen (zie bij 2 oktober). Zelf erkent Multatuli dan ook ‘Misschien is er iets
ziekelyks in m'n angst.’
De feiten rond deze moord in de duinen zijn inmiddels nauwgezet gerekonstrueerd
door Henri A. Ett in zijn Holland in rep en roer (Amsterdam 1951) en kunnen hier
slechts zeer beknopt worden weergegeven: op donderdag 23 september 1880 wordt
Marius Bogaardt per rijtuig uit school opgehaald. Om 8 uur 's avonds ontvangt de
vader F. Bogaardt, Plein 1813 no 3, een dreigbrief en looft meteen f 2000,- uit voor
opheldering brengende informatie.
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De jongen zal volgens de tekst van de dreigbrief vermoord worden ‘omdat ik mij
dan gelijktijdig op uw vrouw Marie, die ik haat, kan wreken in haar zoon.’ Het is
vooral deze zinsnede die Multatuli voorkomt als een valse, italiaans aandoende
intrige die hem aan Eduard doet denken. Diezelfde nacht nog wordt het slachtoffer
dood in de duinen gevonden. Bij de rechtzitting blijkt dat het een wanhoopsdaad
van de werkloze De Jongh geldt, die geen afgerond ontvoeringsplan had voorbereid
en 's avonds, half in paniek, omdat hij niet weet waar hij met de jongen heen moet,
hem in een gevecht doodsteekt.
Rond dezelfde tijd worden echter een aantal andere ontwikkelingen in gang gezet
die de laatste periode van Multatuli's leven in positieve zin zullen beïnvloeden. Onder
de zomergasten in Geisenheim bevindt zich dit jaar, behalve Kallenberg van den
Bosch en De la Valette ook de filantroop en schilder Zürcher die Multatuli renteloos
het benodigde geld voorschiet (en in feite schenkt) dat nodig is om een huis in
Nieder-Ingelheim te kopen met een groot stuk grond erbij en een schitterend uitzicht
over het Rijndal. Op 20 juli wordt de koop gesloten en het overschietende geld mag
Multatuli voor de verbouwing gebruiken, want ‘er is geen plé’ (brief van 24 juli) en zoals steeds - ziet Multatuli meteen tegen de verhuizing en de verandering op. Van
dankbaarheid jegens Zürcher is in de brieven in elk geval geen sprake, maar er is
nu eenmaal anonymiteit afgesproken.
Welhaast nog ingrijpender is de mededeling van Funke op 8 november dat hij
zijn uitgeverij opheft om zich voortaan uitsluitend met zijn krant, Het Nieuws van
den Dag, bezig te houden. Om de pil te vergulden zegt hij zijn belangrijkste auteur
een lijfrente van f500,- per jaar toe, uit te betalen aan Dekker en aan zijn weduwe
‘zoolang zij niet hertrouwt’. Maar Funke heeft zijn boekenfonds dan ook wel bijzonder
voordelig van de hand gedaan: voor f 20.000,- aan de een jaar tevoren opgerichte
Uitgeversmaatschappij Elsevier te Rotterdam.
De hoogte van dat bedrag is zeker mede te danken aan de inbreng van het
grootste deel van Multatuli's nog steeds goed verkopende oeuvre. Voor de
onderzoeker, geïnteresseerd in de ontvangst van zijn werk, is een bijzonder belangrijk
gegeven dat Funke op 24 september nog berekend had dat in twintig jaar tijd 13.000
exem-
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plaren van de Havelaar over de toonbank waren gegaan. Maar wellicht is Funke's
gunstige transaktie mede te danken aan het feit dat hijzelf kommissaris en
mede-oprichter is van de nieuwe uitgeverij. Hoezeer Multatuli van zijn kant gevoelig
is voor het roerende afscheidsgebaar van zijn voornaamste uitgever blijkt wel uit
zijn brief van 18 december die min of meer de grafrede vormt voor hun vrijwel steeds
rimpelloos verlopen samenwerking.
Waltman blijft uiteraard Specialiteiten en Miljoenenstudiën exploiteren en dringt
in september voorzichtig aan op de voor deze werken beloofde aanvullingen.
Andere sinds lang bestaande zakelijke relaties komen eveneens dit najaar tot
een afsluiting. In september vertrekt Multatuli met Mimi naar Brussel om daar eindelijk
de schuld aan Mme Willème af te doen. Het komt overigens niet verder dan een
gedeeltelijke afbetaling, onder belofte van ‘de rest zodra ik kan’, maar dat blijkt
voldoende om de door Tine achtergelaten schamele bezittingen mee te kunnen
nemen.
Tevens bereikt Multatuli in deze periode het lang gevreesde bericht dat het
toneelgezelschap Le Gras, Van Zuylen en Haspels ontbonden zal worden. Ook dat
betekent voor hem het wegvallen van een vast, vertrouwd steunpunt in het vaderland,
al zal de groep in licht gewijzigde samenstelling in 1884 weer opgericht worden;
maar dat voorziet in 1880 nog niemand.
Ondanks miezerige winterkou brengt het eind van het jaar, als vaker, herstel van
's schrijvers geestelijke veerkracht. Dat blijkt prompt uit een nieuwe interessante
ideeënstroom per brief, zoals in een antwoord aan Mansholt (van 1 en 5 november)
op diens vraag wat nu eigenlijk Multatuli's gedachten zijn over de ‘sociale kwestie’,
een mooie tirade vol als vanouds scherpe rationalisaties over het kapitalistische
stelsel; een puntgave weerlegging bovendien van het destijds vaak gehoorde verwijt
dat de schrijver wel steeds kritiek had op het sociale beleid, maar zelf niet over een
steekhoudende analyse zou beschikken voor een betere aanpak. Ook de brief aan
Funke van 18 december bevat een lezenswaardige ontboezeming inzake de koloniale
kwestie.
Roerend zijn tegen de kerstvakantie de (ook financiële) voorzorgen die Multatuli
treft om voor Titia van der Tuuk een zorgeloze reis van Deventer naar Geisenheim
te arrangeren; tenslotte gaat
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de logeerpartij niet door, maar die heeft inmiddels al wel een mooie anekdote
opgeleverd: Woutertje belooft dat hij zoet zal zijn zolang mejuffrouw Van der Tuuk
er is, maar informeert dan bezorgd: ‘Blijft ze lang?’ Een vrolijke noot aan het eind
van een in menig opzicht emotioneel bewogen jaar.
HvdB.
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[Brieven en dokumenten]
[2 januari 1880
Bericht in de Amersfoortsche Courant]
2 januari 1880
Bericht inzake een voordracht van Multatoli in de Amersfoortsche Courant, no.
2790. (G.A. Amersfoort; afschrift M.M.)
Naar wij vernemen, zal de heer Douwes Dekker (Multatuli) Donderdagavond 29
Januari e.k. eene voordragt in Amicitia te Amersfoort houden.

[4 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
4 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (¾) beschreven. (M.M.)
r
Geisenheim 4 januari 1880 beste Haspels, dank voor Uw brief van 31 Dec . Het
m
n
treft goed dat ge 7 & 8 dezer te Rottd zyt. Ik kom daar Woensdagavend, den 7 's
1.
avends tegen ± 8 uur, en zal voor die paar dagen by Brugsma gaan, in m'n oud
logement. Het drukt me dat gy my aan den trein zoudt afhalen, doe dat niet, asjeblieft.
Wel zou ik 't prettig vinden U by Weimer te vinden, of dat ge 's avends nog daar
kwaamt.
Over Eduard dan mondeling. Uw bedoeling is Hefen humaan, en ook ik wil gaarne
dien weg op, maar... ik weet dat er nooit iets met hem te bereiken is. De liefste
woorden kosten hem niets, en als hy dan weer meent iemand ingepakt te hebben,
ben ik overtuigd dat hy, heengaande, by zichzelf zegt: ‘Zie zoo, daar heb ik hem
weer eens mooi gefopt!’
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Ik heb nota genomen van
9

Vrydag

Rotterdam

12

Maand

Amsterdam

13

D

Leiden

14

W

Haarlem

15

D

Schiedam

16

Vr.

Delft

19

M

Dordrecht

22

Dond.

den Haag

2.

26

3.

Och ik collegeer die datums liever met U als ik U spreek. Dat 's makkelyker dan
dat ge nu m'n lystje moet nazien. In 'n notaboekje zie ik aan Faber, logementh. te Purmerend beloofd te hebben U
zyn zaal te recommandeeren. Dit doe ik by dezen, tenzy ge reeds aan andere
afspraken verbonden mocht zyn. De zaal by Faber is goed, en dan heb ik 't gemak
in 't huis waar ik spreek, te logeeren. Bovendien zyn 't goede menschen.
Mocht ge van plan zyn my naar den Helder te laten gaan dan heb ik daarentegen
nu geen bezwaar. Verleden jaar wou ik die plaats myden omdat er 'n persoon was
die ik niet ontmoeten wilde. Nu is hy daar niet meer.
Zooals altyd, zal ik al Uw regelingen in dank goedkeuren en navolgen. Dit
schryvende vraag ik mezelf hoe ik dit zeggen kan, daar ik me vreeselyk zwak voel.
Maar ik weet by ondervinding dat de zaak losloopt als 't moet. Als ik mezelf waarneem
in m'n doffe sufheid, is 't my 'n mysterie hoe ik 't er zal afbrengen. Alles moet door
oogenblikkelyke opwinding geschieden en wel zóó dat de opwinding niet blykt. Dan
zak ik later weer in mekaar, zoo als deze geheele zomer 't geval geweest is. Ik was
niet in staat tot het eenvoudigste. Alles vermoeide my, en telkens betrapte ik my op
memorieloosheid. Vandaar ook dat ik geen onderwerp van voordrachten vooruit
kan opgeven. Als ik me langer dan één dag vooruit prepareer, is 't alles weer weg!
Enfin! Ik word dan ook weldra 60, en m'n leven was moeielyk!
Hartelyk gegroet beste hartelyke vriend
Uw liefh.
Dek
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4.

Wil Coenraad by Weimer 'n kamer voor my bestellen tegen woensdag avend?
Maar S.V.P. aan de zonzy van 't huis. M'n vroegere kamer was erg koud.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Ch. Brugsma, de eigenaar van hotel Weimer, Spaanse Kade no. 3, te Rotterdam.
Vanaf Ik heb nota genomen tot 26 geheel doorgestreept.
collegeeren: collationeren, ter vergelijking naast elkaar leggen.
Coenraad: zoon van J.M. Haspels, die in het voorjaar van 1878 enige tijd bij Mimi en Wouter
had gelogeerd.

[5 januari 1880
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga]
* 5 januari 1880
Brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga. (RvE, blz. 324-325). Vervolg
op de brief van 15 december 1879.
5 Januari '80.
Zóólang is deze brief blyven liggen! De oorzaak was niet: drukte, werk, o neen!
Juist andersom: de vervloekte préoccupatie die 't wezenlyk bezig-zyn in den weg
staat.
Overmorgen moet ik naar Holland om ‘voordrachten te houden.’ Wat me dàt voor
inspanning kost, is niet uittedrukken! Het spreken zelf is 't minste, maar de aanraking
met menschen! Ik ben schuw. Waar ik de oogen sla, vind ik aanleiding tot smart.
Dit geldt zoowel de publieke zaak (op alle terreinen!) als m'n eigen omstandigheden.
Alles roept me grynzend toe dat m'n moeielyk leven mislukt is. Ook physiek is de
nu aantevangen tocht zeer zwaar. Enfin! Hoe ik 't er afbreng, weet ik niet!
Dank voor uw nieuwjaarsgroet! Ook wy wenschen u en uw beste vrouwtje goede
dagen. Och, (....)
Laat alsjeblieft maar niet meer uit m'n brieven drukken! Ik zelf meende dat er niets
tegen was, maar by nader inzien merk ik dat er kleine nuances van verschil bestaan
1.
tusschen de eisch van 'n brief en van den druk. Dit geldt zoowel vorm als fond.

Eindnoten:
1. fond: inhoud (fr.)

[5 januari 1880
Advertentie voordracht Rotterdam (I)]
5 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Rotterdam op 9 januari in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 5. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Zaal: Nut van 't Algemeen, Oppert.
VOORDRACHT

door
MULTATULI
op Vrijdag 9 Januari 1880,
des avonds ten 8 uur.
Toegangskaarten te bekomen bij de HH. VAN DER HOEVEN & BUYS en aan
de Zaal.
Prijs bij inteekening f 1, - buiten inteekening f 1,50.

[5 januari 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
5 januari 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-4 en 5 (⅚) beschreven. De envelop is bewaard gebleven met poststempel
Frankfurt a/M 5/1 Wetzlar en geadresseerd aan WEDgeb Heer D.R. Mansholt
Meeden Holland. (M.M.)
Geisenheim a/R } 5 Jan. 1880
beste Mansholt! Hartelyk dank voor Uw brief en trouwe hulp. Morgen ga ik naar
Holland om ‘voordrachten te houden’. Ik zie er zeer tegen op, maar 't is noodzakelyk.
Ge zegt: ‘de boel walgt me!’ Juist. Ziedaar een der redenen (de hoofdreden)
waarom ik niet schryven kan voor publiek. Ik voel dat men niet hooren wil en dat
maakt stom.
Ook physiek ben ik zwak maar dat zou byzaak wezen als ik me wat opgewekter
voelde. Wat er van 't Publiek tot me komt, draagt de duidelykste blyken dat ‘men’
niet van me gediend blieft. En dit geldt vooral niet hoofdzakelyk van zoogenaamde
‘andersdenkenden’ neen, zy die voorgeven even als ik tegen die andersdenkenden
te stryden, schuiven my voortdurend op zy. Ik nu, houd waarlyk niet van aan den
weg timmeren. Nog altyd ben ik schuw voor publiciteit, en 't kost me inspanning in
schrift of in persoon voor de menigte optetreden. Een stil vergeten leven zou my 't
liefste zyn. Maar dat opzettelyk ignoreeren, of zelfs dat zwartmaken van m'n pogingen
is my 'n bewys dat ik niet geslaagd ben in 't bereiken van m'n doel om iets goeds
tot stand te brengen. Dit ontmoedigt!
Maar niet daarover wilde ik U heden schryven. Uw woord: ‘het
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walgt me’ is eigenlyk alles wat ik over de publieke zaak te zeggen heb. Voor heden
basta dáár over.
Wat ik u wenschte meetedeelen is:
o

1 Dat ik zoo hoop ditmaal U in uw huis te kunnen bezoeken. Morgen Haspels
sprekende die alles voor me regelt, zal ik hem vragen my zoodra ik in Uw buurt zal
zyn, een of twee vrye dagen te bezorgen.
o

2 Schaken? Ik ga nu op reis en kan dus geen korrespondentie party aannemen,
waarvan ik anders meer houd dan van 'n party uit de hand waarin zeer dikwyls 't
goede spel slechts in 't vermyden van grove vergissingen bestaat. Maar, beste kerel,
mag m'n vrouw met u spelen? Ik zal er me dan volstrekt niet mee bemoeien. Ze is
op 't oogenblik (om uw geld te wisselen) naar Wiesbaden en weet niet eens dat ik
U dit voorstel doe, maar zeker zal 't haar genoegen doen als ze thuis komt, te
vernemen dat ze een korr. party heeft. Om maar terstond te beginnen stel ik dat gy
witte stukken en den zet hebt. Uw eerste houd ik voor: Koningspion twee schreden.
1) E2 - E4
Haar antwoord is
1) E7 - E5
r

Ze wacht dus uw tweeden zet p briefkaart.
De ondervinding heeft me geleerd dat men wel doet
1) de zetten te nummeren
2) de van den tegenspeler ontvangen zet te herhalen om akkoord te gaan. Spaar S.V.P. m'n vrouw niet. Ze speelt goed genoeg om 'n ernstige bestryding
te verdienen, en in 't schaken komt geen beleefdheid of vriendelykheid te pas. Ge
volgt zeker de thans algemeen in de schaakwereld aangenomen regels, niet waar?
Ik vind het best, geen tyd te bepalen voor het bedenken van den zet. Soms is één
uur of zelfs 5 minuten voldoende, soms wil men zich eens op z'n zet beslapen, doch
binnen 'n paar dagen kan men wel altyd beslissen. Dwang tot te grooten spoed
maakt zenuwachtig, en àl te langzaam (6 of 8 dagen byv.) verlamt inspiratie en den
lust.
Wees met de Uwen die ik alzoo dit jaar hoop te zien, hartelyk gegroet van uwen
liefhebbenden vriend
DouwesDekker
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[6 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
6 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (¼) beschreven. (M.M.)
Geisenheim a/R dinsdag 6 Januari 80 beste Haspels! Ik kryg daar 'n paar brieven
uit Rotterdam die me als 't ware waarschuwen voor de drukte die me daar wacht.
Men wil my visites komen brengen, en ‘hoopt met 'n bezoek van my vereerd te
worden’. Daaraan kan ik niet voldoen want ik ben doodelyk zwak, en zal alle moeite
hebben me gereed te maken voor 'n ‘voordracht’. Ronduit gezegd: ik durf 't niet
wagen den dag van Donderdag en Vrydag te Rotterdam doortebrengen!
Nu wilde ik gaarne te Gouda blyven tot Vrydag middag. Daar was ik verleden jaar
in 'n goed logementje en de vraag is maar of ik U, als ik daar m'n rustdag houd, zal
kunnen te spreken krygen? Woensdag avend zult ge zeker moeten spelen,
donderdag zal er wel repetitie zyn! Ik weet hoe sloofachtig uw leven is. Ge begrypt
hoe gaarne ik U sprak en toch - ik durf niet doortegaan tot Rotterdam!
Wees zoo goed my donderdag te telegrafeeren te Gouda (of wel Woensdag reeds
- dan vind ik de depeche by aankomst) òf 't u schikt dáár te komen? Zoo neen, dan
n
zal ik zien wat ik doen moet om U te ontmoeten, daar ik weet dat ge vrydag den 9
reeds niet meer te Rotterdam zyt.
Wil Koenraad in 't hotel Weimer zeggen dat ik niet Woensdagavend, maar
vrydagmiddag kom. M'n plan is dan den volgenden dag weer te vertrekken naar of
op weg naar Amsterdam. Als ik eerst 'n paar voordrachten gehouden heb zal ik wel
wat flinker wezen, maar op 't oogenblik verbeeld ik me niets te kunnen doen, als ik
vóór de spreekbeurt ‘representeeren’ moet. Of de ‘aanhangers’ ‘bewonderaars’ &c
- by zoo'n gelegenheid 1000 biljetten nemen, betwyfel ik. Tot nog toe deden zy 't
niet!
Myn logementje te Gouda is niet het voornaamste. Daar ben ik verleden jaar
uitgeloopen omdat de man zoo lomp was. Er is daar (meen ik) ‘Pauw’ & ‘Zalm’ (of
iets dergelyks) en ik zal afstappen in 't geringste van de twee. Aan de telegraaf zal
ik m'n adres opgeven, of liever: by aankomst laten vragen of er iets is?
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Ge begrypt dat ik U heel graag spreken wil. Ik ben maar zoo bang voor visites van
zeker soort van vrinden die kennis komen maken om naderhand te vertellen dat ze
1.
me perfekt kennen en - me te declineeren . Ik val al zulk volk zoo tegen omdat ik
eenvoudig ben, niet kunstenmakerig genoeg. Dit weet en voel ik, en dit besef
vermoeit me.
Hartelyk gegroet van
Dek

Eindnoten:
1. declineeren: ook: afwijzen

[7 januari 1880
Ontvangstbewijs van Edu]
7 januari 1880
Ontvangstbewijs van Edu voor J. van der Hoeven ⅓ bloknootvel, geruit, aan één
zijde beschreven (M.M.)
Ontvangen van den Heer J. van der Hoeven de somma van zestig gulden.
ri

Rotterdam 7 Jan 1880
f 60, E Douwes Dekker Jr.

[7 januari 1880
Aantekeningen Multatuli]
7-9 januari
Aantekeningen van Multatuli in dagboekje. In: P. Spigt, Keurig in de kontramine,
1975, illustr. no. 13. Het origineel is verloren gegaan.
van huis dinsdag 6 Januari 1880 tot Keulen. Domhotel. Bal. 7 Januari van Cöln 1.40 over Neuss, Cleve, Nimwegen, Arnhem, gouda. i
8 Jan : te Gouda, de Pauw
by Termaat.
bezoek van Haspels, (f 50) 9 Januari, te gouda geschreven
1.

aan Truida
2.
de Haas
Mevr. Lehr
Mevr. Jacobson
V.D. Hoeven
Jongen.
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9 Januari hotel Weimer.
brief v. Mathilde
brief v. Rudolphine
op de kamer gegeten.

Eindnoten:
1. Truida: mevrouw Hotz.
2. de Haas: dr. De Haas, (Multatuli's) oogarts te Rotterdam.

[8 januari 1880
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]
8 januari 1880
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
G. Case 271, 8 Jan. '80.
Beste Dekker, Gy maaktet my weder recht gelukkig met uw brief.
1.
Ook mama vindt Const.'s laatste novelle walgelyk. Zy wordt, helaas! meer en
meer gek, werkelyk krankzinnig. Zoo gy kunt, voorkom dan dat de Spectator er over
spreekt. 't Ding is herdrukt!
2.
Natuurlyk las ik met de levendigste belangstelling uw oordeel over Pierson , maar
ik was zeer teleurgesteld door uw veto tegen verdere openbaarmaking van uw
brieven. Ik zal 't wel verdiend hebben door gemis van takt, maar de woorden: ‘publiek
slikt alles’ schenen my een waarborg tegen verkeerde opvatting.
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Tegen moedwillige tekstvervalsching is 't onmogelyk zich te wapenen. Wilt ge uw
vonnis niet herzien? Veroorlooft ge herdruk in een Indische krant? Als gy de
geüsurpeerde reputaties niet afmaakt, wie zal 't dan doen? En zulk een welverdiende
terechtstelling is voor my een gezondheidsmaatregel. Natuurlyk zal ik een enkele
realistische uitdrukking omtrent P. veranderen in: opstand des vleesches.
Ik begryp hoeveel moeite u 't gaan naar Holland kost, niet alleen om het spreken
in de woestijn, maar vooral om de ontmoeting met Uw zoon. Er is geen zwaarder
leed dan ouderleed. Groote tekortkomingen van de kinderen doen reeds bitter
verdriet, maar zijn zoon ‘slecht’ te moeten noemen, is vreeselijk.
Ik besef al uw leed, maar toch hebt ge te veel met Bilderdyk gemeen dat gy u
overgeeft aan te zwarte voorstellingen van uw physiek. Gy mat u daardoor af, en
zult niet sterk genoeg zyn, als de dag voor verwezenlyking van een gedeelte uwer
3.
4.
denkbeelden aanbreekt. De geschiedenis van Andrassy , Gambetta en andere
5.
tydgenooten moet u moed geven. Gy zelf hebt jacqueries voorspeld. Een
socialistische opstand zou onze Droogstoppels bang maken. Bewaar u voor zulk
een mooglykheid.
12.
Zeg aan Wouter dat Marietje 11 jaren en zeer groot is, Henri 9 en ook zeer
groot, Marianne, de kleurling, 9 en zeer klein, Lindor 4 en zeer groot. Gertrude 2 en
zeer groot. De kinderen maken mij zeer gelukkig. Marietje wordt minder heftig. Het
onderwijs is hier routinier. 7 dec. ontving ik een telegram van mijn zoon: Marianne
13.
14.
restera . Volgende week (....)
6.
Napoleon I daalt zeer in de achting, als men de mémoires van mevr. de Rémusat
leest. Maar waarom hield zy 't zoo lang aan zyn hof uit? En als de menschen lam
genoeg zyn om onzedelyke despoten te behoeven, zyn deze dan niet noodig? Geldt
niet hetzelfde omtrent de diplomaten, de geestelyken, enz.?
7.
Kus Wouter. Geef hem levertraan. Een panacea . Zyt met Mimi hartelyk van ons
drieën de hand gedrukt of omhelsd.
Uw vriend
Roorda.
Die Domela Nieuwenhuis heeft geen flauw begrip van taktiek. Hy laat ons in zyn
blad uitschelden, gelyk v.d. Putte doen
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zou. - Wy hebben toch eindelyk wat voldoening: 10 millioen gld. voor kanalen in
8.
9.
10.
Demak . Heerlyk! Wanhoop niet. Die v. Gorkom heeft twee gezichten: frondeur
11.
in gesprekken, hielenlikker in offic. brieven, beentjes-hchter enz.

Eindnoten:
1. Const.: Constantijn, pseudoniem van mevr. C.P. Scheltema-van der Does; zie bij 15 december
1879, Multatuli aan Roorda van Eysinga.
2. Pierson: zie bij 15 december 1879, Multatuli aan Roorda van Eysinga.
3. Andrassy: graaf Guyla Andrassy (1823-1890), hongaars staatsman.
4. Gambetta: Léon Gambetta (1838-1882), frans republikeins politicus.
5. jacquerie: bloedige boerenopstand (1358).
12. Roorda's kinderen waren op de volgende data geboren: Marietje - 15-10-69; Henri - 30-11-70;
Lindor - 25-3-75; Gertrude eind 1877.
13. Marianne restera: Marianne blijft (fr.)
14. Bij het knippen en plakken door Mimi t.b.v. haar editie van Roorda's brieven (RvE) is hier een
tekstgedeelte onleesbaar geworden.
6. Rémusat: Madame de Rémusat (1797-1875), hofdame bij Napoleon I, schrijfster van Mémoires.
7. panacea: panacee, wondermiddel voor alle kwalen.
8. Demak: afdeling van de residentie Semarang op midden-Java.
9. v. Gorkom: K. W. van Gorkom (1835-1920?), Indisch specialist en publicist.
10. frondeur: oppositievoerder (fr.)
11. Deze passage in de marge bijgeschreven.

[9 januari 1880
Brief van Multatuli aan Fam. De Haas en De Wolff]
9 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas, diens echtgenote, H.C. de Wolff en diens
echtgenote. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (¼) beschreven. (M.M.)
Gouda 9 Januari 80
Waarde Hazen & Wolven!
Ik ben eergister avend hier blyven stoppen om niet in de Rotterdamsche drukte
te vallen, daar ik me erg zwak voel. Ook wil ik om diezelfde reden morgen zoodra
mogelyk weer weg. Ik zie erg tegen m'n tournée op, en als ik me te veel uit, gaat
m'n denkvermogen bankroet. Ik heb toch al zooveel te klagen over m'n hersens.
n
Neemt asjeblieft nu dit kleine teeken van leven voor lief. Ik denk na den 16 'n paar
dagen te Rotterdam te komen en dan kom ik Ulieden terstond opzoeken.
Allemaal hartelyk gegroet
tt
Dek
Ik zal spreken over... ‘slechte tyden’ en de oorzaken daarvan, maar de drommel
haal me als ik raad weet tegen die ‘slechte tyden’ en veel kan dus m'n voordracht
niet beteekenen. Ik neem 't niemand kwalyk als-i thuis blyft. Als ik zelf niet moest
‘optreden’ deed ik 't ook.

[9 januari 1880
Voordracht te Rotterdam]
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9 januari 1880
Multatuli spreekt te Rotterdam.

[9 januari 1880
Aantekeningen voordracht]
9 januari 1880
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Slechte tijden’ te Rotterdam. Twee
stroken papier van 330 × 105 en 270 × 105 mm, aan weerszijden beschreven. Het
kursief gedrukte betreft toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten, nr. 36 en 37,
M.M.)
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Slechte tyden en de oorzaken daarvan.
Niet weten. 1.

Doceer niet! geen arkanen - doch opmerkingen nuttig - dus waarschuwen tegen
arkanen
waarvan straks Het is nuttig den toestand goed intezien. Alzoo: zyn de tyden slecht?
Darwin
gouden eeuw
cirkelgang. Compen satie Vergelyken!
Oude bybelsche geschiedenis
Romeinsche heerlykheid
Val Westersch ryk
na 30 jarigen oorlog
na Turenne in de Pfalz
Compagnie's tyd
fransche tyd (fortuinen)
1800. (benden dieven)
1830 klokgebom
1836, 38 v.d. Bosch
Berlyn. 6 thaler! Slechte tyden topic van romans, drama's & komhuispraat. De algemeenheid der
2.
klacht is geen bewys . - Er is dus reden tot de vraag: zyn de tyden slecht? Waarom?
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3.

geen

Algemeenheid van blik, Europesche, ja wereld toestanden
geen mis gewas van belang
geen pest
4.
geen natuur kaklysmen
geen schokkende overgangen
3.
3.
Nassau , hannover
3.
frankfurt &c
Bulgarye
Turkye uit Europa
geen oorlogen
Sebastopol
1866, Nassau
&c
Oostenryk
3.
1870
1870. Frankryk
Ruslands rivaliteit met Engeland Frankryk revanche zucht
stryd tusschen
bourbons & Habsburgers
Concurrentie Amerika!
In den vervolge gevaar.
thans nog niet
antiquiteiten
(handel in borstbeelden
van oude koningen)
Neen... dan is Amerika
zelf monarchaal Hoe dit zy, dit geeft thans geen oorzaak tot slechte tyden - Wat dan
Weelde?
Standverheffing
Overbevolking?
onber. Huwelyken
Zuiderzee
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Heiden
vuile straten

Pincoffs
onzedelykheid
andere vormen
t Is de vraag
of moord afneemt.
Meer
vervalsching. De
wetenschap helpt
Vroeger óók!

Concurrentie Amerika!
Alles onzeker! Toch slechte tyden. Alles klaagt:
En: officieel!
in Duitschland (fouten!)
in Nederland geen
lid van de Kamer.
armwezen
kunst onderwys!
Beets Kolonien, (ik op
byzonder standpunt)
Atjeh oorlog.
5.
indische politiek

toch oorzaak
nog niet weten
doch fouten
3.

3.

Niet weten! Doch fouten geen lid van de Kamer Waarom slechte tyden!
fouten! Kunst /Beets
Wetenschap litterat
Leiden (Quack) Vorstenschool
beschaving lagere standen
armwezen
onderwys
Atjeh indische politiek
te weinig uit Indie -
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In dat alles ligt geen reden om van slechte tyden te spreken. Toch moeten er redenen
zyn, zoo niet voor slechte tyden als voor ontevredenheid, malaise. 't Zit in de lucht.
(te kort geldla).
waarschuwen tegen
arkanen: geloof
philosophien
wereld- en levensbeschouwingen
Pierson
slechte tyd voor 't mensch
dom, goede voor roofdieren
3.

Och, of men lezen kon!
3.

minste genot!
Systemen
huiselyk Comm.
wryving in 't hart Social.
smart Ziele leven Nihilisten
en
genot
6.
Weltschmerz compensatie Ik geen arkanen, maar toch raad geven, genots vermeerdering door
streven naar waarheid Och of men lezen kon! Vervalsching geschiedenis
Ophef! Noordzee, Quack
leert leren!-

Slechte tyden in hart en gemoed.
waarheid!
begrypen is genot
ontwikkeling van verstand
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edel levensdoel
huisselyk geluk
slechte tyden buiten
goede tyden in m'n hart. t was 'n goede tyd toen m'n vader of moeder nog leefde.
waarom? was toen 't voedsel
zoo goed
neen, maar hy (of zy) was zoo goed!
wryving Weltschmerz smart en genot compensatie.

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

arcanum: wonder geneesmiddel (lat.)
bewys: oorspr. stond er reden.
Doorgestreept.
Bedoeld: kataklysmen, rampen.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Tot hier, vanaf Alles onzeker doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Tot hier, vanaf huiselijk doorgestreept.

[10 januari 1880
Advertentie voordracht Leiden]
10 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Leiden op 13 januari in het
Leidsch Dagblad, no. 6103. (G.A. Leiden.)
- LEIDEN Voordracht door
MULTATULI
op Dinsdag 13 Januari a.s.
GEHOORZAAL

Entréekaarten a f 1. - bij inteekening te bekomen bij den Boek-, Muziek- en
Kunsthandel van JOHS. J. EGGERS, firma Schreuder & Van Baak. Buiten inteekening
f 1.50.

[10 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
10 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
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hotel Weimer
Saterdag ochtend beste Haspels! De ‘voordracht’ was naar myn gevoel min en
slordig, maar ik verwachtte niet beter. 't Zal 'n tydje duren voor ik weer op streek
ben. In godsnaam.
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Ge weet dat ik eerst van plan was terstond van hier te gaan, maar ik vind zeker in
Haarlem zoo'n goede kamer niet als ik nu hier heb. En ik moet zeggen dat het
personeel allergewilligst is. Ik ben dus van plan vandaag hier te blyven, en me voor
alle bezoekers behalve U en V.D. Hoeven ziek te melden. Dit is geen onwaarheid
daar ik zenuwachtig en aamborstig ben vooral in den vóórmiddag.
Maar nu heb ik U 'n verzoek te doen. Als 't U niet schikt zeg 't maar. Ik ken Uw
1.
goeden wil. Kunt ge, 'tzy uit eigen kas, 'tzy door hulp van den goeden Bos my op
de recettes van: tot en met Delft nog 150 gl. voorschieten? Zoo ja, dan... nóg 'n
2.
verzoek! Begin dan met 100 mark papier te laten koopen , en breng my de
resteerende ± fl 90. Ik zal laten zeggen dat ik voor U te spreken ben. en die naar
‘Mad DouwesDekker te Geisenheim’ te adresseeren. Als ik niet wist dat ge over 'n
looper kondt beschikken zou ik 't U niet durven vragen. Als ge dan de resteerende
± 90 gl. zelf wilt komen brengen, zal ik zeggen dat ik voor U te spreken ben. Dat ik
ook V.D. Hoeven wil ontvangen, heeft 'n byzondere reden. Ik heb hem iets te zeggen
dat geen uitstel lydt, waarvan mondeling.
Met die f 90 is volstrekt geen haast. Als ge zoo goed zyt zelf te willen komen, kies
uw tyd, al was 't van avend. De hoofdzaak is dat die 100 mark naar Geisenheim
3.
vertrekken. Schryf er gemakshalve maar niets by. Het (hollandsch) cacheteeren
van zoo'n brief is al lastig genoeg. Toch kan men met 3 cachetten volstaan. In
Duitschland behoeft het in 't geheel niet.
Nog eens, als 't U of Bos niet schikt, dan begrypt ge dat het goed is. Maar kom
dan toch SVP in den loop van den dag by me hartelyk gegroet
Dek

Eindnoten:
1. Bos: H.J.J. Bos, employé van het rotterdams toneelgezelschap.
2. De rest van de alinea is doorgestreept waardoor ‘koopen’ aansluit bij ‘en die naar’.
3. Cacheteeren: van zegels voorzien.

[10 januari 1880
Brief van Multatuli aan V. en H. Bruinsma]
10 januari 1880
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma en echtgenote. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
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i

Rotterdam 10 Jan 80 beste Vitus & Hilda!
1.
Mies schryft me over de poging van Westra om met U in aanraking te komen en
dat ge hem hebt op z'n plaats gezet.
Door 'n byzonder toeval heb ik de schryvery van dien man by me.
(Van huis gaande had ik geen lust 'n heelen stapel brieven &c uittezoeken.
Ik nam toen alles maar mee, om 't op 'n rustigen dag wat te ziften, en zie
i

2.

de corr van onzen vrind is er by! )
Dat ik 't u zend, is om U 't genoegen te geven van voldoening over 't hem gegeven
i

antwoord. Het is gevaarlyk zich met dien man intelaten. Na de hierby gaande corresp
heb ik eens 'n brief (of postkaart!) van hem gehad die ik er nu niet by vind. Hy zeide
3.
dat hy de schryver was van zeker stuk (of zekere stukken) in de Levensbode waarin
ik - naar ik hoor, want gelezen heb ik ze niet - wordt aangevallen. Ook vroeg hy my
4.
of ik eens door of van Versluys 10 gl. had ontvangen die (zeide hy) van hem waren .
Ik zond hem 10 gl. zonder 'n woord er by.
Ja lees nu eens die stukken en vraag u af wat men van zoo'n man denken moet?
Eerst die hoogdravende malle vereering en tegelykertyd die ‘aanteekeningen’ 5.
grondeloos diep en onbevatbaar fyn meestal, zegge: specieus , chicanerig en
subtiel! - en kort daarop de brief waarin hy me zoo uitscheldt. Onze L.H. heeft rare
kostgangers! 6.
En Mieske schryft me over zeker verzoek van den heer Lamberts ! Ik vrees, of
ben zeker, dat ik geen praktisch-toepasselyke wenken over de door hem bedoelde
zaak geven kan. Wel heb ik 'n paar opmerkingen daarover en die zal ik U later
meedeelen, doch ze zyn niet bruikbaar in de praktyk. Als 'n effekten-handelaar me
voor adviezen een deel van de winst beloofde zonder me by tegenvallen in 't verlies
te laten deelen, dan nog zou ik zoo'n akkoord niet durven aangaan. Daarover later!
Gister heb ik hier gesproken. Ik vond m'n voordracht min. O, denk niet aan
nederigheid. Als ik anders meende zou ik 't zeggen. Ik voel me suf en geesteloos.
Ook fysiek ben ik zwak. Dit was den
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ganschen zomer zoo. Alles viel me te zwaar. Als ik te Leeuwarden by U 'n rustigen
avend heb, en me gestemd voel zal ik U eens een en ander vertellen dat U (eenigzins
ten-minste) inzage geeft in m'n gemoed. Maar, 't is raar, dat kan ik niet op kommando
doen, of - enfin. Mies schryft me, en dat weet ze van U, wanneer ik te Leeuwarden spreek. Haspels
gaf my op m'n verzoek slechts de dagen van de eerstv. week op. Anders benauwt
het me. Ik houd hier vandaag rustdag en meld me ziek voor bezoekers. Onwaarheid is 't
niet, want ik ben zeer kortademig.
Dag beste vrienden, weest hartelyk gegroet van
Uw liefh.
Dek
De mal-mooie hand van dien Westra maakt by den inhoud zoo'n gek effekt, vind ik.
Er is zoo iets gemaakts in. En dan dat groote formaat van papier. Alles zoo stelterig
en vertoonerig.

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

Westra: P. Westra, zie V.W. XVIII, blz. 800.
Zie V.W. XVIII, blz. 649.
Zie V.W. XVIII, blz. 748-762.
Zie V.W. XVIII, blz. 93.
Van spécieux: schoonschijnend (fr.)
Vgl. ook diens korrespondentie met V. Bruinsma in V.W. XVIII, blz. 595-596.

[10 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
10 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven, de
laatste zin in de marge van de eerste bladzijde. (M.M.)
Rotterdam 10 Januari 80 lieve Mies. De voordracht was maar redelyk. Ik ben er
niet over tevreden, Ook kan ik niet zeggen dat de zaal heel vol was. Gemakshalve ben ik toch maar in 't hôtel Weimer gegaan. Ik heb nu 'n heel goede
kamer, en de bediening is best. Ze schenen bly dat ik toch weer hier gekomen was.
In elk ander logement moet ik weer van voren af beginnen te dresseeren.
Eerst was ik van plan heden terstond te vertrekken, maar (me ziek meldende voor
bezoekers behalve Haspels dien ik om geld ge-
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vraagd heb) kan ik eigenlyk hier nu rustiger zitten dan als ik òf naar Utrecht of naar
Haarlem ga, zooals eerst m'n plan was. Door hier te blyven tot byv. maandag middag
(lezing te Amsterdam) win ik eenmaal uit- en inpakken en eenmaal nieuw beddegoed
uit. Ook éénmaal van en naar station ryden. o

Gister avend na de lezing vond ik je brief n 2 van Donderdag.
1.

(met stuk over O-sprook &c. Wel zeker is dat wáár. Ik kende die
aardigheidjes heel goed. Ik dacht dat je ze ook kende. Ik zal 't voor je
koopen. Dat duitsch artikel is mal pedant. Die dingen zyn immers slechts
als 'n aardigheidje gemaakt, en zonder pretentie op gewicht!
o

o

Ik heb dus je n 2. En voor ik dezen sluit, zal ik je adres opgeven voor n 3. 't Is me
lastig lang vooruit te rekenen, of liever dan raak ik later in de war met het bepaalde.
Span je toch niet in tot schryven. By jou valt niets voor, en ik heb alle dagen wàt.
Maar daartegenover staat dat ik toch ook graag bericht kryg van de kleinigheden
2.
over huishouden & Woutertje! Maar toch ereinteer je niet. Te Gouda maakte ik 6 brieven klaar om me hier rust te verschaffen. Ook aan
Truida. En zie, na de lezing was Haspels met me meegegaan (Dirk = Kon. George)
3.
en bleef zitten tot ± 12. Daar kwam waarlyk nog Albert aanzetten. Z'n moeder had
hem gezonden, en dit vond ik lief. Truida heeft toch waarlyk iets hartelyks. Albert
maakte op my 'n hoogst aangenamen indruk. Hy is zeer gedistingeerd van voorkomen
en manieren. Hy bleef tot over één. Van Morgen was ik moe en zenuwachtig. 'n reden te meer om hier wat rust te
nemen, vooral daar kamer en bediening me bevalt.
Toen ik gister kwam was de kachel aan. Ook heb ik best licht 's avends.
Gister middag ontving ik zoo'n kistje lekkere sigaren van mevrouw Bremer die te
Brussel woont. Dit bleek uit 'n kaartje. En ze was op de lezing. In de pauze kwamen de Haas, Wolf en 'n paar vreemden. 'n vreesselyke drukte!
Zoo even kreeg ik weer 'n pakket (ik geloof weer 'n kistje sigaren) heel koket met
4.
blauw zy lint toegemaakt en 'n bouket er op. Ik
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heb 't nog niet open gemaakt. De mooierigheid doet me denken dat het van die
mevr. Jacobson is. M'n horloge is by Dupont. Ik hoop 't vandaag terug te krygen. - Zoo even schreef
ik aan Haspels je 100 mark te zenden, als-i kan - nu ja, hy moet er geld genoeg
voor hebben. (Ik ontving reeds 50 gl. weetje.) Ook vraag ik nòg 90 gl voor my om
niet schraal te zitten in Amsterdam. Ik wil 'n koffertje koopen om by 't eeuwige uit en inpakken niet altyd alles te moeten
5.
uithalen om by m'n trommel te komen. - Van Mathilde vond ik hier 'n zeer romanesk
briefje waarin ze zegt - 't gaat hierby. Och! Al die dingen hinderen me zoo. In weerwil
van haar jacht op - hoe moet ik 't noemen, meent ze 't toch goed. Ze ziet niet in hoe
zulke kittelingen me vermoeien. Ook houd ik 't er voor dat ze maar eens probeeren
wil of ik me moeite geef om haar adres optesporen. Ik zal 't niet doen, juist omdat
ik zoo'n oneenvoudigheid lastig vind. n

Nà den 16 zend ik je natuurlyk geld. Als je nu maar eerst die 100 mark krygt, om
je 't gaan naar W.b. uittewinnen. Misschien heb je 't al moeten doen met die 35 gl
6.
van Bruinsma. Dit zou me spyten. Met méér geld, en om dan Eichelsh. en Blumer
te betalen, is meer de moeite waard. Jawel 't is van de Jacobsons. Er is 'n brief in van haar en 'n kaartje van hem. En
't zyn sigaren. Een zoentje voor myn lieven jongen, en zoodra mogelyk geld voor den
tooverlantaarn. Je kunt al vast zoo'n geïllustreerde pryscourant vragen, dunkt me,
en bestel dan als je na den 16 geld hebt. Let er op dat je later nieuwe glazen krygen
kunt, en of er ook blykt hoe je doen moet om by later bestelling niet de zelfden te
krygen. Misschien zyn ze genummerd. Dezen kryg je eerst maandag ochtend, denk ik.. Me dunkt dat het dan best is naar
Leiden te adresseeren, waar ik dinsdag avend wezen zal, hotel Levedag. dag Mies, dag Wou. Ik heb den heelen dag op m'n kamer gezeten omdat ik, me
ziek meldende, niet op straat wil gezien worden. Ik heb aan Bruinsma geschreven.

Eindnoten:
1. O-sprook: naast de A-saga, de E-legende en het I-dicht, proeven van dichtstukken van J. van
Lennep, telkens met gebruimahing van slechts één klinker.
2. ereinteer: van éreinter: afbeulen (fr.)
3. Albert: de zoon van Jacques en Truida Hotz; zijn vader was een oude vriend van Multatuli en
eigenaar van de haagse IJzergietery De Prins van Oranje.
4. bouket: oorspr. voorafgegaan door blauw; doorgestreept.
5. Mathilde: Mathilde Opdecoul.
6. Eichelsh.: Eichelsheim, leverancier uit Wiesbaden.
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[11 januari 1880
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
11 januari 1880
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje, postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (⅓) beschreven. (M.M.) Met gedrukt briefhoofd Chr. Brugma. Hotel Weimer,
Rotterdam.
Zondag middag
Waarde Funke! Na de hier eergister gehouden lezing (waarmee ik niet tevreden
ben!) was m'n plan terstond van hier te gaan, om de drukte van bezoeken &c te
ontloopen, daar ik zeer zwak ben. Het eerste deel van den dag kan ik niet dan met
moeite ademhalen, 'tgeen 's avends wat beter wordt.
Ik heb echter m'n plan niet uitgevoerd, en ben hier uit vermoeienis en lusteloosheid
maar gebleven.
M'n plan is nu, morgen maandag, met een der vele treinen die circa 10, 11 of 12
uur van hier vertrekken naar Amsterdam te komen, en maar weer in 't Rondeel
aftestappen. Terstond na aankomst zal ik U dan bericht zenden op de pypenmarkt.
Schikt het u my te komen zien, hartelyk gaarne. Zoo niet, dan wil ik natuurlyk gaarne
by U komen. Maar ik moet me nog prepareeren voor m'n lezing. ‘Waarom doe je
dat niet vroeger?’ vraagt ge. Wel, dan zou ik riskeeren te blyven steken. Op m'n
memorie kan ik hoe langer hoe minder rekenen. Ik voel me aftakelen. Zoo ben ik
den ganschen zomer geweest!
Toch moet ik zeggen dat ik me deze laatste 3, 4 dagen betrekkelyk wel voel. Mimi
zegt (of liever zeide, want ze is niet meegekomen) dat reizen en bereddering, hoe
ik ook 't land er aan heb, me beter dient, dan thuis zitten. Dan peins en mymer ik te
veel, is haar meening.
't Is mogelyk, maar de vermoeienis valt me toch wel zwaar.
Wees hartelyk gegroet van
t.a.v.
DD

[11 januari 1880
Advertentie voordracht Amsterdam (I)]
11 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Amsterdam op 12 januari in
het Algemeen Handelsblad, no. 15470. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

196

VOORDRACHT

van
MULTATULI,
op Maandag 12 Januari des avonds 8 uren, in de Gehoorzaal van het
Nutsgebouw, N.Z. Voorburgwal achter 't Paleis.
Van heden af kan men Plaats bespreken à 10 Cents bij den Concierge
van voornoemd Lokaal, bij wien Toegangsbewijzen verkrijgbaar zijn à f
1, mits genomen vóór den dag der voordracht. Op den dag der Voordracht
is de prijs f 1.50.

[11 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
11 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee enkele velletjes postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
Zondag
avend op de post.
1.
Rotterdam Zondag lieve beste Mies, Gistravend deed ik 'n brief op de post die
zeker eerst maandag ochtend bezorgd wordt. Ook 't door Haspels verzonden geld
kryg je misschien eerst morgen. Ik ben benieuwd of je al naar Wiesbaden hadt
moeten gaan met die 35 gl. t Is hier heerlyk zomerweer. De zon schynt warm op m'n rug. 't is nu mooi dat ik
niet aan die kille zy van 't huis woon. Allebei m'n ramen staan zoo ver mogelyk open.
In Januari! Ik ben wel en voel me sterk genoeg om m'n kunsten te vertoonen. Dus dàt zal
wel weer losloopen. Jammer dat er zooveel dingen zyn die ik graag afbetalen wou.
Haspels is als altyd 'n voorbeeld van flinkheid en trouw. Aan zoo iemand hééft
men wat! Ik kryg daar invitatie van de Graaf te Haarlem om te soupeeren, maar heb bedankt.
Daar ik me hier ziek gemeld heb, heb ik 't hier rustig. Juist goed om in m'n hoofd
allerlei dingen te regelen. -

1.

Oorspr. gevolgd door: (later verzonden); doorgestreept.
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Ik ben bly dat ik m'n horloge weer heb. Gister wat eigen thee gekocht. De menschen in den winkel bleken my te kennen.
Ze vroegen hoe 't met m'n kortademigheid was? - Haspels zei me, dat Edu ‘'n paar
lessen gaf.’ (in 't italiaansch?) o.a. aan 'n dame. Nu, we spraken daarover heen.
Maar nu kreeg ik van ochtend 'n brief van Mevr. Lehr waarin o.a.
‘zeer toevallig heb ik Uw zoon leeren kennen, die my thans tot leermeester
strekt. Ik vind hem 'n lief jong mensch.’
Dus: die ‘dame’ is zy. Ik ben werkelyk benieuwd haar over hem te hooren. Maar
m

bezoeken maak ik ditmaal te Rott niet. Men moet het toch schoon vinden in haar,
dat zy by alle verwaarloozing van myn kant, altyd even hartelyk blyft. Gister vergat ik, 't briefje van Mathilde intesluiten. Ik ben nu boos op haar.
Verbeelje, Haspels vroeg me of ik iemand kende die Amedée heette. Ze heeft onder
dien naam aan Haspels 'n hoogdravend briefje geschreven met de vraag of hy niet
het publiek in de gelegenheid stellen wou 10 gl. of 20 gl voor 'n plaats by m'n
voordrachten te betalen? Ze kon op haar vingers narekenen dat H. me dit zeggen
zou. Ook aan hèm geeft ze ‘poste restante’ (Amedée) op, als adres. Ze kàn niet zyn
zonder agiteeren! En hoe dom! Alsof niet ieder zooveel voor 'n plaats kon betalen
als-i wilde, door véél plaatsen te nemen! Ik moet nu toch erkennen dat ik liever hier zit dan te Gouda, vooral daar ik hier
'n beste kachel heb. Makkelyker stoken dan zoo'n open haard met briquetten (?) is
er niet. Ze gaan nooit uit, en makkelyk aan. Ook valt er nooit gruis bezyden. en 't is
niet vuil om aantevatten. Schreef ik je al dat ik n kleiner koffer gekocht heb? De 100 mark die Haspels je zond, kosten hier 59.45 gl. Dat is à ± 1,68 mark de
gulden. en dus komt het hier of dáár wisselen nagenoeg over een uit. Veel kussen van papa aan z'n lieve Woutertje, papa z'n eigen zoontje en zoet
hart en lieveling. 2.
Ik ga nu eens 'n briefje aan Betsy schryven.
Zondag avend
3.
Dàt heb ik gedaan. Ook aan Christien. Wanneer ik in Hoorn zal komen weet ik
n

4.

nog niet. te Utrecht waarschynlyk nà den 16 . Ook aan Jeanne heb ik geschreven,
en wel dat ik dezen keer in

2.
3.
4.

Betsy: een van Mimi's zusters, ook wel Bé genoemd, te Utrecht.
Christien: een andere zuster van Mimi, gehuwd met A. Merens te Hoorn.
Jeanne: mevr. Clant van der Myll-Piepers, vriendin van Vosmaer en Multatuli.
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Haarlem komende (NB. vyf spreekdagen achter elkaar!) geen notitie van haar neem.
Van middag na 't eten (op m'n kamer) heb ik 'n dutje gedaan. Den heelen dag
heb ik geschreven en gelezen en m'n papieren wat geregeld, zoodat ik nu vrywel
op orde ben in m'n hoofd. Dat is veel waard. Ook 't kofferwezen is nu goed. Altyd
moest ik om by m'n trommel te komen al m'n kleren er uit halen, en dan meestal
den boel op den grond gooien. Daar nu m'n trommel en schryfgerei in 't kleiner koffer
is, zonder bovenlast, is dat veel makkelyker. In den grooten koffer zyn nu alleen
kleeren. Ik ga nu, in 't donker, 'n luchtje scheppen. Morgen ± 12 uur naar Amsterdam. Ik zal dezen maar op de post gooien, dan weet je wat van me. Dag beste Mies,
dag m'n lieve manneke.
Ik denk morgen avend te lezen over ‘elke deugd heeft onechte zusters &c.
5.

voor Haarlem vroeg ik 'n onderwerp aan Jeanne.

Eindnoten:
5. Deze zin vertikaal in de rechter marge.

[11 januari 1880
Verslag voordracht Rotterdam in Nieuwe Rotterdamsche Courant]
11 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Rotterdam van 9 januari in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 11. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Een vrij talrijk publiek was gisteren avond in de groote zaal van 't Nut verzameld,
ter bijwoning van de aangekondigde voordracht van Multatuli. De voordracht liep
1.
over the topic of the day , de klacht over de ‘slechte tijden’, en hierin vond de heer
Douwes Dekker aanleiding te spreken over alles en nog wat op eene wijze, welke
ons zijne voordracht onwillekeurig deed vergelijken met hetgeen hij o.a. omtrent de
natuur zeide: ‘de natuur schenkt niets; wat wij in uitgebreidheid op haar veroveren,
wordt ons in diepte weder ontroofd’. Het multum in Multatuli's voordracht scheen
2.
ons onder 't multa , dat hij te hooren gaf, nog al wat te lijden.
Dáárvan echter maken wij den spreker geen zware grief, en dit te minder, omdat
de heer Douwes Dekker een talent bezit, dat,
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vooral in Nederland, zoo hoogst zeldzaam voorkomt: hij heeft de gaaf van spreken
en boeien, hij is een aangenaam, onderhoudend causeur, die zonder oratorische
wendingen of opgesmukte taal zóó weet te praten, dat hij zijne hoorders tot
aandachtig luisteren dwingt en hen uren achtereen weet bezig te houden. Dat iemand
in een geheel vrije voordracht voor een publiek, uit zeer uiteenloopende elementen
saamgesteld, niet zoo diep gaat en ook moeilijk gaan kan als iemand, die een ernstig
bestudeerde verhandeling voorleest, ligt in den aard der zaak. Van den causeur
kan men niet anders verwachten en verlangt men 't dan ook niet. Maar waar een
oordeel over bepaalde personen en hunne handelingen, over gewichtige
gebeurtenissen en feiten wordt uitgesproken, dáár mag men ook van den causeur
degelijke gronden verwachten, vooral waar die causeur een Multatuli is en over
Indische aangelegenheden spreekt, op welk gebied zijn naam voor zeer velen groot
gezag heeft. Die noodzakelijke voorzichtigheid heeft de heer Douwes Dekker te
veel uit 't oog verloren; hij vergeet dat er velen zijn die niet minder dan hij ‘naar
waarheid streven’, maar die te goeder trouw en na ernstig en rijp onderzoek voor
waarheid houden, wat naar de subjectieve meening van den heer Douwes Dekker
niet ‘de waarheid’ is. Dezen mag en kan men in 't openbaar eerst dan van ‘leugen’
beschuldigen, als men voor die beschuldiging afdoende bewijzen kan aanvoeren.
De spreker klaagde er terecht over, dat zoo weinigen goed weten te lezen, dat naar
mate er meer geschreven en gedrukt wordt, er ook oppervlakkiger gelezen wordt;
daarom riep hij zijnen hoorders toe: leert goed lezen! Den belangstellenden hoorders
eener voordracht van Multatuli mag men ook wel waarschuwend toeroepen: leert
goed hooren, d.i. onderscheiden! En doen zij dit, dan zullen zij zich zeker niet over
het verlies van een avond beklagen, dien zij onder 't gehoor van den boeienden en
onderhoudenden causeur Multatuli hebben doorgebracht.

Eindnoten:
1. the topic of the day: het gesprek van de dag (eng.)
2. multum non multa: niet velerlei, maar veel (lat.)

[12 januari 1880
Advertentie voordracht Haarlem]
12 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Haarlem op 14 januari in de
Opregte Maandagsche Hadrlemsche Courant, no. 10. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
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MULTATULI
den

zal op Woensdag den 14

Januari, des avonds te 8 uren,

EEN VOORDRACHT HOUDEN

in de bovenzaal der Societeit ‘Vereeniging’.
Bij inteekening tot Maandag-avond, bij den Boekhandelaar W.C. de
GRAAFF, f 1.
Buiten inteekening f 1.50.

[12 januari 1880
Advertentie voordracht Schiedam]
12 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Schiedam op 15 januari in de
Schiedamsche Courant, no. 4839. (G.A. Schiedam; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT

van
MULTATULI
op Donderdag 15 Januari 1880,
des avonds te 8 uren,
in ‘MUSIS SACRUM’ te Schiedam.
Vanaf Maandag 12 Januari kan men aan voornoemd locaal plaatsen
bespreken à 10 Cents, en tevens nog toegangsbewijzen à f 1 bekomen,
mits genomen vóór den dag der Voordracht. Op dien dag is de prijs f 1.50
per plaats.

[12 januari 1880
Verslag voordracht in Rotterdamsch Nieuwsblad]
12 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Rotterdam van 9 januari in het
Rotterdamsche Nieuwsblad, no. 546. (G.A. Rotterdam; fotokopie M.M.)
De klacht over slechte tijden leverde Multatuli gisteren avond in het Nut het
onderwerp voor eene improvisatie, die boeiend, maar tevens geniaal oppervlakkig
was. De laatste uitdrukking klinkt misschien wat hard, vooral in het oor van hem,
die haar niet onmiddellijk verstaat; toch vinden wij geen andere, die beter onze
meening te kennen geeft. Zijne genialiteit laat den spreker nooit in den steek: elk
onderwerp dat hij behandelt, wordt boeiend en zijne woorden tintelen doorgaans
van vernuft. De wijze echter waarop de gevierde spreker zulk een ernstige zaak,
als een onder-
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zoek naar de wettigheid der klacht over slechte tijden behandelde, was van
oppervlakkigheid niet vrij te pleiten. Aan wien de schuld? Natuurlijk aan het
veelomvattende onderwerp, dat zich niet leent voor een rede van weinige uren,
maar indirect dan toch weer aan den spreker, die het gekozen heeft. Het best wat
wij dan ook gisteren hoorden was het slot, waarin hij zijne toehoorders aanspoorde,
om niet mee te praten met de hoop, die altijd klaagt zonder recht te weten waarom,
maar zelf te onderzoeken of de tijden werkelijk zoo slecht zijn als men zegt, opdat
we ook hier weer mogen komen tot waarheid en ieder het zijne bijdrage, om de
tijden, als zij werkelijk zoo slecht zijn, te verbeteren, en als zij niet zoo bijzonder
slecht zijn als men wel voorgeeft, hen steeds beter te doen worden.

[12 januari 1880
Bericht over voordracht te Assen in Prov. Drentsche en Asser
Courant]
12 januari 1880
Bericht inzake een voordracht van Multatuli te Assen op 23 februari in de
Provinciale Drentsche en Asser Courant, no. 9. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Wij kunnen aan onze lezers mededeelen, dat op Maandag den 23 Febr. e.k. door
Multatuli, (den heer Douwes Dekker) ter dezer stede eene lezing zal worden
gehouden. Bij inteekening is de entrée op f 1, buiten inteekening op f 1.50 bepaald.
Aan de ingezetenen zal eene lijst worden aangeboden, terwijl in 't Concerthuis eene
lijst zal worden neergelegd, ook ten behoeve van buiten afwonenden, die zich tot
de eigenaars van 't Concerthuis kunnen wenden.
Wij vertrouwen, dat ieder gaarne van deze gelegenheid zal gebruik maken, om
den rijk begaafden spreker te hooren.

[12 januari 1880
Visitekaartje Multatuli]
12 januari 1880
Visitekaartje van Multatuli. (M.M.)
Het kaartje heeft waarschijnlijk als kosteloos entrée-biljet gefungeerd voor de
voordracht van 12 januari te Amsterdam.
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[12 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
12 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3
(⅚) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Chr Brugma. Hotel Weimer, Rotterdam.
De brief werd op 13 januari voltooid.
Maandag ochtend 12 Januari 1880 beste Mies! Ik heb best geslapen en voel me
heel wel. Tegen 12 uur ga ik naar Amsterdam, en ik zie niet tegen de lezing op. Ook
niet tegen de heele sliert van de dan volgende 4 dagen. Daarom schryf ik je dat ik
wèl ben. 't Is te verwonderen, niet waar?
Ik heb nu altyd nog maar twee brieven. Je hadt m'n adres niet. Ik gaf je tegen
morgen (dinsdag) Levedag te Leiden op, maar misschien vind ik toch van avend
wat by Funke.
1.
't Verslagje van de lezing in den N. Rotterdammer is welwillender dan ik
verwachtte. Ze maken (héél beschroomd echter) aanmerking op m'n gezegde ‘dat
er te Atjeh niets veroverd is.’ en dat de ministers liegen. Nu, dáárop kan ik hem
dienen. Of ik 't in druk zal doen weet ik nog niet. -
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Ik betaalde daar m'n rekening. Wel, mèt fooien en na eindelooze boodschappen,
veel brandstof & gas, en bediening op de kamer valt ze my niet tegen, schoon dat
alles over de 30 gl bedraagt. Mèt de reiskosten beweer ik 15 gl daags noodig te
2.
hebben! Nu, als 't overigens goed gaat, kan 't lyden. Over 100 dagen is dat 1500 gulden, 'n heele som. Maar als ik door zéér op de
kleintjes te letten (en byv. géén eten op m'n kamer te vragen, wat 'n sein is om gevild
te worden!) 500 gl. uitwon, dan kon ik m'n taak niet afwerken. Zóó levende als nu,
kàn ik 't doen, en als ik zuinig moet zyn, niet! m

Hier te Rott ben ik best behandeld. (In Weimer, meen ik) m

te Ams ga ik in 't Rondeel Ik laat toch m'n grooten koffer hier staan. Amsterdam dinsdag ochtend
De lezing hier was niet naar myn zin wat my aangaat, maar de menschen schenen
3.
4.
tevreden. En de zaal was vol. Ik heb al ruim geld voor Eichelsh & Blumer , maar
heb geen bankpapier genoeg en kan nu niet uit om te wisselen. 't Heeft geen haast.
Ik voel me wel wat moe en had liever vandaag rustdag, maar ik moet straks naar
Leiden. 5.
Ik vond hier je brief, waarin o.a. over Daantje.
Haastig verzonden
Dag Mies, dag Wou!
adresseer
o

16 te Delft
volgende vyf dagen hot. Weimer
6.

Rotterdam
(Dordrecht geldt niet)
22 den Haag. Keizershof Ik ben (nu negen uur) nog niet wakker.
Funke bleef tot over 12

Eindnoten:
Zie bij 11 januari 1880.
Oorspr. gevolgd door Stel dat ik.
Oorspr. gevolgd door de.
Schuldeisers in Duitsland; (Eichelsheim).
A.D., Baron van Verschuer (1848-1899), kapitein der artillerie; zie brieven van 15 en 17 januari
1880.
6. Oorspr. gevolgd door (daar kom ik.
1.
2.
3.
4.
5.

[12 januari 1880
Voordracht te Amsterdam]
12 januari 1880
Multatuli spreekt te Amsterdam.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

204

[12 januari 1880
Aantekeningen voordracht]
12 januari 1880
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Bastaard zusters der deugden’ te
Amsterdam. Twee stroken papier van 329 × 104 en 329 × 105 mm, aan de voorzijde
beschreven. Het kursief gedrukte betreft toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten,
nr. 32 en 33, M.M.)
Elke deugd heeft onechte zusters
die de familie schande aandoen 't Is 'n spreekwoord uit de Ideen eenheid in de natuur,

spotvormen
wolken (Hamlet)

stof met stof

dolle kervel
moederkoorn
valsche haver
levend blad
kansrekening -

diverse vakken
van wetenschap
&
ook in 't zedelyke: spotvormen.
netheid en zindelykheid, orde.
al of niet holl. eigenschap

maltentigheid

huishouden

ceux qui

turf poetsen

s'appliquent trop &c.

tjalken & beurtsch.

1.

V.D. Hart.
zuiverheid van uitdrukking
schoolmeestery etym. beteekenis
woorden

wat den

in juiste maat, kenmerk

mond uitgaat

van zedelykheid

geestelyk standverschil
waarheidsliefde

plompheid
Jezuiten
Menno S.
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niet aan ieder W. schuld
poëtische, parabolische W.
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verloren Dochter

koppigheid

standvastigheid.

n

karakter in kleinigh .
ceux qui

Notaris schildw. Bat .

s'appliquent

in staatk. principes

Doctrinarismus,

letterknechtery.

n

letterknechtery
Jez. Syrach

gelyk hebben de Vletter reklamant!

wetenschappelykheid

pedanterie
pedanterie
schools-akad. opvatting
te Leiden gestud?
geschied, van W. g, Letteren
Rechten! (Molière)
dyken, Hotz' dood

Vaderlandsliefde & burgerzin.

chauvinismus

sprookjes, helden

esprit de clocher

von Gugern

schreeuwers

opstokers, woelwaters & gelykhebbers.
publiek & privaat leven
Havelaar.
Atjeh!
e

2 kamer
2) Elke deugd &c
nederigheid

d

La Rochefouc
Göthe
Meyboom

‘laatste eerste’
waarheid!
d

Zachtmoedigheid & verdraagz

rechterwang
Jezus: forsch!
eerbied voor opinie?
Keulen, Menado.
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Luther, Jezus.
streven naar algemeene Verlichting

hoogere

Onderwys

burgerscholen

Kritiek doodt kunst

Jezus

Systemen: zedelykh

liefde

zinnelykheid

d

sentimenteel
menschenliefde

weekhartigheid
filanthropie
Peabody

gepast eigenbelang
uw naaste als uzelf.
idealismus en realismus

matigheid, onthouding, juist meten;
rechtvaardigheid
deugd

zuinigheid met gaven.

Eindnoten:
1. makentigheid: overdreven zindelijkheid.

[13 januari 1880
Voordracht te Leiden]
13 januari 1880
Multatuli spreekt te Leiden.

[13 januari 1880
Aantekeningen voordracht]
13 januari 1880
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Belang van den 60-jarigen
ouderdom’ te Leiden. Twee stroken papier van 328 ½ 103 mm, aan de voorzijde
vrijwel geheel beschreven. Het kursief gedrukte betreft toevoegingen in potlood.
(Map Voordrachten, nr. 30 en 31, M.M.)
1 Belangr. 60 j. ouderdom (van Hull)
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Verschil van kleur

{ huiselyk

Verschil van kleur

{ boekerig

Verschil van kleur

{ offic. histor.

Verschil van kleur

{ waar -

Opmerkingen:

(geen mémoires)

alles ondergaan
historisch
litterarisch, en wettenschappelyk.
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maatschappelyk & industrieel historisch

Naklank Fred. de Gr.

of publiek

Pruisen in 't land
id. Napoleon
fransche tyd
moeder. N.D.
12 grieven
douanen vertellingen
W.N. bloed
Missolonghi, Marco
Bozz. Ypsilanti
Kolakotroni
1830. Karel X

prinses

1830. Belgie (10 daags. v. tocht)

Marianne

Duinlust citadel

Vader Willem

protokollen Londen

kroonprins

embargo
1836 Scheepsbouw mar. officieren

le beau boers
Cleerens

1838 naar Batavia geest N.I.

geen partyen

veranderd sedert valentyn.

Lulofs

1848 Mei Batavia
v Hoevell
1848 in Nederland

oorsprong der

partyen!

(misschien straks terug)

nergens liberalismus

1.

1.

schoolwet litterarisch en wetenschappelyk.
overslaan: van Alphen & fr. d.b.
naklank dichterl. genootsch.
Muz. Alma -

Letteroefeningen

nakken

Boekzaal der g.w.

Lulofs

Eufonia Decker Zimm.
Walter Scott
Byron
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Spinder, Troml. v.d. Velde -

Tollens

v. Lennep } namaak

Spandaw

Beets - } namaak
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Staring

Lafontaine
Sara burgerhart &c

terug gaan

Loosjes
Sofia's reize
Richardson Soulié leert lezen!

1840

Eugène Sue
Lamartine, Victor Hugo
Dickens. Zola -

oordeel over thans: verzen & feuilleton!
2) belangr. 60j. ouderdom wetenschappelyk! (kort)

latyn

Misbruik van 't woord

Sterrek:

planeten

Taalkunde.

sanskrit, vergelykende

gesch.

taalstudie (Darwin)

Wiskunde

(niets) Martinet

Natuurkunde,

nieuwe woorden

aether warmte

doch ook veel ontdekk. of

polen

liever toepassingen lucifer

1.

zwavelstokken lucifers
Meteorologie, vooruitgang, onder
voorbehoud. Antonio. M
Scheikunde

Orfila, Raspail Liebig Extract
Virchow Mest!

botanie

Vervalsching

nomologie peer 1.

1.

Europesche revolutie Engeland
Maatschappel. en industrieel
2.

laudatur temporis acti 1.

lu

1.

zwavelstokken

postery Stephan
telegrafie
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Amerika!

spoorwegen (Suez)
Egypte, mummie

liberalismus

huizenbouw
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Schoolwet

kleederen

(weichulbladen)

Voedsel (vervalsch.)

zeden fatsoen.
Krimineele statistiek

effecten.

inkomende rechten
pauperismus. 1.

publiek leven geloovery

Europesche revolutie, Engeland, leus! Is er meer genot?
Cirkelgang.
Jongelui
niet te vergeefs geleefd! en: lang
gewacht!

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

doorgestreept.
doorgestreept.
doorgestreept.
doorgestreept.
doorgestreept.
laudatur temporis acti: iemand die het verleden prijst (lat.)
doorgestreept.
doorgestreept.
doorgestreept.

[14 januari 1880
Verslag voordracht Amsterdam in Algemeen Handelsblad]
14 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Amsterdam van 12 januari in het
Algemeen Handelsblad, no. 15473. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Multatuli heeft gisterenavond voor een talrijk gehoor een boeiende causerie
gehouden, naar aanleiding van zijn idée: ‘elke deugd heeft onechte zusters die de
familie schande aandoen.’ Hij schetste de ‘spotvormen’ van reinheid, nederigheid,
bescheidenheid, standvastigheid, waarheidsliefde, edel- of grootmoedigheid en
eigenbelang; de ‘spotvormen’ van poëzie, wetenschappelijkheid, heldenmoed, enz.
Zooals in een causerie gewoonlijk het geval is, veroorloofde spreker zich vele
uitwijdingen over een aantal onderwerpen, om steeds in het gareel van zijn
hoofdonderwerp terug te keeren. Soms geestig, zelden hartstochtelijk, maar steeds
met de kracht eener innige overtuiging, hield de spreker zijn dankbaar gehoor ruim
twee uur op de aangenaamste wijze bezig.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

[14 januari 1880
Advertentie voordracht Delft]
14 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Delft op 16 januari in de
Delftsche Courant, no. 6. (G.A. Delft; fotokopie M.M.)
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Concertzaal Doele. Delft.
Vrijdag 16 Januari 1880,
des avonds te 8 uur:
VOORDRACHT DOOR

MULTATULI.
Entreekaarten à f 1.- bij inteekening te bekomen bij den Heer GAARLANDT.
Buiten inteekening f 1.50. des avonds aan het Lokaal.

[14 januari 1880
Verslag voordracht Amsterdam in Het Nieuws van den Dag]
14 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Amsterdam op 12 januari in Het Nieuws
van den Dag, no. 3030. (Knipsel M.M.). Fragmenten.
Een volle zaal wachtte gisterenavond in het Gebouw van 't Nut, Multatuli, die na
een jaar afwezigheid weder in de stad zijner geboorte een vrije voordracht zou
houden. (....)
Intusschen was, ondanks hetgeen de uitspattingen van een overprikkeld vernuft
genoemd kan worden, in Multatuli's voordracht zooveel schoons, zooveel waars,
dat het geheel een levendigen, diepen indruk maakte. De zeldzame gave der
causerie, de aanwending van een gepast beeld, van een aardige anecdote, de
zachte, maar doordringende stem en de levendigheid van gebaren droegen daartoe
natuurlijk het hare bij.

[14 januari 1880
Voordracht te Haarlem]
14 januari 1880
Multatuli spreekt te Haarlem.

[15 januari 1880
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
15 januari 1880
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Dubbel foliovel, waarvan blz. 1 en 2 (¾)
beschreven, met ingeperste naam BATH. De envelop met poststempel Erlangen
16.I en geadresseerd aan Madame M. Douwes Dekker Geisenheim am Rhein, is
bewaard gebleven. (M.M., Dossier Bernhold, bijlage 34)
Sehr verehrte gnädige Frau!
Herzlichen Dank für Ihre gütigen Zeilen. Leider ist mein Dienst eine solche
verantwortliche Fessel, dass ich sehr schwer abkam - vor dem Monate Mai muss
ich alle Reisepläne beseitigt lassen,
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jedoch in jenem Monate hoffe ich Sie wieder begrüssen zu dürfen. Glauben Sie ja
nicht, dass es mir peinlich ist, Sie zu besuchen, im Gegentheile, es hat mir der
Besuch bei Ihnen wohlgethan und beruhigt.
Längst hätte ich gerne einen solchen Besuch wiederholt.
Dass Ihr Herr Gemahl reist ist wohl ein gutes Zeugnis für seine Gesundheit möge es Ihnen Allen wie dem kleinen Walther gut gehen.
Mit herzlicher Hochachtung
Ihr ergebenster Eduard Bernhold
Erlangen, 15. Januar 1880.

Vertaling:
Zeer geëerde en geachte Mevrouw,
Hartelijk dank voor uw vriendelijke bericht. Helaas is mijn dienstverband zo'n
verantwoordelijke verplichting dat het mij heel moeilijk viel me vrij te maken - voor
de maand Mei moet ik alle reisplannen laten rusten, in die maand hoop ik U echter
weer te mogen begroeten. Gelooft U toch niet dat ik het pijnlijk vind U te bezoeken,
integendeel, het bezoek bij U heeft mij goed gedaan en rust gegeven. Al geruime
tijd had ik graag een dergelijk bezoek herhaald.
Dat Uw echtgenoot op reis is moet wel een gunstig teken zijn in verband met zijn
gezondheid - moge het U allen evenals de kleine Wouter goed gaan.
Met hartelijke hoogachting
Uw zeer toegenegen Eduard Bernhold

[15 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
15 januari 1880
Brief van Multatuli aan dr. J.H. de Haas. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2 (⅖) beschreven (M.M.)
i

Rotterdam 15 Jan 80
donderdag middag
Waarde De Haas! Heden middag kwam ik hier van Haarlem aan, en van avend
ga ik naar Schiedam om daar wysheid te verkoopen. Morgen avend moet ik te Delft
n

spreken, en dáárop volgt de door U verboden dag van den 17 . Ik zal dus dien dag
gebruiken om 'n paar plichtjes te Utrecht te vervullen, en daar ik dan zondag en
maandag weer in Rotterdam zal wezen, ben ik zoo vry U te vragen of ik een van
die dagen by U mag komen eten en 's avends te blyven? Wilt ge zoo goed zyn my
antwoord te zenden in hotel Weimer?
Allen hartelyk gegroet
van uw liefh. DD
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[15 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
15 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) De brief werd op 16 januari voltooid.
Rotterdam 15 Januari
Donderdag middag beste lieve Mies! Zie zoo, ik heb 'n rustig uurtje! Ja, ik kan
even uitblazen, en ben heel wel.
Gister heb ik te Haarlem gesproken Toch werd ik daar weer gestoord. Ik begon ± 1 uur en nu is 't 4! En 't verlies aan
tyd is niet zoo erg als de vermoeienis voor m'n keel! Nu dan, gister avend te Haarlem. 't Was er redelyk vol. Er waren meer menschen
dan te Leiden. Maar ik hoorde dat de meeste studenten nog uit de stad waren
ten-gevolge der wintervakantie. Haspels kon dat niet anders regelen. Gister van Leiden nog, en vóór m'n vertrek naar Haarlem zond ik je 300 gl. Ook
'n pakje engelsche illustraties. Dat kan je wat amuseeren. Van avend Schiedam! Ik ga er in rytuig heen, en van avend hier terug, omdat de
1.
sporen zoo mal uitkomen. 't Zal maar ruim een uur ryden wezen, (neen, nog minder) ,
en dan ben ik m'n eigen baas. Haspels die van avend vry heeft, gaat mee. Over m'n lezing te Haarlem was ik minder te onvreden dan over Leiden &
Amsterdam. Héél best was 't daarom niet, maar als ik 't zwaarder opneem, zou ik
kracht tekort schieten. Daar er in dezen brief zoo weinig byzonders staat, zal ik met verzenden maar tot
morgen wachten.
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Donderdag avend ½ 12 te Rott terug van Schiedam. Groot was 't publiek niet, wat
ook van Schiedam niet te wachten was, maar m'n lezing was goed. Dit vond ik zelf,
en ook 't publiek was zeer tevreden. Ze riepen my terug. Of er V.D. Schalken in de
zaal waren, weet ik niet, maar zeker zullen zy er van hooren. Als ik weer te Schiedam
spreek, zal de zaal zeker vol wezen.
Het is nu prettig dat ik hier in 'n kamer zit die me bevalt, en niet te Schiedam in
2.
'n ellendig logement. Morgen naar Delft, ik heb reeds aan V. geschreven dat ik van
z'n brief weet, en hem over ‘een en ander’ spreken wil. Ik hoop die ellendige zaak
tot 'n goed einde te brengen, en m'n toon van schryven was dan ook in dien geest.
Ik heb nu gesproken:
te Rotterdam

over ‘slechte tyden’

Amsterdam

‘elke deugd heeft onechte zusters die de
familie schande aandoen’

Leiden

‘belangrykheid 60 jarigen ouderdom’

Haarlem

‘idealisme in levensopvatting, niet in stryd
met 'n gepast realisme en 'n flink
aandurven van de waarheid.’

Schiedam

‘over 'n paar onjuist gebruikt en verkeerd
tepas gebracht woorden, zegswyzen &
spreekwoorden’

In weerwil van den onnozelen titel was de laatste lezing de beste. Het onderwerp
3.
te Haarlem was my door Jeanne opgegeven, (op myn verzoek.) Wat ik morgen zal behandelen, weet ik nog niet. Misschien zal ik 't onderwerp
van Haarlem weer behandelen, (natuurlyk zeer veranderd.) Maar ik heb niet de
minste agitatie voor 't gereed maken van m'n voordracht. Die van van avend had ik
eerst 'n uur voor m'n vertrek van hier bedacht, en 't was heel goed. Nu ga ik slapen
Rotterdam Vrydag middag straks ga ik naar Delft, maar kom van avend hier terug.
o

Je laatst ontv. brief was n 4, geadresseerd by Levedag te Leiden. Ik denk dat ik
morgen hier iets van je ontvang, maar nu ben ik in twyfel of ik je nà Delft, Rotterdam
als adres heb opgegeven. -
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Van Bé 'n klein briefje waarin ze zegt dat het haar ‘aangenaam zal wezen’ my te
zien, en dat ze, op Zondag na, altyd thuis is. Nu ja dàt wist ik. Ik denk haar morgen
4.
5.
(vrye dag) te bezoeken. Dan ga ik met een by Gorter en Tiele . dag beste Mies, dag m'n beste lieve kereltje. Ik ga naar Delft.
Daarna heb ik eenige dagen rust. Van sprekery namelyk. Niet van bezoeken &c.
Ik denk:
morgen bezoeken Utrecht

{ Gorter

morgen bezoeken Utrecht

{ Tiele

morgen bezoeken Utrecht

{ Betsy

Zondag eten by Truida
Maandag by de Haas.
6.

adres voorloopig Rotterdam, Weimer

Eindnoten:
(neen, nog minder): later toegevoegd.
A.D. baron van Verschuer, ‘Daantje’. Zie brieven van 12 en 17 januari 1880.
Jeanne: mevr. Clant van der Myll-Piepers, vriendin van Vosmaer en Multatuli.
Gorter: Auke Gorter (geb. Sneek 21 april 1852), studeerde medicijnen te Utrecht, later dokter
te Hamburg-Barmbeck; bleef tot diens dood in kontakt met Multatuli. Hij was gehuwd met Geertje
Meijer (geb. Oldeboorn 13 maart 1852).
5. Tiele: P.A. Tiele (1834-1889), bibliothekaris te Utrecht, regelmatig korrespondent van Multatuli.
6. Vertikaal in rechter marge.
1.
2.
3.
4.

[15 januari 1880
Voordracht te Schiedam]
15 januari 1880
Multatuli spreekt te Schiedam.

[15 januari 1880
Aantekeningen voordracht]
15 januari 1880
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Onjuist gebruik van woorden en
zegswijzen’ te Schiedam. Twee stroken papier van 328 × 105 mm, genummerd 1
en 2, waarvan 2 gedeeltelijk aan de achterzijde beschreven. Het kursief gedrukte
betreft toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten, nr. 34 en 35. M.M.) Delen van
deze aantekeningen zijn zonder twijfel ook gebruikt voor de voordracht in
's-Gravenhage op 22 januari. Vgl. het verslag bij 31 januari 1880.
1) Over 'n paar woorden, gezegden
zegswyzen en spreekwoorden.
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- Talleyrand.
Wat den mond uitgaat (Kletsen) verbastering van woorden (Horatius)
geen puriteinsche steilheid

{ heusch (hübsch) stämmig, prettig maar,
echter, aber trouwens, mits slecht -

geoorloofd:

{ heusch (hübsch) stämmig, prettig maar,
echter, aber trouwens, mits slecht -
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vervelende

bepaald

stopwoorden

billyk

reclame
pardon

luxuring
rang

prachtig
gulweg
beleefd
onmiddelyk

onwillekeurig
kletsen

{Laat ik je eens éen ding zeggen:

kletsen

{Ik zeg maar. -

rang van sprekers! & schryvers

als, voor { wanneer }
als, voor { toen }
als, voor { of indien }

‘humor’

presens { actualitatis
presens {majestatis

kranten, afschuwelyke moord,

blonde haren

politiek en beoordelingen.

blauw fluw. kussen

1.

ja, zeide X, terwyl hy...

kleurveranderen oogen
causerie spreek-

Hans. (Gellert)

woorden

eerlyk duurt het langst

2.

weg naar de hel &c
Effecten

elk is dief in z'n nering

schwindel

eerbied voor opinien

diplomaten

men moet de m.n.z.a.z.z.
il y a d.j.à Berlin!
eerbied
Kemels doorrygen en
muggen uitziften -

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

wie zonder zonde is
2) Over een paar woorden, gezegden en spreekwyzen Professors!

Larochefouc.
Vauvenarques
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veel citaten flauw. (Göthe)

La Bruyère. Lui seul &c Boerhaave.
(S.S.V. -

de oorsprong onzer meeste fouten is
luiheid.

zuiverheid van uitdr. -

liefde

arbeid kenmerk

2.

een ruiter v.v.'t paard en &c wie 12 maal zegt: ik zou... elke deugd heeft onechte z. &c -

Koster advertentie.
genot is deugd. (Epicurus) het is moeielyk z.j. uittedr.
ekonomie van fakulteiten
specialiteiten praatjes. de hoogste grond van smart is sarc.

(Weltschmerz) -

De ware zedelykheid bestaat
in juist meten.

{ realisme

geheugen verstand

{ idealisme

oordeel gevoel

Pierson

sensiblerie
Wat gy wilt dat ze u aan2.

doen, doe gy hen ook alzoo .

gesprekken, taal
denkvermogen geen profeet in z'n vaderland ontwikkeling
streven naar waarheid
tevreden einde!
2) Over 'n paar woorden, gezegden
3.

zegswyzen & spreekwoorden professors! eenvoud kenmerk Boerhaave Larochefoucauld Vauvenarques
Labruyère de oorsprong onzer meeste fouten

is luiheid -
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een ruiter viel van 't paard, etc. wie twaalfmaal zegt: ik zou enz. elke deugd heeft onechte z. 2.

Eenvoud kenmerk v 't verhevene genot is deugd. 2.

het is moeielyk z. juist uittedr. de hoogste graad van smart
(Weltschmerz) is sarkasme de ware zedelykheid bestaat in
juist meten.

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

blonde: oorspr. stond er blauwe.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Doorgestreept.
Vanaf deze aantekening op de achterzijde van strook 2.
Doorgestreept.
Doorgestreept.

[16 januari 1880
Bericht in Nijmeegsche Nieuwsbode]
16 januari 1880
Bericht in de Nijmeegsche Nieuwsbode, no. 1190 (G.A. Nijmegen; fotokopie M.M.)
- Multatuli komt hier weer eene causerie houden. We hopen, dat hij hetzelfde
onderwerp zal behandelen, dat hij te Amsterdam zich gekozen had. Dan durven wij
allen, die hem gaan hooren, een avond van genot voorspellen.

[16 januari 1880
Verslag voordracht Haarlem in de Opregte Haarlemsche Courant]
16 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Haarlem van 14 januari in de Opregte
Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 14. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Gisteren-avond hield in de bovenzaal der Societeit ‘Vereeniging’, die gansch gevuld
was, de heer Douwes Dekker eene voordragt. Zijn onderwerp was: Idealisme en
Realisme. Hij betoogde, dat op het gebied van letterkunde, kunst en zedelijk leven
idealisme en realisme behooren zamen te gaan, en in allerlei voorbeelden toonde
hij aan, dat zij inderdaad vereenigd zijn in waarlijk groote gewrochten op litterarisch

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

gebied, in de kunst en in de waarachtig verheven verschijning op zedelijk terrein.
Tevens wees hij op de groote begripsverwarring en op de wanbegrippen, die ten
aanzien van idealisme en realisme beiden heerschen, en op het misbruik, dat van
deze uitdrukkingen wordt gemaakt. Velerlei staaltjes van valsch idealisme en
verkeerd realisme op allerlei gebied werden door hem bijgebragt. Dat hij over Emile
Zola een
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hard oordeel velde, erkennende, dat hij hem niet gelezen had, kan hem euvel geduid
worden ook door iemand, die geen bewonderaar van Zola is, gelijk men een vorig
jaar geen Kantiaan behoefde te zijn om aanstoot te nemen aan een uit de hoogte
spreken over dien wijsgeer, gepaard met de belijdenis: ik heb hem niet gelezen.
Multatuli's voordragt van gisteren-avond gaf ongetwijfeld stof tot meer aanmerkingen.
Maar zij was boeijend en wegslepend: als hij gelijk heeft, dan weet hij de waarheid,
waarvan hij op dat oogenblik het orgaan is, zeer aangrijpend te maken. Dat hij tot
luisteren dwingt, was zijn gehoor gisteren-avond aan te zien.

[16 januari 1880
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele]
16 januari 1880
Brief van Multatuli aan P.A. Tiele. Enkel velletje postpapier waarvan blz. 1 en 2
(⅗) beschreven. (M.M.)
Rotterdam 16 Januari 1880
Waarde Tiele!
Morgen, Saterdag, heb ik 'n vryen dag, d.i. ik behoef geen wyshedens te verkoopen
in 't Publiek, en ik wensch dien gedeeltelyk te besteden aan 't afleggen van 'n paar
bezoeken te Utrecht. Wilt ge zoo goed zyn, my met 'n enkel woordje in 't ‘Kasteel
van Antwerpen’ (Oude gracht) te doen weten of 't U en Mevrouw Tiele schikt dat ik
zoo tegen 6 uur, 'n uurtje kom praten? Doch stel er niets anders om uit. Dit zou
jammer zyn, daar ik slechts tot ± ½ 8 blyven kan. Indien m'n bezoek U ongelegen
komt, vraag ik 'n andermaal belet.
Intusschen heel vriendelyk gegroet van
Uwen hoogachtenden
vriend
Douwes Dekker
Wilt ge my straat & nummer Uwer woning opgeven?

[16 januari 1880
Voordracht te Delft]
16 januari 1880
Multatuli spreekt te Delft.

[17 januari 1880
Verslag voordracht Schiedam in de Schiedamsche Courant]
17 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Schiedam op 15 januari in de
Schiedamsche Courant, no. 4843. (G.A. Schiedam; fotokopie M.M.)
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- Welken Multatuli zullen wij hooren, den edelen, moedigen strijder voor waarheid,
recht en vrijheid, zooals hij met zijn Max Havelaar voor het Nederlandsche volk
optrad of den door strijd en teleurstelling verbitterden schrijver van Ideeën, die zijn
anathema's slingert naar ieder, die het ongeluk heeft hem te mishagen? Zoo vroeg
zeker menigeen zich af, die gisterenavond naar Musis Sacrum toog, om den
schranderen denker en schrijver, wiens geschriften eene rilling door het land deden
gaan, te hooren en... te zien.
Mogen zware beproevingen hun onmiskenbare sporen achtergelaten hebben op
het gelaat van den zestigjarigen man, moge de strijd, dien hij twintig jaren lang
gestreden heeft zijn lichaam verzwakt en veel van zijn inwendigen gloed gedoofd
hebben, zijn geest is helder gebleven, wellicht helderder geworden.
Met minder vuur, doch niet zonder warmte, met minder kracht doch niet zonder
waardigheid en fierheid, met meerder scherpte, doch zonder bitterheid stond de
Multatuli van den Max Havelaar voor ons. Zijn keurige taal, zijn onovertroffen beelden
wekten de herinnering op aan den man, die ons voor twintig jaren in verrukking
bracht door zijne toespraak tot de Lebaksche Hoofden.
Zeer alledaagsche zaken maakten het onderwerp van zijne bespreking uit. Hij
ging uit van de stelling dat slordigheid in het spreken leidt tot slordig denken, en
staafde haar door eenige bewijzen, die wij nu juist niet altijd gelukkig gekozen kunnen
noemen. Wij meenen veilig te mogen aannemen, dat de opgeworpen stelling voor
alle toehoorders nog lang niet voldoende bewezen was. Dit scheen dan ook minder
in de bedoeling van den spreker te liggen. Gedachteloos spreken, het verkeerd
gebruik van woorden en uitdrukkingen en het overnemen van holle phrasen te
bestrijden en aan te sporen tot denken over hetgeen wij hooren, zien en lezen, was
de hoofdstrekking van zijn betoog. En hierin slaagde hij meesterlijk.
De verklaring van eenige zijner ideeën wees ieder den weg, hoe hij moet trachten
door te dringen in den geest van den schrijver, ‘opdat hij deelgenoot worde van
diens firma.’
Mogen alle aanwezigen niet door Multatuli overtuigd zijn geworden, wat wij
betwijfelen, dat ‘genot deugd is,’ allen zullen toch zeker wel beamen, dat zulk genot,
als hij ons gisterenavond
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verschafte, ten minste deugd kweekt, omdat het nieuwe impulsie geeft aan het
streven naar waarheid.

[17 januari 1880
Verslag voordracht Amsterdam in De Portefeuille]
17 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Amsterdam van 12 januari in De
Portefeuille, no. 42, blz. 332. (K.B. 's-Gravenhage, fotokopie M.M.)
Maandag 12 Januari woonden wij in de Nutszaal te Amsterdam een lezing, laten
wij liever zeggen een causerie van Multatuli bij. Onze begaafde landgenoot had tot
onderwerp een zijner ideeën gekozen: Elke deugd heeft onechte zusters, die de
familie schande aandoen. Hij waarschuwde voor het te veel en te weinig in alle
dingen, en helderde zijn bewijzen met juist gekozen voorbeelden op. Na een kort
woord over de overeenkomst, ook op zedelijk gebied, die men in de voortbrengselen
der natuur ontmoet, werden de ‘spotvormen’ behandeld van: standvastigheid, liefde,
reinheid en zindelijkheid, nederigheid en bescheidenheid, zachtmoedigheid,
waarheidsliefde, edelmoedigheid, welbegrepen eigenbelang, burgerzin, matigheid,
zelfbeheersching, poëzie en verhevenheid, wetenschappelijkheid, verlichting. In het
tweede gedeelte zijner rede week Multatuli eenigszins af van de gematigdheid die
het eerste gedeelte kenmerkte. Naar aanleiding van de verkiezingen voor de Tweede
Kamer, het onderwijs, den Atjeh-oorlog, sprak hij menig scherp, hoewel ook menig
juist oordeel uit. Zoo iemand, bezit M. de gaaf zijn gehoor te boeien en mede te
slepen al moet men later ook erkennen dat menig gezegde dat toejuichingen uitlokte,
zijn waarde alleen aan scherpe tegenstellingen en kracht van voordracht ontleende.
In ieder geval verloochende het talent van onzen grooten schrijver zich ook
Maandagavond niet.

[17 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
17 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(⅚) beschreven. (M.M.)
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Rotterdam, 17 Januari 80
Saterdag ochtend lieve Mies, Gistravend 12 van Delft thuis gekomen. Over m'n
lezing was ik minder tevreden dan te Schiedam. Oorzaak kan geweest zyn dat
Waltman, zéér vriendelyk & hulpvaardig, o ja, me wat irriteert (hoewel niet zoo erg
1.
2.
als F. !) en ook de verwachte ontmoeting met V . Je weet immers dat ik hem 'n
briefje had geschreven? Nu, na de lezing kwam hy by me, hy was gewoon vriendelyk,
en ik ook. De toon is best gebleven. Ook heeft-i my (met W.) naar de spoor gebracht.
Daar er telkens beletsel was om intiem te spreken (wat me wel gelegen kwam) is
3.
er niet véél verhandeld . Hoofdzaak was dat ik ‘De Levensbeschouwing’ heb
uitgekleed (reeds in m'n voordracht) en hy scheen m'n beschouwing aantenemen.
(Vry lam na z'n brief!) Daaruit blykt dat hy niet onwel wil zyn. Anders had-i koppig
dat pretext over Levensbeschouwing volgehouden, by wyze van halve
oorlogsverklaring. Nu dit is zoo niet. Hy was inderdaad vriendelyk. Ik schryf nu z'n
brief aan 'n hypochondre bui toe. Toch zei ik hem dat ik hem over 'n paar dagen
200 gl zou zenden, en hy wees dit niet af. Dit zal ik dan ook doen, schoon ik liever
't geld voor wat anders gebruikte. 4.
Schryf me eens den datum van de schuld by Berlé . Ik wou dat niet graag
prolongeeren. Nog heb ik Eduard niet gezien. Straks wacht ik Van der Hoeven om te bepalen
wat ik doen moet. Ik ben vast van plan me niet te laten plukken. Tegen 3 uur ga ik naar Utrecht, om Tiele, Gorter & Betsy te bezoeken. Morgen
ochtend kom ik hier terug. Vandaag heb ik, zooals je weet, geen voordracht. o

Gistravend te Delft vond ik je brief n 5. En daar ik je door de drukte der laatste
dagen zoo weinig heb geantwoord op je twee vorigen, wil ik die nu even doorlopen.
In 3 & 5 schreef Wou. Dag, beste lieve jongen van papa. Papa denkt veel aan
z'n zoontje, en zal niet zeggen: hansworst. Heeft mama al geschreven naar
Magdeburg over 'n tooverlantaarn? -
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Nu, zeg jy hem er maar by wat te pas komt, en dat hy braaf moet leeren schryven.
Zie je kans, op z'n verjaardag 'n paar kinderen er by te krygen? Zie je er tegen op
een bezoek by den dokter te maken? Die heeft kinderen, en vroeg me toen reeds
of W. eens mocht komen spelen. Vind je 't aardig den briefbesteller (of Käthchen) te zeggen dat als er 'n aan W.
geadr. brief is, hy naar beneden moet geroepen worden. Hy zal verrukt wezen over
5.
die Wichtigkeit . Ik hoop te maken dat er op z'n verjaardag 'n prentenboek voor hem
aankomt aan zyn adres. Eigenlyk heb ik géén hoog idee van de afrekening nà Delft. En nu met die te
doene betaling aan V. (want dat moet) geeft het 'n streep door m'n rekening.
(Bezoek van Van der Hoeven, veel gesproken over Eduard. Ik blyf er by dat-i
admissie examen doen moet voor ik hem zien of me met hem bemoeien wil. Tegen
Maart of April kan hy 'n kamer betrekken in 't museum, en dan kan hy by V.D.H.
eten, en nog 20 gl 'smaands toe krygen. Ikzelf heb V.D.H. gezegd hem niet meer
te geven. Saterdag middag 1 uur. V D Hoeven bleef tot ½ 1 en nu bestelde ik kom, en de
jongen brengt 'n brief van je. Dàt valt mee! Nu ga ik op m'n gemak lezen. Ik ben
flauw. Ik was 8 uur op, en heb maar een beschuitje gegeten.
Van Truida 'n hartelyk briefje dat ik morgen welkom ben.
Wat later. Nu, 3 uur ga ik naar Utrecht, doch kom morgen hier terug.
dag beste Mies, dag Wou.
Ik heb schik in je hhoudelyk lystje van uitgaven. Prettig dat je zoo alles kunt
afbetalen (nog altyd op je eigen kas na! Nu dat zal komen)

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

F.: Funke. Vgl. ook de brief aan Mimi van 28 januari 1880.
V: Verschuer. Zie de brieven van 12 en 15 januari 1880.
verhandeld: oorspr. stond er gehandeld.
Berlé: bankier te Wiesbaden.
Wichtigkeit: belangrijkheid (du.)

[18 januari 1880
Brief van Multatuli aan C. de Mooij]
18 januari 1880
Brief van Multatuli aan C. de Mooij. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (¾) beschreven. (M.M.)
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Rotterdam, 18 Januari 1880
Waarde en zeer geachte heer De Mooy!
1.
Hiernevens in dank terug het van Geisenheim geretourneerd versje , dat nu
nagenoeg ⅓ van 'n eeuw oud is! Het papiertje heeft zich goed gehouden, en... ook
wy zyn 33 jaren ouder geworden! Hebben ook wy ons goed gehouden? Ik geloof:
ja!
Vooral mogen we, naar ik meen, met eenige zelfvoldoening op dien tyd terug
zien, daar we niet - zooals dat kattebelletje - meestal zorgvuldig in 'n portefeuille
bewaard werden. De eischen des levens zyn soms zeer zwaar. Ik weet er zoo iets
van! En ook gy zult wel in ruime maat Uw deel gehad hebben. Myn draad zal nu
weldra afgesponnen zyn, en ik ben er niet rouwig om. Versleten voel ik me volstrekt
niet, daar ik in dat opzicht gerust met alle papiertjes van de wereld zou durven
2.
wedyveren, ja, met codices op perkament. Maar als men zestig jaren oud is, zou
't dwaas wezen niet op 't ter ruste leggen verdacht te zyn. Mocht ik niet tevergeefs
geleefd hebben!
Ik weet dat Uw loopbaan eervol is. Ook dat Uwe ouders die U zoo hartelyk lief
hadden, nooit anders dan vreugd aan U beleefden. Voor eenige jaren ontmoette ik
Uw vader by toeval te Amsterdam, juist nadat ik in de couranten (of in 'n
geneeskundig tydschrift) uw naam met lof had vermeld gevonden, ter zake der
uitvinding van 'n nieuwe verband-methode, die toen in de paryssche hospitalen was
ingevoerd geworden. De gelaatstrekken van Uw papa schitterden van genot, toen
ik hem dit meedeelde.
Ja, gy zyt de vreugd en de trots Uwer ouders geweest. En... ze hadden dit aan
U verdiend! Wat waren zy goed voor U. Deze uitdrukking lykt banaal... ze is het niet!
Veel ouders... doch basta dáárover!
Wees hartelyk en hoogachtend gegroet van uwen zeer ouden vriend
Douwes Dekker
Ik laat den brief aanteekenen, omdat gy de goedheid hebt, waarde aan 't stukje te
hechten.

Eindnoten:
1. Vgl. V.W. IX, blz. 38 en 39. Het betreft een gedicht van Dekker, geschreven op 11 december
1847.
2. codex: oud handschrift (mrv.: codices).

[18 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
18 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (¾) beschreven. (M.M.)
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Rotterdam 18 Januari
Zondag beste Haspels!
Wèl, ik was verheugd onzen Coen te zien!
Wel zeker, neem Veendam maar aan. Ik neem alzoo nota van
20 febr.

Veendam

23 febr.

Assen

24 febr.

Groningen

25 febr.

Winschoten

26 febr.

Leeuwarden

27 febr.

Heerenveen

28 febr.

Sneek. -

De rust tusschen 14 (Zierikzee) en 20 (Veendam) is wel wat tydroovend. Als 't
zoo uitkomt, raad ik U, over een of twee van die tusschendagen maar te beschikken.
Nog eens: als 't zoo uitkomt - 3 februari? GRAAG!
Hartelyk gegroet
tt
Dek
Schikt het U me morgen of overmorgen eens optegeven, hoe (na Delft) de zaken
staan?

[18 januari 1880
Opdracht-exemplaar Vorstenschool M.C. Meyer]
* 18 januari 1880
Opdracht-exemplaar van de zesde druk van Vorstenschool (Amsterdam, 1879).
(Particulier bezit, Hilversum; afschrift M.M.)
1.
De opdracht luidt: Aan Mejuff. Marie C: Meyer,
op haren verjaardag, met de
hartelyke gelukwenschen van
den schr.
Rotterdam,
18 Januari 1880.
2.
‘In dweepzucht is bedrog, en’ - gy zoekt - ‘waarheid!’

Eindnoten:
1. Marie C. Meyer: 2e echtgenote van J. van der Hoeven.
2. Toespeling op een versregel uit scène 1, 2 van Vorstenschool: ‘In dweepzucht is bedrog en ik
zoek waarheid.’
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[19 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
19 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
1.
Rotterdam 18 Januari
Maandag
lieve beste Mies!
Ik ben zeer wel, en voel me onbegrypelyk krachtig! Tob niet over m'n taak, heusch
niet! Alles gaat vanzelf, en 't zou valsch van me wezen als ik jou nu in de meening
liet dat ‘oom er zoo hard voor werken moet.’ Wees dus ook jy asjeblieft opgeruimd.
't is al 2 uur namiddag.
(Neen, Dord is vervallen voor vandaag. Dáár spreek ik Woensdag)
Nu, 't is al 2 uur. Ik ging gistravend naar bed met de illusie heden eens allerlei
(briefzaakjes &c) aftedoen, en ook jy had 'n langen brief te goed. Maar jawel. Daar
2.
kwam Iterson . Hy bleef tot ± 1 uur. Op zichzelf was zyn komst me aangenaam,
3.
maar liever had ik m'n ochtend vry gehouden. Daar elke dag z'n kleine ontmoetingjes
3.
meebrengt, en m'n laaste was, meen ik, van eergister toen ik naar Utrecht gaan
zou, ben ik nu wat achteruit by je.
o

(Daar komt je brief n 7. Dankje wel. Bedank ook den lieven jongen voor zyn brief
en uitgeknipte reebok. Papa is heel bly als zyn lieveling Woutertje hem schryft, en
papa verlangt ook heel heel erg zyn lief kind weertezien. Maar papa kan nog niet
komen omdat hy hier in Holland veel werk heeft dat afgedaan moet
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worden. Papa heeft uit de brieven van mama gelezen dat Woutertje 'n lieve lieve
jongen is. Dag lief kind. Dag myn eigen beste Wouter van papa en mama. Ziezoo nu heb je wat voortelezen.
te Utrecht alles best afgedaan, d.i. Bé, Tiele & Gorter. Ik had Bé wel geschreven
dat ik komen zou, maar niet met welken trein. En... ze was aan de station! Dat vond
ik héel lief. Ik ging met haar naar huis en heb by haar gegeten. Zeer gezellig en
4.
goed. Ze vroeg me zelfs te logeeren. Dan zou zy voor zich 'n kamer by de ‘Juffr.
boven’ laten in orde maken. Maar ik vond prettiger dat niet te doen.
5.
tegen 6 uur reed ik naar Tiele die geprevenieerd was. Allerliefst vrouwtje! Zonde
6.
van zoo'n huwelyk, want ik houd hem voor gekondemneerd .
Daar bleef ik tot 8 uur. Toen naar Gorter, waar de ontvangst ook best was. Tegen
10 ging ik nog even by Betsy. 't Was afgesproken dat ik nog 'n uurtje zou komen
praten. Ze was lief, eenvoudig en gezellig. Als 't je schikt, schryf haar dan dat ik zoo
gevoelig ben voor haar prettige ontvangst, of zoo iets. 't Was werkelyk lief. - te
Utrecht in Kast. v. Antw. geslapen, en tegen 2 uur was ik weer hier. Doch... gedurig
bezoek en allerlei storende kleinigheden, zoodat ik je gister den heelen dag niet
geschreven heb. 'S middags naar Truida. ('t was afgesproken. En dezen middag
moet ik naar De Haas)
By Truida ben ik ‘aardig’ geweest. Ik voelde me zoo wel als ooit, en zy had er
schik in. Ik had m'n rytuig besteld tegen 9 uur, maar ik mocht niet weg en ben tot
11 uur gebleven. Toen had ik geen lust meer te schryven (ook al weer omdat ik op
den vryen ochtend van vandaag gehoopt had) en ging naar bed. Ze zyn in dit logement zéér welwillend voor me. De kellner is vlug en gehoorzaam,
zoodat ik niet te klagen heb. Ook is m'n kamer aan de zonzy van 't huis. Zeker zendt Haspels me heden of morgen afrekening tot en met Delft. In den
aanvang had ik 200 gl (waar onder die 100 mark) opgenomen, en van Amsterdam
had ik die 300 gl gezonden. Er blyft dan eigenlyk maar zoowat te verrekenen
Haarlem, Delft & Schiedam.
(als die 200 gl. door Rotterdam gedekt zyn, waarvan ik niet zeker ben. Ik
geloof 't niet!)
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Hoe dit zy, jy hebt geld genoeg in kas, ik ook voor m'n reizen en trekken, Berlé (zoo
o

lees ik nu in je n 7) vervalt eerst 15 febr. Alzoo... 't kan me eigenlyk niet veel schelen
of ik veel of weinig ontvang. Dan maar later 'n paar leesbeurten meer, die me toch
niets kosten. Afgescheiden van 't reizen, trekken &c ben ik tevreden als ik maar 1
uur vooruit gewaarschuwd word. 7.
Te Schiedam was Coens-Penning . Of er V.D. Schalken waren, weet ik niet. Zoo
s

ja, dan vind ik 't aardig dat m'n publiekje er zoo tevreden was. D Haverschmidt (Piet
Paaltjes) zat vooraan. Haspels was by me, en hy had er zoo'n schik in. Van de tooverlantaarn zaak kan ik je niets raden. Wat je doet is goed. Zeker heb
je al besloten of reeds besteld. Misschien vind je dat 'n goekoope van 16 mark aan
't doel voldoet. Zoo neen, ook goed! Zoo, vindt die lieve Wou niet ‘behoorlyk’ dat jy
kookt! Zoo'n aristokraatje.
Het voorlezen van m'n brieven moet nogal lastig voor je zyn, daar je 't meeste
niet kunt uitleggen. Al eergister, meen ik, schreef ik je dat ik je laatste brieven wat wou beantwoorden.
En, zie, ik doe 't niet. Dan kom ik niet klaar met allerlei regelingetjes. Hoe netjes en
ordelyk ik ook m'n schryvery, notaa's &c &c had uitgezocht en gerangschikt, telkens
moet ik in haastige oogenblikken weer alles door elkaar smyten. Dezen middag en
avend ben ik weer kwyt. Ik hóóp den dag van morgen goed te besteden. M'n overleggingen met V.D.H. sla ik nu over. Slotsom is: dat ik niet verkies me
langer te laten foppen. Ik wil Edu niet zien voor-i z'n examen als student gedaan
heeft. M'n adres is tot en met 25: Rotterdam. Voor 't vervolg kan je 't lystje raadplegen
dat hier achter staat. Daar moet nog veel ingevuld worden, denk ik.
Dag beste Mies, ik stuur je 'n zoen, en ook aan Wou. Hy moet mama 'n zoentje
geven alsof hy papa was. Dag lieve Mies, houd je goed in je eenzaamheid, en tob
niet over my. Ik doe 't ook niet, waarlyk niet!
21 W.

Dordrecht

22 D

Den Haag

23 Vr
24 S
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25 Z
26 M

Arnhem

27 D

Nymegen

28 W
29 D

Amersfoordt

30 V

Zutfen

31 S.

Kampen

1Z
2M
3D
4W

Amsterdam

5D
6V
7S
8Z
9M

Rotterdam

10 D
11 W
12 D

Goes

13 V

Middelburg

14 S

Zierikzee

(het Noorden volgt later)
Ik denk dat er in die vrye dagen nog wel wat tusschen komt. byv. Breda, Bergen
8.
op Zoom, &c. My wel .
9.
10.
Die Jongen lydt aan zèle ! Wel zeker was Jeanne op de lezing. En 't briefje waarin ze, op myn verzoek, my
'n onderwerp had opgegeven, was zeer hartelyk. Ze zat vooraan, en in de pauze
heb ik haar even begroet. Overigens had ik haar verzocht, my als dood te
beschouwen. Zeg, van en met 20 tot & met 28 februari moet ik zeven maal spreken.
In 't Noorden namelyk. Dag Mies, 'n zoen!

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

18 Januari: moet zijn 19 januari.
Iterson: J.A. Roessingh van Iterson, ingenieur te Tilburg.
Kennelijke verschrijvingen.
Kennelijke verschrijvingen.
zy voor zich: oorspr. stond er zy.
geprevenieerd: op de hoogte gebracht (naar het fr.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

6. gekondemneerd: veroordeeld, opgeschreven (naar het fr.); inderdaad overleed Tiele vrij jong
op 22 jan. 1889, net 55 jaar oud.
7. Coens-Penning: pseudoniem van Willem Levinus Penning (1840-1924), schrijver van een later
gedicht ‘Max Havelaar’ (1885).
8. De rest van de brief vertikaal in de rechtermarge.
9. Jongen: mr. F. Jongen te Rotterdam stuurde Multatuli jarenlang kranteknipsels e.d.; vgl. V.W.
XVIII, blz. 540.
10. zèle: (overmaat aan) ijver (fr.)

[19 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
19 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (¾) beschreven. (M.M.)
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1.

Rotterdam 18 Januari 1880 maandagmiddag beste Haspels, ik kreeg daar 'n bezoek
van den heer Iterson die van zyn en myn vriend Korteweg te Breda gehoord heeft
dat er van 'n voordracht in die stad nog niets bekend is. Korteweg schynt verwacht
2.
te hebben daarover 'n bericht van U te ontvangen. Ik laat natuurlyk alles aan U
over. Z'n adres is:
r

D D.J. Korteweg
Leeraar in de wiskunde
H.B.S.
Breda
desverkiezende kunt ge hem over de zaak schryven. Hy is 'n beste kerel!
In de eerste 20 dagen van februari zyn, dunkt me, nog wel 'n paar dagen te
gebruiken. Doch doe alles na Uw goedvinden. Ik zeg 't u maar wat my betreft. Ik
voel me veel flinker dan toen ik pas kwam. Hartelyk gegroet
Dek
Meen niet dat ik U iets voorschryf. Als gy redenen hebt Den Bosch of Breda en (in
't Noorden) Harlingen overteslaan, keur ik eens-vooral alles goed.

Eindnoten:
1. 18 Januari: moet zijn 19 januari.
2. hebben: oorspr. gevolgd door het.

[20 januari 1880
Advertentie voordracht Nijmegen]
20 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Nijmegen in de Nijmeegsche
Nieuwsbode, no. 1191. (G.A. Nijmegen; fotokopie M.M.)
MULTATULI
zal op Dinsdag 27 Januari e.k. des avonds ten 8 uur in de Concertzaal
‘de Harmonie’ een VOORDRACHT houden.
Lijsten van inteekening liggen in de Societeit de Harmonie en bij de
Boekhandelaars Firma TEN HOET en H.C.A. THIEME.
Toegangsprijs bij inteekening f 1.00. Buiten inteekening f 1.50.

[20 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
* 20 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. (Brieven WB X, blz. 186.) Alleen het
onderstaande fragment is bekend.
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20 Januari.
Over 't geheel echter verzoek ik u me niet te sparen, ik heb de opbrengst noodig,
en kan beter veel presteeren dan weinig.

[20 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
20 januari 1880
Brief van Multatuli aan dr. J.H. de Haas. Enkel gevouwen velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
Rotterdam, Dinsdag avend
1.
Waarde De Haas! Hierby de potloodstreepjes in dank terug. Ze zyn zeer (àl te?)
pikant. Ontegenzeggelyk is er veel waars in. Jammer dat de schryver z'n
2.
geestigheden niet beter in toom weet te houden. Exuberantia nocet . Veel
geestigheden te zaam genomen staan de uiting van ‘geest’ in den weg. Ze zyn vaak
parasieten op den boom der kennisse des goeds en des kwaads, zegge: van 't
gezond verstand! Ja, 't is jammer. Ik had liever gezien dat hy z'n waarheden wat
drooger gedebiteerd had, juist omdat ik ze ingang toewensch. Het ‘ridendo dicere
3.
verum’ moet met mate gebruikt worden. Hy levert door z'n scherpte aan vele
ellendelingen het pretext hem uittesluiten, dood te verklaren, onmachtig te maken.
Ja, z'n portrait van Pinkoff is meesterlyk.
Als ge dit ontvangt, ben ik reeds op weg naar Dord. Ik weet nog niet te bepalen
wanneer ik te Rottm terug kom. Dan zal ik U en onzen besten De Wolff van me laten
hooren.
Intusschen met Uw lieve vrouw hartelyk gegroet van
tt
Dek
o

Is 't u bekend dat er reeds 'n n 7 van de potloodstreepjes uit is? Ik zag 't in handen
van 'n R.C. geestelyke in den trein. Z Hoogeerwaarde gaf blyk er zeer mee
ingenomen te zyn. Waarschynlijk komt er 'n zeer katholieke passage in voor. Althans
hy wees met zekere tevredenheid 'n passage aan 'n heer waarmee hy in gesprek
was.
ALS Oldenkott's ‘waarheden’ slechts R.C. partyklanken zyn, is 't weer te betreuren.

Eindnoten:
1. Bedoeld wordt: B. Oldenkott: Potloodstreepjes van Redivivus. Leiden, 1879, no. 1-7. Met
rechtsgeleerd advies van Mr. A.M. Stipriaan Luiscius.
2. Exuberantia nocet: overdaad schaadt (lat.)
3. ridendo dicere verum: door te lachen de waarheid zeggen (lat.)
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[21 januari 1880
Advertentie voordracht Dordrecht]
21 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Dordrecht op deze dag in de
Dordrechtsche Courant, no. 18. (K.B. 's-Gravenhage; afschrift M.M.)
Een verslag van deze voordracht is niet teruggevonden.
LOKAAL VAN DER HORST
VOORDRACHT

door
MULTATULI
op Woensdag 21 Januari a.s. des avonds ten 8 ure.
Toegangskaarten à f. 1. - te bekomen bij den Heer van der Horst.
Den 21 Januari, des avonds, zijn de plaatsen f. 1.50.

[21 januari 1880
Brieffragment van Multatuli]
* 21 januari 1880
Fragment uit een brief van Multatuli, bewaard in afschrift van Mimi. Enkel velletje
postpapier, alleen aan de voorzijde beschreven.
Het afschrift bevat nog een tweede fragment, gedateerd 20 februari 1881. Zie
aldaar. (M.M.)
21 Januari '80
‘Couranten berichten ontvang of lees ikzelf niet. Het geklets van die onbekende
reporters irriteert me en bederft m'n toon voor volgende lezingen. Toevallig vernam
ik nu en dan iets wat er door (Haarl.? of Rotterd? of Nieuws? ik weet niet wie) gezegd
was, en ben niet nieuwgierig nr de rest. (Staat er ergens dat ik verklaard heb Kant
niet gelezen te hebben? Dat zou 'n leugen zyn. Ook hoor ik dat ik niet over Zola
had mogen spreken daar ik hem - dit is waar! - niet gelezen heb. Wel, ik heb
gesproken over 't lystje van uit Zola gedistilleerde reukjes in den Spectator, en dàt
had ik wèl gelezen.
Als ik notitie neem van 't krantengeklets, zou ik onmachtig worden voor m'n zeer
moeilyke taak.

[21 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
21 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (⅗) beschreven. (M.M.)
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Hotel Weimer
Woensdag beste Haspels, hierby 't briefje van V. Gorcum te Assen terug, en 'n
antwoordje om intesluiten. Dat 's 't makkelykste voor U. Laat me, mondeling maar, weten hoe laat ge naar Delft gaat, en wanneer ge
morgen vandaar denkt terug te komen? Ik kom van avend van Dord hier terug, maar
morgen naar den Haag gaande, breek ik m'n hoofdkwartier te Rotterdam voor
eenigen tyd op, daar ik te Haarlem en Amsterdam besproken ben. O, die VRYE (!)
tusschendagen!
Hartelyk gegroet van
tt
Dek
Ik vertrek zoo laat mogelyk naar Dordrecht. Net vroeg genoeg om vóór leestyd daar
te zyn.

[21 januari 1880
Advertentie voordracht 's-Gravenhage]
21 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te 's-Gravenhage op 22 januari
in Het Vaderland, no. 17. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Zaal DILIGENTIA.
VOORDRACHT

door
MULTATULI
op Donderdag 22 Januari a.s., des avonds te 8 uren.
Toegangskaarten zijn à f 1 te bekomen in den Koninkl. Boekhandel van
M.M. COUVÉE en aan de Zaal Diligentia bij den Heer HOOGENSTRATEN. 22
Januari des avonds zijn de plaatsen f 1,50.

[21 januari 1880
Verslag voordracht Leiden in Minerva]
21 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Leiden van 13 januari in het Algemeen
Nederlandsch Studenten Weekblad Minerva, blz. 189-190. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
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(....)
Al dadelijk na het eindigen der vacantie den 13en Januari was men in de
gelegenheid in diezelfde gehoorzaal een ander kunstgenot te smaken en ditmaal
was de opkomst bevredigend. Multatuli hield toen namelijk eene voordracht of
causerie, gelijk hij het noemde. In den laatsten tijd zijn de lezingen van den heer
Dekker in de studentenbladen meer af- dan goedgekeurd, en de oorzaak er van
was, dat het bittere van 's mans polemiek en de weinige voorbereiding, die hij
genomen had, veel van het anders gesmaakte genot bedierven. Toonde de goede
opkomst van burgers en studenten, dat men het genie ook ondanks zijne afwijkingen
weet te waardeeren, die opkomst werd rijkelijk beloond. Ditmaal was de spreker
niet bovenmate hatelijk, ditmaal kwetste hij ons niet, en schoon het onderwerp
medebracht, dat hij veel over zich zelf sprak, het was hier geenszins hinderlijk, gelijk
wel eens elders. De voordracht had tot onderwerp de herinneringen en indrukken
van den schrijver gedurende zijn zestigjarig leven ten opzichte van geschiedenis
en litteratuur. Met die geschiedenis bedoelde hij dan hoofdzakelijk histoire
1.
contemporaine gelijk bleek. Hoewel wij studenten de juistheid dier schilderingen
niet beoordeelen konden, gevoelden wij toch, dat zij waar moesten zijn; zoo natuurlijk
waren zij; die vereering van Napoleon door een knaap, wiens omgeving den
overweldiger verachtte; die verwachting onzer vaderen, dat de val van Karel X het
protestantisme ten goede zoude komen; die oppositie in 't jaar 30 tegen blauwe
kiekjes, men proefde uit dat alles den tijdgenoot. Op litterarisch gebied sprak de
redenaar met groote waardeering van Loosjes' zedelijke verhalen en van de romans
der dames Wolff en Deken. Al was de vorm der laatsten niet oorspronkelijk maar
aan ‘Sophia's reis’ en deze weer aan Richardsons werken ontleend, toch overtroffen
zij verre hunne voorbeelden. Met kracht bestreed spreker de kinderboekjes, omdat
een kind bovenal niet van kinderachtigheid houdt, en die zedelijke verhalen, waarin
de personen zoo braaf zijn, dat men er een afkeer van krijgt. Neen het eenige nut
van litterarische werken is het verfijnen van ons schoonheidsgevoel. Ten slotte
vroeg de spreker zich af: is de wereld vooruitgegaan in die zestig jaar, is de som
van ons genot er in verhoogd? De redenaar waagde niet het te beslissen; maar
toch waren zijne
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opmerkingen verre van bemoedigend: de medische wetenschap is vooruitgegaan,
maar heeft vooral veel nieuwe ziekten gevonden, de chemie heeft zich ontwikkeld,
maar is het voedsel minder vervalscht? Men heeft in de natuurkunde veel nieuws
gevonden, maar is men er wijzer door geworden? De wijze van reizen is
gemakkelijker geworden, maar is de behoefte om te reizen ook niet toegenomen?
Men prijst niet meer alles, wat de heeren wijzen, maar vervalt men niet vaak tot een
ander uiterste? Men heeft een andere constitutie, maar vertegenwoordigen de
kamerleden altijd het geheele volk, en worden in de kamer de hoofdbelangen des
volks besproken? De kleeding en de woning der armen zijn verbeterd, maar is het
voedsel niet slechter geworden? Hoe weinig bevredigend deze uitkomst ook moge
zijn, één troost blijft er te allen tijde overig. Wanneer men op verstandige wijze aan
anderen en zichzelf zooveel mogelijk genot verschaft, dan zal men met voldoening
op zijn levensweg terugzien, dan zal men den dood zonder vrees onder de oogen
zien. Zoo eindigde Multatuli. Jammer was het, dat het rollen van rijtuigen en trams
het den hoorders dikwijls moeilijk maakte den begaafden spreker te volgen in zijne
menigvuldige afwijkingen en uitweidingen.
(....)
2.
F.

Eindnoten:
1. histoire contemporaine: eigentijdse geschiedenis (fr.)
2. F: Th.Az. (Robert) Fruin (1857-1935), nederlands rijksarchivaris, zoon van de historicus R. Fruin.

[21 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
21 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven (M.M.)
Het slot ontbreekt.
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i

Rotterdam, 21 Jan
Woensdag lieve beste Mies! Gister heb ik je den heelen dag niet geschreven.
M'n laatste was van eergister (meen ik) waarin ik je 't bezoeken van Tiele, Gorter
en Betsy vertelde.
M'n zogenaamd vrye dagen zyn erg druk, vooral door bezoeken en allerlei brieven.
1.

(Ja, die Halberstadt is mal) 2.

Van Vos 'n vrindelyk briefje, om me aftehalen aan den trein. D.i. vraag hoe laat ik
kom. Dat zal morgen wezen.
Van middag ga ik naar Dord. en hoop van daar hier van avend terug te komen.
Maar morgen avend blyf ik in den Haag. Dan ga ik denkelyk Saterdag naar Haarlem
en Zondag naar Amsterdam om wat aftedoen. O, die vrye dagen! 3.
4.
Van Oebé 'n brief dat-i met Yt naar Arnhem komen wil. Ik heb hem heel ernstig
verzocht dit om my niet te doen. 't Is, zei ik, 't beddelaken niet waard, daar ik maar
kom en ga. Waarlyk het hindert me. Ook wou ik liever den vryen dag na Nimwegen
voor Versluys gebruiken, en als de Oebés om my naar Arnhem terugkeeren zou ik
n

hun dien dag (den vryen 28 ) moeten geven. 5.
Ik heb voor Wou 'n paar prenteboeken gereed liggen en zal ze vrydag avend
6.
ergens op de post doen. Zeg Kätchen dat ze die niet van den briefträger moet
aannemen maar boven komen en zeggen dat de briefträger ze aan den jongen heer
Walther zèlf moet afgeven, omdat het van papa komt voor z'n verjaring. Beknoei 't
7.
zoo dat het op den goeden tyd komt. Ik meen dat de briefträger, als-i 't reeds
saterdag avend heeft, het tot Zondag ochtend bewaard, of zoo iets.
't Is nu ± 1 uur middag, en nog weet ik niet wat ik vanavend te Dordrecht
verhandelen zal. Ik ben daarover net of 't me niet aangaat. Dat 's makkelyk. Nog heb ik geen afrekening van nà Delft. Waar dat op wacht, weet ik niet. Ik wou
8.
zoo graag aan D.V. z'n 200 gl zenden, en aan den anderen kant is 't me
onaangenaam Haspels zoo te persen. Maar ook ikzelf zal weldra geld noodig hebben.
Ik voel me zeer wel. Onbegrypelyk. Ook heb ik nog niet gehoest. Ik slaap best.
in een woord, my mankeert niets! Aardig, he?
Van jouw gezondheid schryf je nooit wat. Ben je wel? -
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Er is weinig byzonders in dezen brief. Misschien komt er nog wat by. Van jou heb
o

ik n 7. Ik denk dat je je 8 naar Dord hebt geadresseerd. Die kryg ik dan van avend.
Myn verder adres is - ja, dat is 'n uitrekening! O, ik weet al.
Saterdag

24

} ben ik of by Jeanne te
bezoek, of zy zal weten
waar ik ben. Ik geef geen
hotel te Haarl. op omdat ik
misschien van Amstm uit,
naar Jeanne ga

Zondag

25

} ben ik of by Jeanne te
bezoek, of zy zal weten
waar ik ben. Ik geef geen
hotel te Haarl. op omdat ik
misschien van Amstm uit,
naar Jeanne ga

Maandag

26

Spreeklokaal te Arnhem

Dinsdag

27

In Nymegen

Donderdag

29

In Amersfoordt

Vrydag

30

In Zutfen

Saterdag

31

In Kampen -

Kies nu maar uit. By de prenten voor Wou zal ook 'n brief zyn. Doe daarmee ook zoo. Ik zal hem
voorleesbaar maken tot verhooging van de pret. Rotterdam
Woensdag middag 2 uur
o

Ei, daar kryg ik hier nog je n 8! Dat valt mee! Ik zal gauw e.e.a. antwoorden. Best dat je te Wb. geweest bent. En

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

Halberstadt: onduidelijk op wie er gedoeld wordt.
Vos: Vosmaer woonde in Den Haag, waar Multatuli de volgende dag zou spreken.
Oebé: N. Braunius Oeberius (1832-1894), van oudsher vriend van Multatuli.
Yt: oorspr. stond er Ym. De vrouw van Braunius Oeberius heette Ymkje Meijer.
vrydag: oorspr. stond er saterdag.
Briefträger: brievenbesteller (du.)
Ik meen: hier: ik bedoel.
D.V.: ‘Daantje’ Verschuer, vgl. de brief van 17 januari 1880.

[21 januari 1880
Voordracht te Dordrecht]

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

21 januari 1880
Mutatuli spreekt te Dordrecht.

[22 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
22 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(½) beschreven. De brief werd op 23 januari voltooid. (M.M.)
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i

Rotterdam 22 Jan 80
Donderdag ochtend lieve Mies! Gistravend laat (12 uur) kwam ik hier van Dord
1.
terug. De spoor was uur verspätet . Ik heb te Dord met veel gemak en goed
gesproken. Er waren (voor Dord) nogal veel menschen, nam. over de 100. Verleden
jaar waren er minder.
Ik wacht elk oogenblik geld van Haspels, om 200 gl aan D.V. te kunnen zenden.
Straks ga ik naar den Haag waar ik morgen denk te blyven om daar 'n paar relatien
weer wat aanteknoopen. Vos zal me aan den trein afhalen. Te Dord vond ik 'n heel lief briefje van Chris. 't Was maar 'n groetje. Het heeft
2.
haar zoo getroffen dat er te Asmannshausen zooveel water geweest is. Ik ben nog niet met mezelf eens, wat ik van avend in den Haag behandelen zal,
maar aardig is 't dat dit me volstrekt niet agiteert. Dit maakt me de kwasi-zware taak
heel gemakkelyk. In 't laatst van februari zal ik zes avenden achter elkaar moeten
spreken, en ik zie er niet tegen op. Dàt zou ik je nu wel kunnen opgeven, maar daar
er nog vóór dien tyd allerlei open dagen zyn die nog bezet kunnen raken zou m'n
lystje toch inkompleet wezen. Dus later. - Wat toch gebrek aan takt is! Verbeeld je
dat m'n uitrekeningen hoe ik vrye dagen (en uren zelfs) moet besteden, me meer
kost dan de heele voordragery. Nu had ik 'n brief van Oebé ontvangen waarin hy
zegt dat zy (om my, natuurlyk) te huis komen zouden. Dit was me niet aangenaam
daar ik over de vrye dagen 23, 24 & 25 die tusschen de spreekdagen te sHage en
n

3.

Arnhem in vallen, beschikt . Ik wou den 23 (morgen) gebruiken voor den Haag.
n

n

Den 24 & 25 voor Haarlem en Amsterdam. Dan wou ik op 't nippertje van 't leesuur
n

n

4.

den 26 naar Arnhem gaan, en den 27 (vryen dag) besteden aan Uileput . Het viel
me dus mee dat de Oebés niet thuis waren. Ik telegrafeerde naar Holwerd: ‘Komt
niet om my te A. Brief volgt.’ In dien brief stond heel duidelyk dat ik te Arnhem liever
geen aan- of toespraak had, dat ik er geen uur langer blyven wou dan 't spreekuur
(en daarna slapen in 'n hotel) vereischtte. En zie, daar kryg ik 'n telegram: ‘Komen
vrydagavend thuis. Wachten U.’
Nu kàn 't zyn dat ze m'n brief nog niet hadden -
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Rottd een
Daar zendt Haspels me 250 gl. Ik was eerst van plan terstond 200 aan D.V. te
sturen. Maar ik zend hem maar 100 en zeg dat-i over 10, 12 dagen meer krygt. M'n
toon is gewoon vriendelyk, doch ik vertel hem wèl hoe zwaar 't me valt op m'n ouden
dag zoo rond tereizen &c. Ik wil dat hy weet hoe ongelegen my z'n ungentlemanlike
kleinheid komt. Dat ik nu maar 100 zend, is óók om veel geld in m'n portemonnaie
te houden, en voor m'n vertering op de reis niet te gauw verlegen te zitten. Als ik
gulden & centen moet uitrekenen, kan ik m'n werk niet doen. Ik moet, om te slagen,
dáármee geen gemaal hebben. Donderdag den Haag, 'savends 6 uur
Vos en Loffelt waren aan den trein. Ze brachten me in Keizershof, en bleven wat
praten tot etenstyd. Nu (na 't eten) ga ik me op m'n gemak klaarmaken voor m'n
lezing.
Vrydag ochtend best afgeloopen en (voor den Haag) zeer veel menschen. Ik denk
wel 250.
5.
Gistravend met Vos & Loffelt en andere heeren by V.D. Pyl tot ½2. Straks komen
6.
zy by my koffidrinken. Daar was ook by Lavalette die soms in den Spectator schryft
(heel goed!) en wiens vrouw by den schipbreuk van den Overyssel op de Afrik. kust
bevallen is. Ja, 't is met m'n spreken weer heel goed gegaan. Ik ben zeker dat er in
't volgend jaar nòg meer menschen komen. Het moet je toch pleizier doen dat het
zoo goed gaat. Toch zal ik nooit weer na de lezing laat opblyven. Dàt zou me
knakken. Ik deed het gister om Vos & Loffelt, maar zal me voortaan stipt houden
aan: vroeg naar bed!
Dezen doe ik nu Vrydagochtend maar in de bus. Zoo tegen 4, 5 uur gaat Wouters
7.
pakje en brief naar de post. Het zal denk ik, Saterdag avend in Geis. zyn
Dag beste Mies, 'n zoen!

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

verspätet: te laat (du.)
Asmannshausen: plaatsje vlakbij Nieder-Ingelheim en Geisenheim.
beschikt: wschl. bedoeld: had beschikt.
Het huis van Versluys te Berg en Dal.
V.D. Pyl: restaurateur te Den Haag.
Lavalette: G.J.P. de la Valette; zie hierachter bij 22 januari 1880.
Saterdag: oorspr. stond er vry (doorgestreept).

[22 januari 1880
Voordracht te 's-Gravenhage]
22 januari 1880
Multatuli spreekt te 's-Gravenhage.
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[22 januari 1880
Herinneringen G.J.P. de la Valette]
22 januari 1880
Herinneringen naar aanleiding van de voordracht van Multatuli van 22 januari te
Den Haag van G.J.P. de la Valette in de Gids 1910, II, blz. 378-381. (M.M.) Het
vervolg bij Eind juli 1880.
Multatuli ontdekte ik als jongen van dertien jaar, toen ik den eersten bundel zijner
Ideën in handen kreeg, en onhandelbaar werd. Met Douwes Dekker in persoon
maakte ik twaalf jaar later kennis, toen ik, destijds ambtenaar bij het binnenlandsch
bestuur op Java, van midden 1879 to '82, met een verlof wegens ziekte in Europa
was. Dit leidde tot nauwere aanrakingen en een omvangrijke briefwisseling tusschen
ons in de jaren 1880 tot en met '82. Na mijn terugkeer naar Indië gingen nog slechts
enkele brieven tusschen Nieder-Ingelheim, waar hij toen woonde, en mijn
standplaats. Zooals bekend, stierf hij in 1887.
De kennismaking had plaats een half jaar na mijn terugkeer hier te lande. Ik was
vijf-en-twintig, Dekker ruim vier-en-dertig jaar mijn oudere. Dit, om al dadelijk,
afgescheiden van al het andere, de verhouding aan te geven, waarin onze omgang
blijven moest, hoe volstrekt vreemd ‘Dek’ ook was aan de manier om tegenover
jongeren, naar Fransche wijs, te poseeren als ‘Maître’.
In destijds gehouden aanteekeningen vind ik, onder den datum van 22 Januari
'80, het volgende:
‘Multatuli gehoord in de Diligentia-zaal. Zijn voordracht was een wandeling door
eenige zijner Ideën. Hij had het, uitgaande
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van sommige onzinnige uitdrukkingen en zegswijzen, over slordigheid in het denken,
economisch omgaan met geest en gemoed; slordigheid door gemis aan plichtsbesef,
stiptheid als uitvloeisel van eerlijkheid, enz. Zijn orgaan is zwak en op eenigen
afstand moeielijk verstaanbaar. Zijn voordracht - dictie - is correct, verzorgd, maar
mat, zonder warmte. Enkele fijn gestyleerde geestigheden werden aardig discreet
onderstreept. Zoo o.a. zijn toepassing van Pincoffs' “geflatteerde balansen” op het
sociale en politieke leven; zijn boutade over “zedelijke cavalerie”, in verband met
1.
de bekende Idee: “Een ruiter viel van het paard” , enz. De voordracht eener eigen
2.
vertaling van Andrieux' Le Meunier de Sans-Souci , een qua vorm onbeduidend
3.
ding, heel precieus, onderstreepte daarentegen te sterk, sans pitié voor den
toehoorder, alle intenties zonder onderscheid. Niet ééne, die hij eens eenvoudig
gaan liet, in goed vertrouwen op het snapvermogen van zijn auditorium. Mijn eerste
impressie is een tegenvaller, - van Multatuli als voordrager dan. Men moet zijn Ideën
lezen, niet door hem hooren voordragen. Waarom gaat men dat ook doen? Puur
uit nieuwsgierigheid, om den persoon, den man Havelaar en Multatuli gezien en
gehoord te hebben. Hij zelf moet een gruwelijken hekel hebben aan dat lezingen
houden, noodzakelijke bijdrage van inkomen. Vosmaer vertelde 't mij. Trouwens,
en

hij heeft 't zelf meer dan eens geschreven, o.m. in den (VII ?) bundel, waarin die
walg over den “vuilen zilversmaak”, die hem den ganschen avond vervolgt, als hij
4.
heesch, de keel met lapis aangestipt, spreken moet voor publiek, dat betaald heeft.’
Na afloop der lezing bracht Vosmaer mij met D.D. in kennis. Ik kon hem toen goed
opnemen, een man van middelbare lengte, slank, op mager af - ‘het genie heeft
5.
geen buik’ -, levendig en jong in zijn bewegingen. Van dichtbij verdween de blonde
weerschijn van zijn zeer volle haren en van den kort geknipten snor, en zag men
ze grijs. Een smal gezicht met hoog voorhoofd, lichtblauwe oogen, rechten, goed
gevormden neus, dunne lippen; één mondhoek nu en dan even trekkend onder een
lichten tic; korten kin. De uitdrukking, wanneer hij niet sprak, droomerig, distrait,
gepréoccupeerd. Onder het spreken nerveus levendig, de oogen tintelend. Gezellig
pratend en petit comité, zonder tenue voor publiek, is hij zeer beminnelijk, met een
charmanten
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eenvoud. Nu en dan als zijn trots opkwam, een kranige fierheid, den kop mooi
omhoog, de oogen flikkerend. Hij deed me een paar maal denken, in zijn houding
6.
en uiterlijk, aan d'Artagnan en Don Quichotte, al schijnt dat niet te kloppen. Don
Quichotte, den nobelen, maar met iets van het mousquetaire-théatrale, van
d'Artagnan, in Hollandschen toon getransponeerd.... Dit is toch wel waar? Ik word
een beetje bang voor zulke impressies, sinds ik bij Philarète Chasles dat zinnetje
7.
las: On dit ces choses sans conviction, pour faire de la littérature.... Neen, 't is toch
echt even de indruk geweest. Ik zit in dit cahier voor me zelf ook geen mooie zinnetjes
te maken.
‘Toen de menschen weg waren; D. zei niet te houden van volte en van bekeken
8.
te worden; gingen we bij Van der Pijl soupeeren, heel eenvoudig. Wij, d.w.z. D.,
*
Vosmaer, Loffelt, Post (een Indisch ingenieur, geschikte man), Buning, Scheurleer
en ik. We bleven tot twee uur zitten. Bij het heengaan noodigde hij ons allen uit om
den volgenden morgen bij hem te komen koffiedrinken in het Keizershof, waar hij
logeerde. Dat deden we. Vosmaer, Loffelt en ik, de laatste plakkers, bleven van
twaalven tot over vijven in de kleine eetzaal van het hôtel.
Ik vond Dekker, zoo onder ons, aantrekkelijker dan op het podium van Diligentia.
9.
Hij is dan natuurlijk, eenvoudig en boillant . Hij praat rad, eenigszins gejaagd, springt
snel over van het een op het ander; zijn invallen associeeren zich voortdurend aan
andere, opborrelende gedachten, te snel voor geregeld verwerken. Hij verstaat vlug
een half woord, maar uit zich ook snel, met een half woord; met even een aanduiding,
een toespeling. Hij rekent op begrepen te worden in zulk een kleinen kring, die
hemzelf en zijn werken, of althans zijn werken goed kent. Zóó is hij heerlijk, boeiend,
zoo heel een andere, dan wanneer hij voor het publiek precieus staat te
10.
souligneeren. Maar hij is ook een charmeur en dìt vooral. Hij is zoo innemend,
zoo hoffelijk, zoo belangstellend; als 't niet 'n beetje mal vrouwelijk klonk, zou ik
zeggen zoo lief voor ons, niets beteekenende, jongere menschen, die zoo ver
beneden hem staan. En men voelt, dat zijn hart hem dat ingeeft, dat het echt is...’

*

Dr. D.F. Scheurleer.
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Ziedaar, onveranderd weergegeven, den indruk, geheel voor mijzelf opgeteekend,
dien Multatuli maakte dertig jaar geleden, bij een eerste persoonlijke ontmoeting.
Wanneer ik die opteekening hier in haar geheel overneem en verder mijn eigen
bevindingen over den merkwaardigen man, dien het mij gegeven werd in persoon
te leeren kennen, vrijmoedig zal uitspreken, dan geschiedt dit, omdat het terugbrengt
wat Multatuli - en de mensch Douwes Dekker - waren voor velen uit dien tijd, die in
hun eerste jeugd den schitterenden voorganger blind hartstochtelijk volgden, maar
eerlang, tot mannen aanrijpend, heengingen van onder zijn gezag, om slechts in
hun hart te houden een eerbiedige erkentelijkheid voor die hun Bevrijder geweest
was.
Doordien Douwes Dekker, behalve vier en dertig jaar ouder dan ik, Havelaar en
Multatuli was, bleef de omgang tusschen ons, hoe ongedwongen en zonder
11.
plichtplegingen hij dien ook wenschte, van mijn kant steeds in groote deferentie .
Hoewel natuurlijk zich ten volle bewust van zijn hooge meerderheid, plaatste hij zich
in het dagelijksch leven allerminst op het voetstuk van den Meester. Het Fransche
gemaître, ik zeide het reeds, deed hem onaangenaam aan als kwasterige aanstellerij.
Had hij kennis gemaakt, mocht hij u, oud of jong, het moest dadelijk en voortaan
‘Dek’ zijn. Men mocht veel jonger zijn dan hij en over die zoo veelzijds onbetamelijk
klinkende gemeenzaamheid niet heen kunnen, er hielpen geen protesten tegen. Hij
werd boos, hij wilde 't nu eenmaal niet anders. Zoo heb ik mij dan ook onderworpen
en hem, waar ik geen naam kon weglaten, steeds met Dek, in brieven met Waarde
of Beste Dek toegesproken, doch ondanks zijn gemoedelijkste overredingen,
hardnekkig volgehouden om nooit tot je of jou te vervallen.
Tijdens ons bezoek in het Keizershof noodigde hij mij uit om in den zomer te
Geisenheim, waar hij toen nog woonde, voor een paar dagen bij hem te komen;
uitnoodiging, die hij drie dagen later herhaalde in een brief uit Haarlem.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Idee 48 (V.W. II, blz. 319).
Vgl. Multatuli Gedichten Amsterdam 1983, blz. 17-20.
sans pitié: zonder mededogen (fr.)
3

lapis: lapis infernalis of helse steen (AgNO ) waarmee ontstekingen werden aangestipt.
‘het genie heeft geen buik’: toespeling op de Japanse Gesprekken, vgl. V.W. III, blz. 14.
d'Artagnan: een der drie musketiers uit de roman van A. Dumas.
On dit enz.: Men zegt zoiets zonder ervan overtuigd te zijn, om een literair effekt te bereiken...
Van der Pijl: restaurateur in Den Haag.
boillant: bouillant (?) - bruisend (fr.)
souligneeren: van souligner - onderstrepen (fr.)
deferentie: van déférence - eerbied (fr.)

[23 januari 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
23 januari 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2 (½) beschreven. (M.M.)
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den Haag, 23 Januari 1880
Waarde Van der Hoeven!
Vergeef me dat ik U alweer lastig val met 'n verdrietelykheid. Heden sprak ik den
heer Van Beest Holle die my meedeelde dat Eduard in 't bezit was van een hem
ten-gebruike afgestaan horloge. Dit heeft hy by z'n vertrek uit den Haag niet
teruggegeven, zooals fatsoenshalve z'n plicht ware geweest, vooral jegens personen
die hem met zooveel welwillendheid behandeld hadden! Wilt gy de goedheid hebben,
1.
dit van hem terug te eischen? Het is 'n souvenir, en de eigenares (Mevr. v.d. Poel )
hecht er waarde aan. ‘Dáárom’ zei de heer V.B.H. ‘vraag ik er naar. Wat de meubels
aangaat, dàt komt er niet op aan.’ Alzoo ook meubels, 'tgeen ik reeds uit ons laatst
of voorlaatste gesprek kon opmaken!
Den indruk dien al deze dingen op my maken, kunt ge U voorstellen. Ik weet
waarachtig niet wat ik met hem moet aanvangen. Elken dag, elk oogenblik verwacht
ik nieuw schandaal! Hy is in 't zedelyke (door 'n hersenfout misschien) kleurenblind.
Men kan by hem op niets rekenen!
Als ge my wilt antwoorden, is m'n adres tegen maandagavend:
D.D.
(Mult)
spreeklokaal
Arnhem
Hartelyk gegroet
tt
Dek

Eindnoten:
1. Mevr. v.d. Poel: mevrouw van de Poel was de dochter van Gerard (DuRy) van Beest Holle,
oud-resident. Hij had zich het lot van Edu aangetrokken, toen deze berooid bij zijn tante, mevr.
van Heeckeren tot Waliën-van Wijnbergen introk in de Anna Paulownastraat, enkele huizen bij
de familie Holle vandaan. Van Beest Holle kende Multatuli uit Indië.

[23 januari 1880
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan Mimi]
23 januari 1880
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan Mimi. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-2 en 3 (⅓) beschreven. (M.M.)
Lieve Mevrouw,
Zeer goed kan ik mij voorstellen hoe Gij gestemd zijt na het vertrek van uw goeden
D. - Het huis moet U dunkt me zoo stil en
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eenzaam zijn, de dagen U zoo lang vallen, dat Ge, naauwelijks van hem gescheiden,
zeker reeds de weken telt die er vóór zijne tehuiskomst nog moeten verloopen.
Natuurlijk ontvangt Ge dikwijls bericht van hemzelf, daarom zal het U echter niet
onaangenaam zijn ook van anderen, die hem liefhebben, te hooren hoe het hem
gaat. Maandag heeft hij bij ons gegeten en den avond doorgebracht. Zoo kalm rustig
en opgeruimd als hij toen was, heb ik hem nog niet gezien. Hij ziet er veel beter uit
dan verleden jaar en van kortademigheid is niets te bespeuren. - Ik zal U wel niet
behoeven te zeggen wie er Maandag overgelukkig was. 't Is voor mij of de
tegenwoordigheid van den genialen man alles kleurt en verheft wat in zijn nabijheid
komt.
Nooit ben ik zóó gestemd als onder den invloed van zijn woord, dat mij telkens
door vorm en inhoud, zijn schoone werken in herinnering brengt.
't Spijt mij dat Ge hem niet op reis vergezelt. Ik stel een nadere kennismaking met
U op zoo hoogen prijs. De vrouw van Multatuli is voor mij geen gewoon mensch.
Zij toch die den moed had haar levenslot aan het zijne te verbinden, om door haar
liefde en zorg zijn doornig pad zoo effen mogelijk te maken, zij die hem troost en
steunt in droefheid en lijden en door de edelste toewijding tracht hem een smartelijk
verleden te doen vergeten, zij heeft recht op de achting en genegenheid der
vereerders van Multatuli.
Met genoegen heb ik van D. gehoord dat de kleine Wou het zoo goed maakt en
U beiden zooveel vreugde geeft.
Ik heb altijd nog hoop U met den kleinen eens bij ons te zien, niet zoo maar, ‘en
passant’, bij wijze van ‘bezoek’, maar voor wat langer.
Ontvang ons beider hartelijke groeten, Mevrouw, en geloof mij
tt.
G.C. de Haas-Hanau

[23 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
23 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1-5 en 6 (½) beschreven. (M.M.) De brief werd op 25 januari voltooid.
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den Haag, Vrydag avend lieve beste Mies, pakket & brief voor Woutertje zyn op de
post. Me dunkt, ze moeten morgen avend te Geisenheim zyn, en kunnen dan
zondagochtend bezorgd worden. Nu ben ik moe. Gister (dit weet jenal) laat naar bed. Vandaag van 12 tot 6 koffi,
madera, port &c visite. Er waren
Vosmaer
2.
Loffelt
1.
Valette (de man van den schipbreuk)
3.
Schippers
4.
Post (de ingenieur die me onlangs 'n brochure zond)
d

t

Holle (gepens resid die Eduard zoo geassisteerd had)
r

5.

Werumeus Buning (schryver in Spect &c vroeger zeeoffic.)
Plettenberg -

De laatste ging vroeg heen, en kwam 5 uur terug om me aftehalen om met hem te
dineeren. Daarna bracht hy my naar de post en hielp me nog aan 'n paar commissies.
Hy was vriendelyk en hartelyk en - ik heb hem niet willen vragen naar Tandem! Ik
vrees dat-i wat in den brand zat, en 't deed me zeer. 't Is al vreemd datizelf er niet
van begon. Misschien roer ik 't later aan. Holle verzocht me Eduard eens onder handen te nemen over zeker horloge dat
hy hem ten-gebruike had gegeven (niet: geschonken, zooals E my verteld had, maar
reeds toen begreep ik dat-i loog.) en dat 'n souvenir was. Ik zal er van der H. over
schryven, maar ben zeker dat het weg is! Ook sprak Holle van ‘meubels’ die hy in
gebruik had gehad maar dat kwam er niet op aan, zeide hy, als-i 't horloge maar
terug had. De zoons van Holle hadden E. in
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Rotterdam herhaaldelyk gezocht, maar hy had zich nooit laten vinden! 't Is ellendig!
Van Daantje 'n brief die hierby gaat. Ik schreef hem, over 10, 12 dagen weer 100
gl. te zullen zenden, en die wyst hy niet af. Ik zal 't doen. Later zal ik hem zeggen
dat ik geen hulp van hem zou hebben aangenomen als ik had kunnen voorzien dat-i
me zoo onverwachts manen zou. Maar nu niet. Voorloopig heb ik bereikt wat m'n
doel was, namelyk: den toon goed te houden. Overigens, wat 'n pitoyable
6.
gentilhommerie! Ik ben benieuwd naar den Spectator over de lezing. Het moet goed wezen. Als
7.
jy er iets hartelyks in meent te vinden , wil je dan 'n vrindelyk briefje aan Vos er over
schryven? Rechtstreeksch bedanken komt niet tepas, voor zoover je meent dat-i
slechts geschreven heeft wat-i meende, maar er is verschil van toon van meer of
minder welwillendheid in de nuance van uitdrukking. Haarlem, zondag ochtend
Gister heb ik je den heelen dag niet geschreven. In den Haag had ik nog allerlei
drukte. Toen ben ik naar Haarlem gegaan om Jeanne en De graaff te bezoeken.
Daaraan heb ik den namiddag & avend van gister besteed. Ik had beloofd, van
middag by J. te komen eten, maar liet het zoo-even afzeggen. Primo, omdat ik van
o

nacht gehoest heb en wat moê ben. 2 Er ligt 'n berg brieven & briefjes voor me, en
ik heb allerlei regelingen te maken. Nu is Oeberius tòch thuis gekomen, in weerwil
van m'n uitdrukkelyk verzoek om wegteblyven! Toch zal ik volhouden om den vryen
dag nà Nymwegen (nam. den Woensdag) aan de Uileput te besteden en niet aan
hem. Te Arnhem kan ik terugkomen. By Versluys moeielyk. Ik vind die hartelykheid
van Oebé lastig! En... hy is doof. Dit kan m'n keel niet fourneeren. Ik zou 't Yt
begrypelyk kunnen maken, maar hèm niet. Hy is dom. 8.
Wel, wel, van ochtend opstaande, was Wou m'n eerste gedachte . Ik hoop dat
prenteboek & brief op hun tyd aangekomen zyn, en ik ben verlangend naar 't verslag
van den dag. 't Lieve kind zal wel geen begrip hebben van z'n jarigheid, maar zich
toch wichtig voelen en pret hebben, hoop ik. Had je de tooverlant. by tyds ontvangen?
o

Je laatste brief is n 8 van Dinsdag morgen tot (?) Er moet dus hier
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of daar 'n brief zyn dien ik nog niet ontving. Ik weet niet of ik je Haarlem als
tusschendag, voor adres heb opgegeven. Misschien liggen er brieven te Amstm,
daar ik van plan was, vóór Arnhem daarheen te gaan. Maar ik doe 't niet. Ik moet
m'n reisplannen vereenvoudigen. Vooral ook omdat ik te Arnhem niet de rust hebben
zal die ik gewenscht had. Die Oebé. Wat is takteloosheid toch beroerd! Ik denk van avend te Utrecht te slapen. Dan heb ik morgen makkelyker reis, en
dan blyf ik daar zoo laat mogelyk om niet by de Oebés m'n keel stuk te praten. Juist
dáárom was ik te Arnhem liever in 'n logement geweest! Ik verlang naar 't portretje van den kleinen man. M'n adres is:
29

spreeklokaal Amersfoordt

30

spreeklokaal Zutfen

31

spreeklokaal Kampen
n

waar ik de 3 volgende dagen zal doorbrengen weet ik niet maar den 1 februari
's morgens ben ik zeker nog te Kampen. Ik zal dezen nu maar op de post doen. Dag beste Mies, dag Wou. Waar je brief
o

n 9 toch zyn kan? By Funke, die my misschien te Amstm wacht? Ik zal hem schryven
of telegraferen. o

Deze was al gesloten, en ik las je br. n 8 over. Ik schrik by den regel:
‘Ik zend dezen nog naar R. Donderdag weet ik, den Haag, Keizershof’
Dáár had ik dus 'n brief van je moeten ontvangen. Dien heb ik niet! Althans - m'n
hoofd loopt me om van drukte. Ik schreef je immers uit den Haag? Staat daar iets
o

in over je n 9? Tracht je iets te herinneren dat dien brief eenigszins kenmerkt.
Het is waar dat ik soms, als ik in drukke omgeving ben, 'n brief in m'n zak steek
voor later. Heb ik hem wèl ontv? Ik kan 't niet gelooven! In al m'n drukte ben ik op
jou brieven heel attent. Toch durf ik niet verzekeren dat ik hem niet heb. Kyk eens
myn brief uit den Haag na. Hy moet vrydag verzonden zyn. Had ik toen den vorigen
avend 'n brief van je ontvangen? Neen! Want vrydags morgen zei ik den kellner:
‘Zeg, je kent immers m'n naam, je weet wie ik ben?’
Hy zei: o ja, m'nheer.
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Ik: goed! Ik vraag 't je maar, voor 't geval dat er brieven komen. - Dit had ik niet
kunnen vragen als my 'n brief van jou was ter hand gesteld. Kan hy nà die vraag in den loop van den dag ontv. zyn, toen ik zooveel bezoek
had? Dit geloof ik niet. Daar je 't adres te sHage op Donderdag genoteerd had, was
de dáárheen gezonden brief zeker Donderdag avend daar. Och, dat is zoo verdrietig!
Ik zoek nu in alle zakken, bundels, pakjes, en vind hem niet. Ik had vergeten of ik
je ‘Keizershof’ had opgegeven. Toch meen ik nu me te herinneren dat ik 't woord:
‘Keizershof’ van jou hand gezien heb. Och, ik ben er zoo verdrietig over. Herinner
o

je eens wat er al zoo in je n 9 kan gestaan hebben. In 8 was je den vorigen dag te
Wb geweest.
Ik schryf aan Plet om te informeeren.

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

A.C. Loffelt: (1841-1906), leraar engels te Dordrecht en voorvechter voor Multatuli.
Zie zijn herinneringen bij 22 januari 1880.
Schippers: Jacob Schippers (1843-1892), onderwijzer in Den Haag.
Post: C.L.F. Post (1839-1885), gepensioneerd ingenieur. In oktober 1879 was zijn brochure
Over den waterstaat in Nederlandsch-Indië verschenen.
Werumeus Buning: A. Werumeus Buning (1846-1933), nederlands schrijver van o.m.
marineschetsen.
pitoyable gentilhommerie: deerniswekkende manier van ‘heer’ zijn (fr.)
meent te vinden: oorspr. stond er leest.
Op 26 januari 1880 werd Wouter 4 jaar.

[24 januari 1880
Advertentie voordracht Arnhem]
24 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Arnhem op 26 januari in de
Arnhemsche Courant, no. 8009. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
MULTATULI
zal op Maandag 26 Januari 1880
IN DE GROOTE ZAAL VAN HET NUT

des avonds ten 8 uur,
een VOORDRACHT houden,
Kaarten zijn tot Maandag middag 12 uur verkrijgbaar à f 1,- bij de
Boekhandelaren VAN EGMOND & HEUVELINK en STENFERT KROESE & VAN
DER ZANDE.

[24 januari 1880
Verslag voordracht 's-Gravenhage in Het Vaderland]
24 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te 's-Gravenhage van 22 januari in Het
Vaderland, no. 20. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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drong aan op het gebruiken der woorden in hun juiste beteekenis. De woorden
veranderen dikwijls van beteekenis in den loop der tijden, wat met eenige
voorbeelden werd aangetoond. Spreker kwam op tegen de zucht tot navolging van
groote meesters bij vele jongere letterkundigen, zelfs in hun fouten; wees op het
verkeerd gebruik van als in plaats van wanneer, en keurde het overtollig gebruik af
van bijvoegelijke naamwoorden, vooral in kranten.
De aanhaling van spreekwoorden diende den spreker om zijn bekende
denkbeelden over Indische en Nederlandsche zaken te herhalen. Aan het slot van
zijn voordracht sprak M. over 's menschen taak en bestemming in het leven, over
idealisme en realisme; voor spreker bestond er eenheid in de natuur en verviel de
antithese van geest en stof, hoog en laag, idealisme en realisme; dit zijn slechts
uitdrukkingen, waarvan de mensch zich bedient om de beide zijden, die de natuur
aan zijn kenvermogen toekeert, een naam te geven. Idealisme en realisme hebben
alleen op kunstgebied reden van bestaan; men wil daarmee uitdrukken tot welk
genre een kunstvoortbrengsel behoort.
Eindelijk sprak M. over het dwaze van de vrees voor den dood. Sterven had voor
spreker zoo weinig afschrikwekkends, dat hij er met genoegen aan dacht als aan
de rust, die den arbeider wacht na een welbesteden, grootendeels moeilijken dag.

[24 januari 1880
Bericht inzake voordracht Meppel]
24 januari 1880
Bericht inzake een voordracht van Multatuli te Meppel op 18 februari in de
Meppeler Courant, no. 7 (Stadskantoor Meppel; fotokopie M.M.)
- Naar wij vernemen is Multatuli voornemens op Woensdag den 18 Februarij a.s.
alhier eene voordragt te houden.

[24 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
24 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier geheel beschreven.
(M.M.)
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Haarlem, 24, Saterdag avend
1.
Beste Haspels! De Gr. gaf my Uwe brief van gister. Waar ik te Arnhem logeeren
o

zal? By den heer Oeberius in de 3 Koningsstraat, 27. Liever ware ik in 'n logement
gegaan, maar hy is met z'n vrouw expres uit Friesland thuis gekomen. Ik had hem
verzocht dit niet te doen doch my blykt uit 'n hier ontvangen briefkaart dat hy tòch
om my thuis komt.
2.
Goed! Verzoek of Uw broer òf Ramondt zoo goed te zyn my aftehalen, liever
iets vóór dan nà ½8. Ik zal zorgen 7¼ gereed te staan, om in de wachtkamer nog
'n vry ½ uur te hebben. Dit is juist van meer belang als men ‘logeert’ en dus minder
beschikt over z'n tyd dan in 'n hotel. In 'n logement heb ik tot het laatste oogenblik
vryheid in m'n kamer. By ‘vrienden’ niet!
Dat ik heden te Haarlem bleef en tot morgen avend blyven zal (misschien tot
maandag ochtend) was om hier 'n paar beleefdheidsschulden aftedoen die ik
verleden jaar onvoldaan had gelaten.
Ook by De Gr. ben ik geweest, ik heb by hem theegedronken. De haarlemsche
afrekening heb ik niet aangeroerd, en ook hy sprak er niet over. Dit is me wel, als
hy nu U maar niet te lang uitstelt. Zeker heeft Roelandts u gezegd dat de voordracht
in den Haag goed afgeloopen is. Ook te Dord was 't beter bezet dan verleden jaar,
en ze schenen tevreden - bah! Ik heb 't land dat de familie Oeberius om mynentwil is thuis gekomen. Ik had den
vryen dag nà Nymegen willen besteden om naar Versluys te gaan die aan de Uileput
woont (Berg en dal) en dit blyft ook m'n plan schoon ik nu begryp dat Oeb. juist thuis
gekomen is, in de meening dat ik nà Nymegen by hem zou komen... gebrek aan
tact is toch 'n beroerd ding. Ik had hem zeer uitdrukkelijk verzocht niet uit Friesland
thuis te komen, juist omdat ik te Arnhem m'n vryheid houden wilde.
hartelyk gegroet, beste kerel!
Dek
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3.

Heden las ik in de Courant dat Margadant z'n eed als advokaat voor den hoogen
4.
raad had afgelegd. Hoe durft zoo'n man zich nog vertoonen! Daar hoort front toe!
Daar komt my iets in den zin. Ik herinner me verleden jaar te Kampen klacht te
hebben gehoord dat ik niet gegaan was in 't Logement van???? die er op gerekend
had dat ik by hem komen zou. 't Was 'n vergissing meen ik. Wilt ge er Roelandts
eens naar vragen. My is 't onverschillig. In 't logement waar ik geweest ben, was 't
ook goed. 5.
Persyn heb ik laten herinneren te antwoorden. 6.
Als ge wat aan Purmerend doet wilt ge dan dien Faber bedenken. Z'n zaal zal
wel goed zyn, denk ik. En ik heb 't hun beloofd dat ik 't U zou voorstellen. Maar als
ge verbonden zyt aan 'n ander, dan natuurlyk niet.

Eindnoten:
1. De Gr.: de haarlemse boekhandelaar W.C. de Graaff.
2. Ramondt: J.E. Slingervoet Ramondt (1842-1884), redakteur der Prov. Overijsselsche en Zwolsche
Courant.
3. Margadant: de N.R.C. van 24 januari 1879 gaf als bericht: ‘In de heden gehouden zitting van
den Hoogen Raad is als advocaat beëdigd de heer mr. C.W. Margadant.’ Vgl. V.W. XVII, blz.
796-97.
4. den hoogen raad: oorspr. stond er 't hof van.
5. Persyn: de organisator van Multatuli's lezingen te Hoorn.
6. Vgl. bij 4 januari 1880.

[25 januari 1880
Jan Vlug in de Brielsche Courant]
25 januari 1880
Kommentaar naar aanleiding van de voordracht van Multatuli op 9 januari 1880
te Rotterdam in de Rotterdamsche Brieven van Jan Vlug in de Brielsche Courant
of Weekblad voor Voorne, Putten, Overflakkee en Goedereede, no. 871. (G.A.
Brielle; fotokopie M.M.)
(....)
Onlangs woonde ik een lezing van Multatuli bij. De entrée was zeer matig gesteld,
en het publiek derhalve vrij groot. Reeds drie achtereenvolgende jaren hield de
schrijver van den Max Havelaar hier voorlezingen, maar telken jare met zeer gering
succes. Multatuli is geen voorlezer. De betoovering die van zijn werken uitgaat
verdwijnt geheel, zoodra men hem naast de groene tafel ziet, om plaats te maken
voor zekeren weerzin. Zoodra men den mensch Multatuli voor zich ziet en
bestudeerde gebaren waarneemt, wordt het dadelijk duidelijk hoe het komt, dat
deze man zoovelen schokte zonder tot handelen te kunnen aansporen. Hij zelf
beklaagt er zich herhaaldelijk over, dat men zich bij het lezen van zijn altijd met
tendenzen d.i. met bepaalde strekkingen geschreven werken beperkte tot den
uitroep: ‘mooi!’ zonder de handen ineen te slaan. Maar ik zou wel willen vragen: wie
draagt daarvan het meest schuld? Zijn denkbeelden zijn steeds verrassend, doch
kunnen bijna nooit den toets der redeneering door-
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staan; zijn denkbeelden zijn zooals ze... een voorlezer betamen, d.w.z. verrassend
en puntig; maar juist zijn ze niet altijd. Men moge zulke lezingen geniaal oppervlakkig
noemen, uit Multatuli's mond hoor ik ze niet dan ongaarne. In hem toch ware ik zoo
gaarne blijven vereeren den bitteren philosoof, die aan den onbuigbaren Rousseau
herinnert, de verpersoonlijking van het gezond verstand dat komedie-spel
verafschuwt. Helaas hij die het publiek eenmaal donderend toeriep: ‘Publiek, ik
veracht u met groote innigheid!’ kan men thans zien... voorlezen voor een gulden,
d.w.z. men kan hem sierlijk in 't zwart gekleed vooraf bedachte aardigheden hooren
zeggen, in verontwaardiging zien geraken over zaken als ‘kunstboter’ en meer van
die soort... alles voor één gulden! Hij gevoelt zelf het dwaze van die voorlezingen.
Ik herinner mij hoe hij een drietal jaren geleden als inleiding tot zijne voorlezing
bekend maakte, dat hij alleen uit nooddwang, wegens gebrek aan geld tot het houden
van lezingen overging. Die reden kan echter geen verschooning heeten. Een man
van genie moet zijn genie in eere weten te houden en geen vonken er van verkoopen
voor geld alleen.
(....)

[25 januari 1880
Advertentie voordracht Gouda]
25 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Gouda op 5 februari in de
Goudsche Courant, no. 2405. (G.A. Gouda; fotokopie M.M.)
Lokaal ‘NUT en VERMAAK’, Oosthaven.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
op Donderdag 5 Februari 1880,
des avonds ten 8 ure.
Toegangskaarten à f 1. - te bekomen bij de Heeren A. KOK & Comp.,
Boekhandelaren en bij den Heer H.D. HEGEMAN,
Societeit ‘De Reunie’ (Oosthaven).
Aan het Bureau des avonds 5 Februari f 1.50 per Kaart.
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[25 januari 1880
Advertentie voordracht Kampen]
25 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Kampen op 31 januari in de
Kamper Courant, no. 4435. (K.B. 's-Gravenhage; afschrift M.M.)
MULTATULI
zal op Zaterdag 31 Januari e.k.
DES AVONDS TEN 8 URE
in de Concertzaal een VOORDRACHT houden.
Kaarten à f 1 - te bekomen in den Boekhandel van LAURENS VAN HULST.
Des avonds aan de zaal f 1.50.

[25 januari 1880
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
25 januari 1880
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Haarlem, 25 Januari 80 beste Funke, m'n voornemen was geweest te Amsterdam
te komen in de vrye dagen tusschen de spreekbeurten te 's Hage (22 dezer) en
Arnhem. (26. d.i. morgen) Ook wilde ik hier te Haarlem 'n paar bezoeken maken.
Gister heb ik dat dan ook gedaan, maar - misschien ten-gevolge dáárvan! - ik heb
den geheelen nacht liggen hoesten, en m'n keel is rauw. In-plaats alzoo van heden
en de helft van morgen te Amstm door te brengen, stop ik me weg. Misschien ga
ik straks in eens door naar Arnhem, schoon de familie Oeberius my te logeeren
wacht. In 't hotel afgestapt zynde, zal ik hun dan laten zeggen dat ik uit vermoeienis
en keelaandoening niet ‘logeeren’ kàn! Die familie, in Friesland te bezoek zynde is
expres om my te ontvangen naar Arnhem terug gereisd. Ik schreef, telegrafeerde,
‘doe dat niet, asjeblieft!’ en toch hebben ze 't gedaan. Ik ben er knorrig over.
Donderdag alzoo sprak ik in den Haag. 't Was er zeer vol. Zeker 't dubbel getal
hoorders van verl. jaar. Ook te Dordrecht was dit het geval. Nu wilde ik U iets voorstellen omtrent m'n lezing te Amsterdam. Natuurlyk heb ik
nagedacht over de vraag of 't beter was byv. iets uit Vorstenschool te annonceeren.
Welaan, ik kan het niet. Voordragen is zeer afmattend. Ik ben er te zwak toe. Voor
de vuist
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spreken kan ik uithouden omdat ik daarby eenvoudig mezelf ben. By reciet &c is
kunst, beredeneerde kunst noodig. Ik zou hoogstens kracht hebben voor één kwartier.
De zaak is dus physisch onmogelyk.
Gewoonlyk bepaal ik m'n onderwerp den voorlaatsten of laatsten dag. Wilt ge
echter ditmaal, hetzy als 'n:
‘men verneemt dat’... of:
‘we zyn gemachtigd te berichten’... &c
dan wel in de vorm van annonce:
i
‘Onderwerp van Mult's voordracht op 4 febr a.s.’ wilt ge, zeg ik, in een van die
vormen doen weten dat ik spreken zal over:
de kortzichtigheid van kamerdienaars,
my wel. Dan zal ik my daaraan houden. 't Onderwerp is ryk! Hebt ge misschien
brieven voor my? 't zal zeker zoo zyn, want ik had gedacht heden te Amstm te
komen en heb dus waarschynlyk Uw adres opgegeven, misschien ook wel: Rondeel.
Och, wees zoo goed daar eens te laten vragen, en als er wat is, dat te doen
opzenden naar:
spreeklokaal
of

m

id

Arnhem
Nymegen

Het eerste geldt tot dinsdag ochtend. Nymegen tot Woensdagochtend.
Ik beschik maar over U alsof 't zoo hoorde. Wees er niet boos om. Och, ik ben
zoo moê. Dat hoesten 's nachts is zo onaangenaam. Tienmaal moet ik opstaan.
Dan houdt het op maar 'n oogenblik na 't liggengaan begint het weer.
Hartelyk gegroet
tt
Dek

[januari 1880
Brief van Mimi aan M. Anderson]
Omstreeks 25 januari 1880
Brief van Mimi aan Marie Anderson. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
geheel beschreven. (M.M.)
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1.

Lieve Marie! Och dat riekje ! ik weet niet wanneer we paasch hebben en ook niet
of dek dan al thuis zal zyn - maar zoo niet vind ik heel goed hy die dagen hierkomt.
en als je hem misschien voor dien tyd eens een zondag wilt zenden ook. We moesten
het alleen vooruit weten om hem van den trein te halen. en hy zal heel welkom zyn.
aan Wou vooral. Die me den morgen na je vertrek dadelyk wist te vertellen dat riek
beloofd had Zondag te komen. en alle zondagen. Hij was ook heel trots op z'n brief
van P. Anderson. en laat hem hartelyk groeten en wel bedanken.
Ja die van Helden is de gewezen onzen. het is zyn schrift en zyn naam. Ik kan
niet zeggen dat zyn naam me veel fidusie geeft in de zaak. Enfin het zou te probeeren
zyn, maar dan moeten wy ons, jy of ik dan, abonneeren op zyn tydschrift om te
berekenen hoeveel copy verlangd word en verder om op de hoogte te blyven van
de zaak. dat zal ook zeker wel de berekening van zyn kant zyn. 200 novellen
inzenders = 200 abonmenten = 1040 gulden meer inkomen. En omnibus is zoo
misselyk - nu maar 500 fl zyn niet misselyk.
2.
3.
Die Slothouwer die 't open vizier van Mevr Quarles zoo looft! - Ik heb het aan
dek geschreven, ben benieuwd of hy er iets op antwoord. Wou is op 't oogenblik
hard aan 't kapot hameren van z'n trompet. Die zaak zal dus in orde zyn als dek
thuis komt!
4.
Heb je al wat van agnes gehoord? Addio - als ik in W. kom kom ik eens aan.
Hartelyk gegroet
Mimi

Eindnoten:
1. Riekje, de zoon van Marie Anderson, geb. 25 april 1870.
2. Slothouwer: vermoedelijk is bedoeld de Amersfoortse uitgever A.M. Slothouwer. Bij hem
verscheen eind 1800 ook Schetsen naar het leven van mevrouw Quarles.
3. Schuilnaam van Marie Anderson. Vgl. de brief van Multatuli d.d. 12 februari 1880.
4. W: Wiesbaden.

[26 januari 1880
Voordracht te Arnhem]
26 januari 1880
Multatuli spreekt te Arnhem.

[27 januari 1880
Advertentie voordracht Zutphen]
27 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Zutphen op 30 januari in de
Zutphensche Courant, no. 22. (G.A. Zutphen; fotokopie M.M.)
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MULTATULI
zal op Vrijdag 30 Januari e.k.
des avonds ten 8 ure,
in de
CASINOZAAL der GROOTE SOCIETEIT alhier, een VOORDRACHT houden.
Entrée bij inteekening f 1.Buiten inteekening f 1.50.
Een lijst tot inteekening ligt in de GROOTE SOCIETEIT en in THIEME's Boeken Muziekhandel.

[27 januari 1880
Advertentie voordracht Amersfoort]
27 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Amersfoort op 29 januari in de
Amersfoortsche Courant, no. 2797. (G.A. Amersfoort; afschrift M.M.)
Zaal Amicitia te Amersfoort
VOORDRACHT

door
MULTATULI.
op Donderdag 29 Januari a.s. des avonds ten 8 ure.
ENTRÉEPRIJS bij inteekening: f. 0,99; buiten inteekening: f. 1,49.
Inteekeningslijsten liggen gereed bij den Heer W. BOTHOF.

[27 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
27 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3
(⅕) beschreven. (M.M.)
Arnhem 27 Januari 80
o
Dindsdag ochtend lieve beste Mieske, goddank, ik heb je brief n 9! Ik ben er zoo
bly om. 't hinderde my vreesselyk! Hy was te s'Hage aangekomen na m'n vertrek
(ik begryp niet waarom, daar ik eerst saterdag van dáár gegaan ben) en door
Keizershof naar v.d.H. en Buys Rottm
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gezonden. Enfin, ik ontving hem hier, nagenoeg gelyk met 10. Dus twee op een
avend.
Voordracht hier was zéér goed, zoowel succes, als aantal toehoorders. 't Was
best! Wees dus opgeruimd. En alles viel me zoo mee, omdat ik juist gister zoo tegen
1.
de zaak opzag. Een paar nachten had ik wat gehoest. (Dezen nacht byna niet. ) Ik
ben wel, en erg ingenomen met den afloop hier. Ook Dord, Haarlem & s'Hage waren
best in alle opzichten. Schiedam heel best wat de stemming aangaat. Ook dáár zal
't 'n volgend jaar vol wezen! Wat geld aangaat, ik zal dezer dagen eens afrekenen.
Met Nymegen mee (d.i. vandaag) denk ik wel 'n kleine duizend gl. te goed te hebben.
Je moet begrypen dat de onkosten hoog zyn, en dàt in aanmerking nemende, is 't
nogal mooi niet waar? Wees heel gerust over Berlé. Lang voor den tyd kryg je 't
noodige. Wat ikzelf op zoo'n reis verteer is bespottelyk. Ik heb 16gl. daags noodig
naar 't schynt. Zóó komt m'n rekening van 't gemiddelde nagenoeg uit. En - 't komt
er niet op aan
2.
dat is 't mooiste van de zaak
Meen niet dat ik 6 × 60 dagen méér zou hebben als ik maar 10 gl daags uitgaf.
O neen! Om te slagen, zooals 't geval is, moet ik niet hoeven willen rekenen.
Bezoek en oponthoud. Ik weet nog niet of ik den dag van morgen aan Uileput besteden kan. Ik denk ja!
Zeg, die Yt is toch allerliefst. 3.
Ik sluit nu maar. (Arnhem Dinsdag 12-1 uur)
Antwoord op je brieven, later! Ik heb alzoo tot en met 10. Goed dat je M.A. geschreven hebt, kassian. Heb je m'n vorigen met brief van D.V.? Heb ik dat niet met beleid goedgemaakt.
Gister bracht ik te Utrecht door. Eergister avend by Bé theegedronken. Ik vind
haar toch erg ordinair, maar vriendelyk wàs ze. te Haarlem ben ik Saterdag by Jeanne geweest.
Neem ALTYD zonder fout geele enveloppen. Dan kan ik, 'n br. van je nasporende,
'n kenmerk geven, ALTYD.

Eindnoten:
1. Dit leesteken was oorspronkelijk een komma; het volgende haakje ontbrak en de daarop volgende
i was geen hoofdletter.
2. Deze regel is later onder aan blz. 1 toegevoegd.
3. Oorspr. gevolgd door: Ik schryf aan

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

258

[27 januari 1880
Voordracht te Nijmegen]
27 januari 1880
Multatuli spreekt te Nijmegen.

[28 januari 1880
Verslag voordracht Arnhem in de Arnhemsche Courant]
28 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Arnhem van 26 januari in de
Arnhemsche Courant, no. 8012. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Wie ooit eene voordragt van Multatuli heeft bijgewoond, zal... den verslaggever
zijn taak niet benijden. Het is toch niet mogelijk, er een resumé van te geven dat
den referent zelf - laat staan het publiek - bevredigt. Wanneer men tracht aan te
stippen, waarover Multatuli causeerde, en hoe hij dat deed, dan ziet men pas duidelijk
in, welk een eigenaardigen invloed het door hem gesproken woord bezit. Zoodra
de hoorder, om den indruk weêr te geven dien de spreker op hem maakte,
voorbeelden wil aanhalen, bemerkt hij tot zijn verbazing, dat geen der onderwerpen,
1.
hoe belangrijk zij ook waren, au fond behandeld zijn, ofschoon Multatuli door een
enkele uitdrukking ons wel degelijk een blik tot op den bodem er van vergund had;
dat hij eenzijdig was, ofschoon hij zijn gehoor dwingt tot vergelijking der keer- en
weêrzijde, dat hij soms al te naïef was, terwijl in waarheid de groote denker door
elke toespeling, elk ‘ter zijde’ gesproken woord, elke vraag, elke ‘opwellende’
gedachte voor het licht trad. 't Is alsof de eenvoudigste waarheid, door Multatuli
verkondigd, een nieuwe beteekenis voor ons krijgt: gevolg vooral van zijne
medeslepende zeggingskracht en het zeldzaam oorspronkelijk talent, dat hij bij het
improviseren aan den dag legt.
Gisteren avond sprak Multatuli in de groote zaal van het Nutsgebouw voor eene
zeer talrijke schare, die aan zijne lippen hing. Hij gaf ‘eene causerie van een oud
man’ - hij wordt den 2en maart 60 jaar -, waarin hij een vlugtigen blik wierp op wat
hij beleefd had, of liever op den tijd dien hij beleefd had: over zijne persoonlijke
ondervindingen sprak hij slechts nu en dan ter loops. Op historisch, op litterarisch
en wetenschappelijk en op maatschappelijk of industrieel terrein wilde hij niet iets
nieuws mededeelen, maar wijzen op het verschil van kleur, dat op feiten en personen
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valt wanneer men ze bijwoont en ontmoet, dan wel uit de boeken leert kennen.
Wij zullen ons niet wagen op het glibberige pad en geen overzigt geven van zijne
causerie: we willen alleen erkennen, dat Multatuli's woorden en gedachten veel te
denken geven; maar ook dat we verwacht hadden, dat hij het minder aan den hoorder
zou hebben overgelaten, het verschil van kleur op te merken.

Eindnoten:
1. au fond: bedoeld ‘à fond’ = grondig (fr.)

[28 januari 1880
Verslag voordracht Delft in Minerva]
28 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Delft van 16 januari in het Algemeen
Nederlandsch Studenten Weekblad Minerva, 4e jrg., blz. 202-203. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)

Delft.
Alvorens tot mijn verslag over te gaan, moet ik mijn dank tegenover de Delftsche
Minerva-lezers betuigen voor het in mij gestelde vertrouwen, een vertrouwen, dat
ik mij hoop waardig te maken. Daar mijn geachte collega, de heer Seydlizt, verhinderd
was de lezing van Multatuli op den 16n Jan. jl. bij te wonen, is mij de aangename
taak ter beoordeeling te beurt gevallen.
‘Is idealisme in strijd met eene gezonde levensopvatting en een flink aandurven
der werkelijkheid?’ aldus luidde de vraag, die Multatuli zich in zijne voordracht ter
beantwoording of liever ter bespreking gegeven had. De rede was in twee deelen
gesplitst: het eerste behelsde het betoog, dat er noch idealisme noch realisme
bestond, het tweede, dat, hetgeen is 't dagelijksch leven met die namen bestempeld
wordt, tot de rubriek der zoogenaamde spotvormen gebracht moest worden.
Idealisme en realisme, wat riep deze woorden in de wereld? niets dan de luiheid
en gemakzucht van den mensch, die alles, ook al moge het een ondeelbaar geheel
vormen, wil indeelen en classificeeren, die behoefte heeft aan groote woorden ‘denn
1.
da, wo die Gedanken fehlen, da stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein .’
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Dat deze ondeelbaarheid uit den aard der zaak voortvloeit en reeds van oudsher
door den mensch is ingezien, werd nader met voorbeelden uit de Grieksche
mythologie, het oude en nieuwe testament aangetoond, terwijl de reeks der
toelichtingen op schitterende wijze met de beschrijving van Israels' ‘Na den Storm’
besloten werd.
Wat betreft de voordracht als zoodanig, viel op dit eerste deel zeer zeker weinig
aan te merken; zij was natuurlijk, dus ook eenvoudig en schoon, vooral daar, waar,
zooals bij de schilderij van Israels, het gevoel den boventoon voerde.
Maar wat, bij eene dergelijke opvatting, de belangrijkheid van het onderwerp
betreft, daarin kunnen wij het met den spreker onmogelijk eens zijn.
Busken Huet verwijt Multatuli te weinig in den lezer te veronderstellen, en moge
een ieder dit nog niet volmondig toegeven, een dergelijke grief van den kant der
hoorders heeft zeker meer recht van bestaan. Waartoe al die voorbeelden, om aan
te toonen, dat idealisme en realisme op zich zelf niet voorkomen? Een ieder weet,
dat het abstracties zijn, ideaalvormen, derhalve onbestaanbaar.
Zijn we niet gewoon, daar toch overal idealisme en realisme gemengd voorkomen,
niet gelijk spreker zegt uit luiheid, maar omdat onze blik niet in staat is alles met
een oogopslag te omvademen, dáár, waar het idealisme den boventoon voert, van
eene idealistische, waar het realisme op den voorgrond treedt, van eene realistische
opvatting te spreken?
Wij herhalen het, door dit niet te bedenken maakte spreker zich aan geringschatting
van zijn publiek schuldig; want niemand zal den kampioen der waarheid er van
durven beschuldigen alleen uit lust om ‘mooi te spreken’ zich aan onnutte
uitweidingen te buiten te gaan.
In het tweede deel zou aangetoond worden, dat, waar iets in het dagelijksch leven
met den naam van idealisme of realisme bestempeld werd, er slechts van spotvormen
sprake was; dus dat ook de opvatting van deze beide woorden, hier boven
uiteengezet, geen steek hield.
De uitvoering beantwoordde echter geenszins aan het programma.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

261
Niet alleen, dat spreker niet het standpunt zijner hoorders beschouwde; maar hij
behandelde de zaak uit een gezichtspunt geheel tegenovergesteld aan dat van het
begin der rede.
De definitie van idealisme of idealist, die tot nu toe achterwege was gebleven,
werd wel niet met name gegeven; maar eene zinsnede als de volgende ‘een ieder
heeft ideeën, denkbeelden, is dus idealist’ mag wel als als zoodanig aangemerkt
worden; eene definitie, die zeker evenzeer tegen het begin der rede als tegen de
algemeene opvatting indruischt. Desniettegenstaande was het deze volzin, die in
den grond der zaak voor 't grootste gedeelte de basis der verdere redeneering
uitmaakte.
Onjuistheid van uitdrukking baart strijd; en eene verwarring, als in het tweede
gedeelte tusschen het standpunt van den hoorder en dat van den spreker plaats
vond, moest den eersten noodwendig het spoor bijster doen worden, terwijl
laatstgenoemde de aangewezen baan verliet, en achtereenvolgens de spotvormen
van theorie, pessimisme, metaphysika, gevoeligheid, praktijk, physika,
droogstoppelarij als even zoo vele spotvormen van idealisme en realisme aanhaalde,
iets, waartoe genoemde volzin hem gereedelijk voerde; maar waaraan de hoorders,
wier standpunt aangevallen moest worden, zeker nooit gedacht hadden.
De vijand, die bestreden moest worden, was door een anderen, slechts in sprekers
eigen brein bestaanden, vervangen:
Het zou te ver voeren alle voorbeelden op te noemen; tot staving van ons beweren
zij alleen het volgende vermeld:
In een studeervertrek zit een man, een geneesheer; hij werkt, denkt en zwoegt,
diepe grondige kennis is zijn deel. Daar verlangt een zieke zijne hulp en hij, hij werkt
en studeert verder, helpt niet, laat zijne kundigheden ongebruikt. Hij heeft slechts
ideeën, ‘idee-ideaal-idealist,’ maar handelen kan hij niet; ziedaar de gedachte zonder
daad, de spotvorm van het idealisme.
Spotvorm van de theorie, zegt de algemeene opvatting.
Een man, die, wanneer er een ongeluk gebeurt, er niet aan denkt de handen uit
de mouw te steken, om hulp te bieden is niet een mensch zonder gevoel, maar
vertegenwoordigt een spotvorm van het realisme.
Twee schrijvers werden nog door spreker aangevallen als vertegenwoordigers
van spotvormen van idealisme en realisme: Tol-
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lens en Emile Zola, de eerste o.i. even ongegrond als de tweede oppervlakkig.
De vrouw van Tollens is overleden, en spreker, toen een jongen van een jaar of
12, zegt tegen zijn vriendje, den jongen des Amorie van der Hoeven: ‘Wat zullen
we nu een mooi gedicht van mijnheer Tollens krijgen op den dood zijner vrouw!’ ‘O
neen,’ had deze toen geantwoord, ‘wanneer een dichter in werkelijkheid zulk een
smart gevoelt, kan hij er geen gedicht op maken!’ Hij had dit waarschijnlijk van
oudere personen opgevangen, die niet hadden ingezien, dat zij met deze woorden
den staf over den dichter braken. Al het gevoel, dat in Tollens' verzen was uitgedrukt,
was dus slechts gehuicheld, hij speelde daarin eene rol-spotvorm van het idealisme.
Kan zulk eene beschouwing de ware wezen? O.i. geenszins. 't Zou wel een pover
dichter wezen, die slechts dat kon beschrijven, wat hij zelf ondervonden had; de
dichter moet anticipeeren, hij moet zich in de toestanden, die hij schildert, kunnen
verplaatsen en dan gevoelen, wat in dergelijke oogenblikken in de ziel van den
mensch omgaat.
Bij het spreken over realisme en idealisme achtte spreker zich in zekeren zin
verplicht ook den naam van Zola te noemen, hoewel hij nooit iets van hem gelezen
had; alleen was hem in den Spectator eene verzameling walgelijke uitdrukkingen
onder de ogen gekomen, samengelezen uit de werken van Zola.
Uit deze collectie ‘waaide den lezer een lucht tegemoet, alsof de schrijver
aandeelhouder in eene eau-de-cologne fabriek was, en zijne werken bij wijze van
reclame schreef.’
Zulk eene critiek kunnen wij niet anders vergelijken dan met die van Voltaire over
Ezechiel IV vs. 12 door Multatuli een ‘luchtig critiekje’ geheeten. (Zie id. 431 noot
van 1872).
Indien wij met Multatuli publieke voordrachten als middelen tot verkondiging der
waarheid beschouwen, dan kan ons oordeel onmogelijk gunstig zijn.
Als orateur zou hij geprezen kunnen worden; doch zijn standpunt tot het onze
makende konden o.i. de prachtige gedeelten, die in de voordracht voorkwamen,
niet opwegen tegen de weinig beduidende behandeling van het onderwerp, het
gemis aan verband en de verwarring van denkbeelden, waarin zij den hoorder
bracht.
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‘De waarheid is met publieke voordrachten weinig gediend’, deze woorden van
Multatuli hadden ook hier hunne bevestiging gevonden.
2.
P.F.L.V.

Eindnoten:
1. denn da enz.: Want waar gedachten ontbreken daar komt op het juiste moment een woord voor
in de plaats (du.). Gebrekkige aanhaling van de verzen 1995 en 1996 uit Goethe's Faust I: ‘Denn
eben wo Begriffe fehlen/Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.’
2. P.F.L.V.: P.F.L. Verschoor.

[28 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
28 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) Het slot ontbreekt.
28 Januari Savends 8 uur
1.
Woensdag lieve beste Mies! M'n laatste was van Arnhem, gister , haastig
geschreven bij de Oebé's, vóór ik naar Nymegen ging. Dáár (Nymegen) heb ik gister
gesproken (nogal goed, geloof ik) en ik ben gistravend na de lezing naar de Uileput
gegaan met Versluys. Hy was te Nymegen aan den trein, schoon ik hem niet
geschreven had en hy dus 't uur niet weten kon. Marie was allerliefst. Nu had ik,
stipt gezegd, tot morgen ochtend daar kunnen blyven, maar ik ben bly dat ik van
middag maar heb dóórgezet om weg te gaan. Met rytuig naar Nymegen, dáár op
de spoor, en van Arnhem (zonder de Oebé's te bezoeken, 'tgeen ik hun vooruit
2.
gezegd had) naar hier . Ik heb hier nu 'n rustigen avend, en morgen ochtend ook,
daar ik eerst in den namiddag naar Amersfoordt ga. Ik voel me moe. De voordrachten
zyn niet bezwarend, die kosten me niets. Maar 't aanhoudend spreken te Arnhem
en by Versluys was afmattend. En die kinderen! Juist vandaag was Bram jarig, dus
gelyk met jou verschoven feestdag. Och, nu (8 uur) ben je al uitgepraat met je
tooverlantaarn. Nu, als je maar pret gegeven hebt.
o
o
Je weet al dat ik je n 10 heb. Ik kreeg hem, nà n 11, viá Rotterdam te Arnhem.
Morgen avend zal ik te Amersfoordt je 12 vinden.
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Het portret van ons lief ventje is mooi uitgevoerd, maar in z'n gezichtje is niet de
lieve schalksche trek die in 't vorige portretje is. Maar je begrypt dat ik er heel bly
mee ben. Zeg hem dat ik 't altyd voor me zet op tafel als ik schryf.
Hier (kast. v. Antw.) word ik best behandeld. 't Zou nu 'n heerlyke schryfavend
zyn (thee, kachel, lamp, alles goed!) als ik niet moê was. Ik denk heel goed te slapen
straks.
3.
Ik hoop dat je je halve plan om Marie te noodigen, maar hebt uitgevoerd. Nu 't
ons betrekkelyk zoo goed gaat (want m'n lezingen slagen!) is 't 'n waar pleizier
daarvan wat meetedeelen, niet waar? En als die stakkert met haar jongetje niet te
eten heeft - - - - och!
Ik weet wel dat je op 't oogenblik niet veel geld in kas hebt, want nà Eichelsheim
4.
& Blumer hield je maar ± 200 mark over, en ik weet hoe 't geld opgaat! Ook had
ik, als ik gewild had, je al lang kunnen zenden, d.i. afrekening van Haspels vragen.
Ook zal ik dit (morgen, byv.) doen. Maar nà Arnhem wou ik niet omdat ik weer...
hoe zal ik zeggen? Ik geloof haast dat V.Z. steelt, en ik wou hem niet om 'n paar
honderd gl. vragen ten-einde de zaak onverwikkeld te laten. Een ‘men’ die 't weten
kon, zei me dat er reeds maandag ochtend 320 kaarten verkocht waren. (Ook Oebé
had dit gehoord) En zie, v. Zuylen gaf my slechts op: gedebiteerde kaarten 289.
(apropos, de entree is dit jaar slechts 1 gl. Niet: 1.50).
Nu is 289 wel zeer veel voor Arnhem, maar dit is geen reden om 't goed te vinden
dat V.Z. 'n 30 of 40 gl in z'n stak steekt. Het wordt delikaat maar solide onderzocht.
Ramondt ('n beste kerel) zal er over spreken met den zeer vertrouwden zegsman
van de 320.
Nu, hoofdzaak is dit niet. Ik zeg 't je maar als reden dat ik je nog geen geld zond.
Ik wou met V.Z. niet in aanraking komen, omdat ik noch vriendelyk wou zyn, noch
het tegendeel om me niet te vergaloppeeren. Ik wacht rapport van Ramondt. 5.
Hoor eens, ik zou toch geen zin hebben in de Uileput . Het is er bar koud en kil,
en de stank van de plé is veel erger dan by ons. Ook die distantie van Nimwegen
is lastig. Neen, ik heb liever ons huisje. De Oebé's waren allerliefst! Die Yt is prettig, eigen en gezellig. En hy is de
6.
goedheid zelf. Heel veel komplimenten van Lientje aan

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

265
‘den jongen heer Woutertje.’ 't Mensch gaat trouwen, NB, met iemand die gedurig
moet beschermd worden (dàt zal zy dan doen!) tegen z'n zuiplust! Dat belooft wat!
Te Arnhem en Nymegen was ik heel tevreden over m'n voordracht. Ik meende
op beide plaatsen te merken dat het publiek dit ook was, vooral te Arnhem. 't Was,
dáár vooral, vol dames. Maar Versluys zei weinig of eigenlyk niets en ik roerde m'n
lezing by hem en Marie niet aan. Was dit zwygen 'n blyk van ontevredenheid, of
vreesde hy me lastig te vallen met banale goedkeuring? Soit, ik was tevreden en
publiek ook.
Te Arnhem drongen veel menschen by 't aftreden naar me toe om my de hand
te geven. Een oud man (hy zei me dat i over de 80 jaar was, zei: goed m'nheer, ik
heb 'n neef te Amstm, den advokaat de Haas, en ik meende dat die spreken kon,
maar nu zeg ik dat-i by U 'n prul is!' Vind je dìt niet aardig? En 'n jong meisje van ±
18, 20 jaar hield me staande, en wou me de hand geven. Ook in den Haag was
e

men hartelyk. Ik kreeg 'n allerliefst-eenvoudig briefje van 'n Mevrouw Verbeek, wed
van den advokaat Verbeek, die ik voor 15 jaar wel gezien had, maar nooit gesproken.
Ook m'n bezoekers op de koffi in Keizershof waren hartelyk. Ik heb geen enkele
7.
krant gelezen, en vraag er niet om. Ik weet dat veel hoorders van Haarlem, sHage,
Arnhem aan hun vrienden en kennissen in andere steden schryven zullen dat ze
m'n voordrachten niet moeten verzuimen.
Kyk, dat moet je nu prettig vinden en my steunt het. Als 't tegenliep, zou 't me
zwaar vallen. Nu volstrekt niet. Het gaat vanzelf.
Van nacht heb ik niet gehoest, en ik voel me flink. Eén ding is me lastig. Het
spreken kort na 't opstaan. Dat zal ik nu morgen hier niet hebben, en over 't geheel
niet als ik in 'n logement ben. Toch heb ik de goede Oebé's beloofd twee dagen
expres by hen te komen, zonder lezen. Nu, dit later! Schreef ik je al dat ik Zondag avend weer by Betsy geweest ben? Ik had Saterdag
en Zondag willen besteden aan Haarlem en Amsterdam. Saterdag had ik dan ook
by Jeanne koffi gedronken, en zou daar den volgenden dag komen dineeren.
Daardoor was dus 't gaan naar Amsterdam reeds vervallen. (Funke vermoeit me
zoo!) Maar Saterdag ochtend schreef ik ook Jeanne af, en ging maar naar Utrecht.
Te Amstm had ik 2 uur over, die ik flaneeren-
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de doorbracht. Ik ben daar, niet verdacht op gladdigheid allergekst in den modder
gevallen, vlak by de station. Toen ik, me in 't dameskabinet kwam reinigen vond ik
daar 'n dame die even als ik gevallen was en er schandalig uitzag. En ze huilde
‘omdat ze juist geen geld by zich had.’ Dit begreep ik niet. Later bleek me dat de
portier haar ruw had behandeld omdat ze de handdoeken zoo vuil maakte en geen
fooi geven kon. Ik nam haar onder m'n bescherming. O, komiek. 't Slot was lachen.
Vandaar alzoo naar Utrecht om maandag 'n kleine reis te hebben, en ik liet vragen
aan Bé of ze me hebben kon. ‘Heel welkom’ was 't antwoord. Ik heb dus by haar
thee (....)

Eindnoten:
gister: oorspr. stond er eergister.
hier: Utrecht.
Marie: Marie Anderson.
Ook: oorspr. voorafgegaan door Maar.
Er was (al het vorige jaar) sprake van een verhuizing naar dit huis van Versluys in Berg en Dal
bij Nijmegen.
6. Lientje: huishoudster bij de familie Braunius Oeberius.
7. veel: oorspr. stond er alle.
1.
2.
3.
4.
5.

[29 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
29 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Een dubbel en een enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.) De brief werd op 30 januari voltooid.
Utrecht, 29 Januari
donderdag middag
(van 'n andere plaats te verzenden.)
lieve Mies! Ik heb hier den heelen ochtend allerlei brieven geschreven en m'n
papieren, notaa's &c geredderd. Over 'n paar uur ga ik naar Amersfoordt.
Verbeelje ik heb by Versluys m'n scheermessen &c laten liggen. Dat is lastig. Ik
schreef hem ze naar Oebé te zenden. Ik zal daar Zondag middag tot Dinsdag ochtend
zyn. Dus adresseer die dagen by hem.
Dinsdag avend Rottd Weimer
(om 't benefiet van Haspels waarby ik 'n toespraakje houden zal)
Woensdag en Dond. ochtend natuurlyk - in Rondeel Amsterdam Verder weet ik niet.
Ik zal 't je by tyds doen weten. Verbeelje, van de Uileput komende is 't paard geschrokken voor
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'n bundel hout op den weg. Hy sprong over de heg en we hadden alle moeite om
den boel weer in orde te krygen. Maar 't beest had zich niet bezeerd. 'n Groot geluk.
r

Eén decim links of rechts dan was i met 'n borst op 'n puntig paaltje te recht gekomen
en misschien dood geweest! Ik vind Wou's portret hoe langer hoe mooier, te Amersfoordt vind ik zeker 'n brief
van je, en misschien 'n langen waarmee ik heel bly wezen zal. Maar van den
fameuzen verjaardag kan er zeker nog niets instaan. Ja toch, over 't effekt van
briefen pakket. - Ik denk je eerst dinsdag van Rotterdam geld te zenden, daar ik op
dien dag met Haspels hoop afterekenen. Ik wou, voor dien tyd, eerst wat zekers
weten over de afrekening van Arnhem. Amersfoordt, donderdag avend laat 11 uur
Zie zoo. Amersfoordt is weer afgeloopen. Er waren maar 108 menschen.
Amersfoordt is 'n kleine plaats, moet je denken. Ik heb redelyk gesproken en 't
scheen te bevallen. Toch vond ik publiek flauw. Ik zit nu in 'n goed kamertje, ik heb
kom en beschuitjes met kaas laten brengen.
o

Tot m'n blydschap vond ik hier je brief n 12, gesloten woensdag ochtend.
Woutertje hàd z'n prentenboeken en voelde zich wichtig! 't Lieve kind! Ja, alles wat
je van hem schryft is snoepig. Ik ben benieuwd naar 't verslag van woensdag-avend,
ook wat M.A. betreft. Ei, schryft ze novellen? De pseudoniem (waarom?) zal ze wel
gauw verklappen. Zwygen kan ze niet. Water in 'n mandje. Gut, ik had niet gelet op
o

't postmerk van je n 11, te W.b. in de bus gedaan.
Riek viollist? zoo iets hoort by zenuwachtigheid.
1.
violoncellist?
Ik begryp dat Wou zoo'n bezoek van 'n ‘dame’ met ‘zoontje’ heel feestelyk vindt!
En 't eten beneden! Als nu de kachels maar warmte hebben gegeven!
En Schenkel trouwen? Welke dwaas wil dat met haar begaan? Ze zal haar
flaneeren niet kunnen laten, denk ik, en zich vervelen. - Ik heb nog geen enkel maal
iets over m'n voordrachten in 'n blad gelezen. Ook vraag ik er niet naar. Wel ben ik
'n beetje benieuwd naar den Spectator. -
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Let je wel op, of m'n brieven aansluiten? Jou nummers zyn best, maar ik hoef 't niet
te doen omdat de plaatsen moeten volgen volgens 't lystje. Je kunt al m'n faits &
2.
gestes nagaan. Ik heb al voor den tweeden keer m'n haar laten snyden, te Keulen
eerst, en van ochtend te Utrecht. Nu is 't goed. Morgen blyf ik hier den halven dag tot ik naar Zutfen ga. Ik schreef je al dat ik nà
Kampen, d.i. zondag naar Arnhem ga by Oebé. Daar blyf ik tot Maandag avend of
dinsdag ochtend. Dan Rotterdam (benefiet Haspels) tot woensdag ochtend.
Woensdag avend, Rondeel Amstm donderdag 5 febr. spreek ik te Gouda dit wist je
nog niet. Wil je dit alles noteeren voor adressen? Hoe is 't mogelyk dat Wou slechts 2 pond toegenomen heeft! Hy is toch zoo
gezond en flink! Dat begryp ik niet. Hoe jonger, hoe sneller groei toch. Op die manier
heeft hy nog 18 jaar noodig om 100 pond te halen, nam 34 + 4 × = 100, x = 18. Dat
is mal. Hoe 't met Hoorn gaan moet, weet ik niet. Haspels zei me dat-i van Persyn de
man die 't daar voor hem regelde geen antwoord kreeg. Daarop schreef ik aan
Merens, niet willende vragen om antwoord van Persyn, of hy ook wist wanneer ik
daar spreken zou? Nu ontvang ik 'n briefkaart waarin hy zegt het niet te weten, en
dat ook Persyn het niet weet. Haspels had in December verzocht een dag in maart
te bepalen, en dat kon Persyn toen niet doen. Zeer juist, maar Persyn had wel in
febr. op de zaak kunnen terug komen. Ik gis dat die Persyn kwaad is dat ik te Hoorn
geen notitie van hem genomen heb. Ik zal Haspels verzoeken niet te vragen om
antwoord. Niet of graag. Je begrypt dat ik te Amstm wat m'n voordracht aangaat,
van Pool & fredi weer niet gemerkt heb. Ook dàt is eenigszins 'n reden waarom ik
geen lust heb dien zondag over 8 dagen met Betsy naar Amstm te gaan. 3.
Is er ook geen Muzio gambit in Max Lange ? En in den kathechismus? En in
4.
Neumann? Ik ben benieuwd naar je party . Ik zal hem aanst. Zondag en maandag,
te Arnhem, naspelen. Die vrouw van Gorter is inderdaad lief. Iets als Hilda. Vlug, vrindelyk, kinderlyk,
eenvoudig en toch (geloof ik) verstandig. - Dat ik dien vryen dinsdag naar Uileput
ging was gedeeltelyk om dien uithoek àftedoen. Over Eduard heb ik 'n barren brief aan Holle geschreven. (Niet bar voor H. maar
voor Edu) Ik verzoek hem aan Eduard in byzyn
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van v.d.H. & Buys te zeggen dat hy liegt. Dit ook om v.d.H. & B. te waarschuwen.
Hy is in staat instrumenten uit dat museum te stelen en te verkwanselen. Aan Holle
heb ik gevraagd wat die meubels waard waren. Ik wil ze betalen, niet om E, niet om
Holle, maar voor myzelf. Eduards eenige verschooning is dat-i niet wys is. Maar
juist dit maakt hem gevaarlyker. Want, als-i merkt dat men hem voor krankzinnig
5.
houdt, zal hy dáárop zondigen. Ik vrees genoodzaakt te zyn in de courant tegen
hem te waarschuwen. Ja, hy 15 dom, en erger: hy is onwys, maar... daarmee
koketteert en poseert hy. lieve beste Wou, ik dank je wel voor dat aardige versje van den vos en de gans
en den jager met z'n schiessgewehr. Kan je 't al opzeggen? Dag, lieve jongen, zoete
hart van papa en mama. Mamaatje schryft dat je heel lief en goed bent. O, dat is
zoo pleizierig voor papa te hooren. Ik ben op de Uileput geweest, en heb Bruno den
hond gezien. Ook de kinderen, Bram en Willem en (?). Ze vroegen allemaal of Wou
'n braaf kind was, en ik heb gezegd: o ja, heel braaf en lief. Allemaal, zei ik, maar
ik meen daarmee de menschen en kinderen. Je begrypt wel dat Bruno het niet
vroeg, want zoo'n hond kan niet spreken, dat weet je wel. Dag lief kind, beste jongen.
Pas je goed op mama? Ei, ei, is mama 'n wik? Wel jou grappige jongen! En jy bent 'n tik en 'n kik, en 'n
sik, en 'n mik en 'n tikkemikkesikkik. Dat zeg ik ook voor gekheid, hoor je. Geef
mama nu 'n zoen, omdat ik 't niet doen kan. Zoo'n kind! Hy laat je schryven dat het schildpadje met de dame komt. Verbeelje
die lange Marie als byhangsel van zoo'n beestje! Dat stukje uit Asmodee over Bicker
was niet in je brief. Van Van Anten en Roorda in O & W. weet ik niets. Ik kryg geen
enkel blad in handen. ten Brink Huet ophemelen. Natuurlyk B H. is medewerker van z'n tydschrift. Ik ben heel wel, en heb al sedert 3 nachten niet gehoest. My makeert niets! In 't Logement te Utrecht word ik door Jongen met hartelykheid behandeld. Ik voel
me daar zoo makkelyk. De kus die je vraagt, zend ik je heel hartelyk, 'n heele erge! En nu ga ik naar bed,
donderdag avend 12 uur. Jy slaapt al lang, denk ik, tenzy je schaakt. -
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Amersfoordt, Vrydag ochtend
Ik ga ½2 naar Zutfen. Van nacht was 't vreeselyk koud. Met veel dekens en al
m'n kleeren bovendien, kon ik maar niet warm worden. De graden weet ik niet, maar
't was erg. Ook nu nog, zelfs met 'n gloeiende kachel. Zutfen vrydag avend
Ik zal dezen maar van hier op de post doen. Schoon je zegt eerst naar Kampen
te zullen schryven heb ik toch 'n stille hoop dat hier van avend 'n brief zal aankomen.
Dag beste Mies, dag Wou. Dinsdag zend ik je geld van Rotterdam.

Eindnoten:
1. Violist: later bovengeschreven. Riek was het zoontje van Marie Anderson.
2. faits & gestes: doen en laten (fr.)
3. Het Muzio-gambiet is een variant van een opening waarbij de koningspion wordt geofferd. Voorts
worden hier drie schaaknaslagwerken genoemd.
4. Gedoeld wordt op de door Multatuli op 5 januari 1880 tussen Mimi en D.R. Mansholt
gearrangeerde korrespondentieschaakpartij.
5. tegen: oorspr. voorafgegaan door tzt.

[29 januari 1880
Voordracht te Amersfoort]
29 januari 1880
Multatuli spreekt te Amersfoort.

[30 januari 1880
Bericht in Amersfoortsche Courant]
30 januari 1880
Bericht inzake de voordracht van Multatuli te Amersfoort op deze dag in de
Amersfoortsche Courant, no. 2798. (G.A. Amersfoort; afschrift M.M.)
Heden, Donderdagavond te 8 uren, wordt de meergemelde voordragt door den
Heer Douwes Dekker (Multatuli) in Amicitia te Amersfoort gehouden en het is wel
te verwachten dat een aantal ingezetenen den begaafden redenaar zullen gaan
hooren. Tevens is het wel mogelijk dat hij, na afloop zijner voordragt gelegenheid
zal geven tot debat, niet alleen omtrent zijne voordragt van thans, maar ook omtrent
zijne voordragt van den jongsten winter, waarover in ons blad herhaaldelijk aller
interessantste polemiek is gevoerd tusschen een onzer geachtste en geleerdste
1.
stadgenooten en zijnen jeugdigen tegenstander , zullende het zeker leerrijk worden
gevonden, als gemelde heeren heden avond tegenwoordig zijn, om met Multatuli
daarover debat te voeren, waaraan dan ook wel andere aanwezigen zullen
deelnemen.

Eindnoten:
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[30 januari 1880
Verslag voordracht Nijmegen in de Nijmeegsche Nieuwsbode]
30 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli op 27 januari te Nijmegen in de
Nijmeegsche Nieuwsbode, no. 1194. (G.A. Nijmegen; fotokopie M.M.)

De voordracht van Multatuli.
‘Idealisme of realisme’ luidde het onderwerp, Dinsdag avond door Multatuli
behandeld. De dichter van den ‘Max Havelaar’ en van de ‘Vorstenschool’, de man
die op het gebied van het verhaal en van het drama meesterstukken geleverd heeft,
de schrijver der Ideeën', die geheel het rijke menschenleven tot onderwerp zijner
beschouwingen heeft gekozen, die zijne denkbeelden over de ‘levensvragen’, welke
aan de orde zijn bij alle lieden van eenige beschaving, jaren achtereen in den meest
pikanten vorm pleegt uit te spreken, zou ons zeggen wat hij over deze zoo hoogst
belangrijke zaak denkt.
Geen wonder, dat zijne hoorders zich tot luisteren schikten met die spanning,
welke zulk een onderwerp, door zulk een spreker behandeld, onwillekeurig wekt.
En de indruk?
‘Teleurstelling’ moet het woord luiden, waarin wij al onze indrukken samenvatten.
‘Wie wel onderscheidt, onderwijst goed.’ Die spreuk der Romeinen, door den
spreker zelven aangehaald, werd hier niet in toepassing gebracht.
Geen enkele hoorder, die aan 't eind wist wat hij onder idealisme of realisme te
verstaan heeft. En toch hebben die woorden in den mond of in de pen van wie ze
gebruiken eene bepaalde beteekenis. Waarom werd die niet opgespoord? Waarom
werd niet gezegd, of die, naar des sprekers meening, al of niet juist was? We weten
het niet.
En toch, niemand zal ontkennen, dat het vooral in onze dagen eene zaak van het
hoogste gewicht is, daarover een juist oordeel te kunnen vellen.
Is de kunstenaar - romanschrijver, dichter, schilder, beeldhouwer, enz. - alleen
geroepen om de natuur af te beelden, zooals zij is, onverschillig, of hij daarbij het
schoone of het leelijke te aanschouwen geeft?
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Of is het zijne taak, uit de werkelijkheid datgene te kiezen, wat èn waar èn tegelijk
schoon is, om daarover al den gloed der poezie te doen schijnen, die straalt uit zijne
kunstenaarsziel?
Hebben zij gelijk, die beweren, dat de mensch geen ander levensdoel kan hebben
dan een zoo groot mogelijk deel van den maaltijd des levens meester te worden,
onverschillig door welke middelen hij dat verkrijgt?
Of is het recht aan de zijde dergenen, die volhouden, dat het ‘goed zijn’ en ‘goed
doen’ alleen een mensch waardig is, dat hij dit doel nooit uit het oog mag verliezen,
onverschillig, welk een invloed dit oefene op zijn uiterlijk lot?
In deze beide dilemmaas op het gebied der kunst en der levensrichting lost de
vraag: Idealisme of realisme zich voor elken nadenkende op.
Wat hebben we hierover van Multatuli vernomen?
Geen woord.
De spreker heeft zich zijne taak zóo gemakkelijk gemaakt, dat ons onwillekeurig
een uitroep in de gedachten kwam, hem in vroegere dagen eens in arren moede
ontsnapt en die van alles, behalve van achting voor zijn publiek getuigde.
Eene ontleding van de voordracht zou dus de moeite niet loonen. Alleen eene
waarschuwing ten slotte.
Indien een zijner hoorders soms de lust mocht bekruipen om de ‘Lettres de
Mirabeau à Sophie’ te bestellen bij zijn boekverkooper, na de lofrede door Multatuli
daarop gehouden, zou hij het woord: ‘zoekt en gij zult vinden’ in dezen niet bevestigd
zien.
Er bestaan geene brieven van Mirabeau aan Sophie Ruffey, de overspelige gade
van den president Monnier te Pontarlier, die door den jeugdigen Mirabeau geschaakt
werd en die met hem eenigen tijd te Amsterdam woonde. Sophie Ruffey toch vond
spoedig bij anderen troost voor het gemis èn van echtgenoot èn van geliefde. Aan
haar schreef men zulke mooie brieven niet. En Mirabeau, de ‘stierenkop’, die ten
gevolge zijner uitspattingen, waaraan hij zich niet kon ontworstelen, vroeg stierf,
was een uitstekend redenaar in de Nationale Vergadering, maar geen man om zulke
mooie brieven te schrijven.
Maar er zijn andere ‘Lettres à Sophie’, geschreven door Diderot aan Sophie
Voland, een allerbeminlijkst meisje, brieven waarin de wijsgeer zijne geheele ziel
voor zijne beminde uitstort.
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Men bestelle alzoo de Lettres de Diderot à Sophie Voland.
Inderdaad is daaruit voor jongelui ook in onze dagen te leeren hoe men kan
liefhebben zonder laffe verliefde praatjes te houden.
En dat was hier de bedoeling.

[30 januari 1880
Advertentie voordracht Amsterdam (II)]
30 januari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Amsterdam op 4 februari in
het Algemeen Handelsblad, no. 15489. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
LAATSTE VOORDRACHT

van
MULTATULI,
in dit seizoen, op Woensdag 4 Februari, des avonds 8 uur, in de
Gehoorzaal van het Nutsgebouw, N.-Z. Voorburgwal achter het Paleis.
Onderwerp: DE KORTZICHTIGHEID VAN KAMERDIENAARS. Van heden af kan
men plaats bespreken à 10 Cents bij den Conciërge van voornoemd
lokaal, bij wien Toegangsbewijzen verkrijgbaar zijn à f 1, mits genomen
vóór den dag der Voordracht. Op den dag der Voordracht is de prijs f 1.50
per plaats.

[30 januari 1880
Voordracht te Zutphen]
30 januari 1880
Multatuli spreekt te Zutphen.

[31 januari 1880
Verslag voordracht Amersfoort in de Nieuwe Amersfoortsche
Courant]
31 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Amersfoort van 29 januari in de Nieuwe
Amersfoortsche Courant, no. 9. (G.A. Amersfoort; afschrift M.M.)
Donderdagavond jl. hield de heer D. Dekker (Multatuli) een openbare voordracht in
de concertzaal van de sociëteit Amicitia, tot onderwerp zijner rede had spreker
genomen ‘de woorden en hunne beteekenis.’ Vele hoorders zoowel van hier als
elders, waren tegenwoordig, allen volgden met onverdeelbare aandacht den spreker;
vloeiend en zuiver was zijne taal, zijne voordracht, zoowel vorm als inhoud gaf veel
te denken.
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[31 januari 1880
Verslag voordracht 's-Gravenhage in De Nederlandsche Spectator]
31 januari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te 's-Gravenhage van 22 januari in De
Nederlandsche Spectator, no. 5, blz. 33-34. (M.M.)

Voordracht van Multatuli.
Donderdag 22 Januari trad de heer E. Douwes Dekker te 's Gravenhage op. Had
het steeds toenemend tal zijner vrienden reeds te Rotterdam, Dordt, Amsterdam,
Schiedam zijne boeiende en opwekkende voordrachten met ingenomenheid gehoord,
te 's Gravenhage was de belangstelling ditmaal ook groot en het aandachtige publiek
talrijk. De spreker moet het weldra gevoeld hebben dat hij sympathieke toehoorders
vóór zich had. Zijne improvisatie was te rijk en te vol om er een geregeld verslag
van te geven. Er ligt zoo veel in den toon, in de fijnheid eener wending, in de
eigenaardige wijze van zeggen, dat verloren gaat wanneer men het zou willen
opschrijven. Toch zullen wij trachten eene lichte schets te ontwerpen van de
kaleidoskopische beelden die hij ons voortooverde. De ernst en juistheid in het
denken en het uiten van de gedachten, ziedaar zijn thema. Liever dan Talleyrand's
gezegde aan te nemen, ‘het woord is gegeven om de gedachten te verbergen,’
wilde Multatuli dit aldus opvatten; het schijnt wel alsof het woord dient om de
gedachten te verbergen. Immers hoe onjuist drukt men zich veelal uit! Zeker men
behoeft niet al te puristisch te zijn, maar tegenwoordig wordt er wel wat al te zeer
gezondigd tegen de juistheid van taal en denken. Daar komen ook van tijd tot tijd
allerlei woorden in zwang. De spreker herinnerde aan het verschijnen van woorden
als: bepaald, billijk (goedkoop), stemmig, enz. Zeer slordig is vaak de wijs waarop,
de taal waarin men zijne denkbeelden uitdrukt. En dat getuigt van traagheid of van
slordigheid in het denken.
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1.

Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ; zeg mij hoe gij u vermaakt, ik zal er uit
opmaken wie gij zijt. Niet wat den mond ingaat verontreinigt, maar wat den mond
uitgaat. Aan deze en dergelijke aforismen, die de spreker ontleedde en toelichtte,
knoopte zich dan telkens eene uitweiding, vol vernuftige, voor sommigen ook wel
paradoxale zetten. Ook de dichters werden soms ter sprake gebracht;
Wat slaapt het zacht op 't blauw satijnen kussen,
zoo zong Beets van het kindje. De spreker, die het misbruik van adjectiva
behandelde, vroeg wat doet hier ter zake dat het kussen blauw was? Ware de zaak
anders, minder juist, minder schoon wanneer het kussen nu eens roze was geweest?
En dan dat slapen op satijn - dat moet erg kriebelig zijn. Hier ziet de spreker valsch
idealisme. Hij had veel sympathie voor Dickens, maar ook bij dezen vindt men vele
zulke stoplappen en loopjes als: ja, zeide hij, aan de knoop van zijn jas trekkende.
- Hm, kwam de heer P., terwijl hij aan zijn neus krabde, enz. De dagbladen geven
ons dagelijks zulke voorbeelden: Een afschuwelijke moord enz. Vrage, zijn er ook
beminnenswaardige moorden? Bij een spoorwegongeluk schreef een fransche
courant, dat men lang gevischt had naar de lijken; eindelijk was men zoo gelukkig
2.
te vinden... een chapeau horriblement mutilé .
Hans komt door zijn domheid voort; de hel is met goede bedoelingen bevloerd;
elk is een dief in zijne neering. - Wanneer wij deze spreekwoorden noemen, zal
men zich de gedachtenreeksen herinneren die daaruit voortvloeiden. Bij die waartoe
het laatstgenoemde aanleiding gaf, kwam bij ieder de gedachte op aan Pincoffs.
Ja, zei de spreker, gij denkt zeker aan dezen. Nu ja, hij deed zeker zeer verkeerd,
- maar ik geloof toch dat de groote verontwaardiging hier wel een weinig het gevolg
was van de grootheid der geldsom. De balansen flatteeren - wij zien het dagelijks
en overal. Zie de couranten, hare advertenties, zie de staatsbegrootingen, o, de
ministers en het staatsbestuur, flatteeren zij ook de balansen niet?
3.
Op zijnen weg het gezegde ontmoetende: il y a des juges à Berlin , weidde de
spreker hierover uit en droeg Andrieux's gedicht voor. On respecte un moulin, on
4.
vole des provinces , in die kunst van kemelen doorrijgen enz. was Frederik de
Groote een meester en
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velen na hem. Zoo werden nog spreuken van Vauvenargues, van La Bruyère, la
Rochefoucauld behandeld.
Dit alles werd later saamgevat. Multatuli, hij van wien wij gewoon zijn dat hij met
onverdroten moeite en inspanning zich beijvert zuiver te denken en zuiver zijne
gedachten uit te drukken, drong daarop aan. Er ligt onredelijkheid in het verslonsen
van de hersenen, in het toegeven aan slordigheid. De zaak hangt nauw met geweten
en gewetenloosheid samen.
Het was den toehoorders aan te zien dat zij meer en meer van de spelende
voorbeelden verheven werden tot iets hoogers; dat zij den indruk ondervonden van
den ernst des sprekers. Men stond op, men drong nader, men hing allengs aan
zijne lippen. Want, vooral het eind en het slot was spannend, boeiend, verheffend.
Hij schilderde ons de laatste oogenblikken van den ‘niet geloovige’, die gewerkt
en gestreden heeft voor hetgeen hij goed achtte, als het langzaam insluimeren na
een vermoeienden en drukken dag, nog met een vriendelijken, kalmen glimlach op
het gelaat, dankbaar voor al het goede wat hij heeft genoten en onder den invloed
van het bewustzijn: ‘ik heb gewerkt en gedaan wat ik kon, ik heb getracht mijn plicht
te doen.’
Wel staan zijn vrienden schreiende om hem heen. Toch is hun treuren niet pijnlijk,
want vooral in dit oogenblik ‘gelooven’ zij aan de macht van het goede, nu zij dezen
apostel zien heengaan, kalm en tevreden, moede van het werken en begeerig om
zijn hoofd ter ruste te leggen om in te slapen en terug te keeren tot het stof waaruit
hij werd geboren. Amen!

Eindnoten:
1. Dis-moi qui tu hantes etc.: zeg mij met wie ge omgaat, en ik zal U zeggen wie ge zijt (fr.)
2. Chapeau horriblement mutilé: een afgrijselijk verminkte hoed (fr.)
3. Il y a des juges à Berlin: er zijn (tenminste) rechters in Berlijn (fr.) aanhaling uit ‘Le meunier de
Sans-Souci’, een door Multatuli vertaald gedicht; vgl. Multatuli ‘Gedichten’, uitgegeven door S.
Blom, 1983, blz. 17-20.
4. On respecte un moulin etc.: men ontziet een molen en rooft hele provincies (fr.)

[31 januari 1880
Ingezonden Stuk G.J.P. de la Valette in De Ned. Spectator]
31 januari 1880
Ingezonden Stuk van G.J.P. de la Valette in De Nederlandsche Spectator, no. 5,
blz. 34-35. (M.M.) Fragment.
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Eerlijk en fatsoenlijk.
In zijne belangwekkende voordracht van den 22n j.l. gaf Multatuli ook eenige
opmerkingen ten beste betreffende de drie Fransche moralisten La Rochefoucauld,
La Bruyère en Vauvenargues. Het zij mij vergund hier iets in het midden te brengen
naar aanleiding van eene dier opmerkingen en wel die, welke hij maakte over het
1.
gezegde: Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien . Multatuli versprak
zich, toen hij deze woorden aan La Bruyère toeschreef, ze zijn van La Rochefoucauld.
(No. CCIII der Maximes in de Éditions Définitives, zooals van Fortia en Gilbert.)
Wat werd met die uitspraak bedoeld?
Multatuli had het over eerlijkheid, vatte den aangehaalden zin op als de definitie
van eerlijk man en verklaarde, dat zij hem niet recht duidelijk was, aangezien een
eerlijk man zich althans wel ‘piqueren’ zal van eerlijk te zijn, wat hem dien naam
echter weder zou doen verliezen, juist omdat men dan niet meer van hem zou
kunnen zeggen qu' il ne se pique de rien. De spreker vermoedde, dat de
oogenschijnlijke onjuistheid opgehelderd zou worden indien men nauwkeurig de
beteekenis kende, door La Rochefoucauld hier gehecht aan de uidrukking: Se piquer
de quelque chose. Doch daarin zit het niet; het bedoelde werkwoord is gebezigd in
den gewonen zin van zich op iets beroemen, zich op iets laten voorstaan. Het is het
woord honnête, dat de lezer van de wijs brengt, dewijl het hier niet de beteekenis
heeft van eerlijk, maar van fatsoenlijk of, verkiest men het stipter, van hetgeen door
het Engelsche gentlemanlike aangeduid wordt. De schrijver der Maximes heeft
willen zeggen: de ware gentleman laat zich op niets voorstaan, is niet ijdel.
De bewuste tweederlei beteekenissen, nagenoeg overeenkomende met die van
het Latijnsche stamwoord honestus, heeft, zoo als men weet, het Fransche honnête
nog; maar in die van fatsoenlijk, net, betamelijk wordt het tegenwoordig minder
algemeen gebruikt dan zulks b.v. nog door Montesquieu en Voltaire gedaan werd.
Onder ‘un honnête homme’ verstond men van Rabelais tot Beaumarchais - zie o.a.
van den laatste zijn Mémoires contre le conseiller Goëzman - ook hetgeen men
tegenwoordig als ‘un homme du monde’ aanduidt. Brantôme spreekt in zijn Vie des
Dames Galantes telkens van ‘grandes et honnestes dames’, die er
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een honnesté op na houden, welke in de 19de eeuw bij de policie een nummer
krijgt... als zij behoort tot de zedelijke bagage van ‘petites dames.’ Maar Brantôme
kent het epitheton aan zijn minen manzieke hofdames dan ook alleen toe in den
zin, waarin La Bruyère het bezigt, waar hij spreekt van une naissance honnête. [‘Il
n'y a guère qu'une naissance honnête ou une bonne éducation, qui rende les
2.
hommes capables de secret.’ Caractères. De la société et de la conversation .]
Met de plaatsing van het adjectief honnête vóor of achter het substantief, van
welke plaatsing volgens den taalregel, de beteekenis afhangt, hebben Fransche
schrijvers het nooit zeer nauw genomen. Zij gebruikten het, vóóraan geplaatst,
evenzeer in den zin van fatsoenlijk als van eerlijk. Het zou weinig moeite kosten dit
aanstonds door tien, twintig onafwijsbare voorbeelden te staven, maar het zal wel
onnoodig zijn; ieder herinnert zich dergelijke voorbeelden en kan ze anders in de
eersten den besten zijner Franschen auteurs gemakkelijk genoeg vinden. Maar er
zijn gevallen, waarin ten gevolge van de bewuste achteloosheid, de bedoeling van
den schrijver met het attribuut honnête niet duidelijk, of althans niet dadelijk onder
het lezen blijkt. Zoo geeft het besproken gezegde van La Rochefoucauld aanleiding
tot misverstand, ook, omdat men onwillekeurig geneigd is het in verband te brengen
met de voorafgaande maxime: ‘Les faux honnêtes gens sont ceux qui déguisent
leurs défauts aux autres et à eux mêmes; les vrais honnêtes gens sont ceux qui les
3.
connaissent parfaitement et les confessent ; waar honnêtes wèl met eerlijk vertaald
moet worden. Dan, tusschen deze twee nummers bestaat, naar mijn meening, even
min verband als tusschen verscheidene andere op elkander volgende. Men moet
den zin op zich zelven nemen en bestudeeren, dan geraakt men tot het inzicht, dat
hij een omschrijving behelst van een fatsoenlijk man, een ‘homme du monde’, een
‘gentleman’, al naar men verkiest. (....)

Eindnoten:
1. Le vrai honnête homme enz.: de ware fatsoenlijke mens is degeen die zich op niets laat voorstaan.
(fr.)
2. Il n'y a guère enz.: eigenlijk stelt alleen een fatsoenlijke afkomst of een goede opvoeding de
mensen in staat dingen voor zich te houden (fr.) uit ‘Karaktertrekken. Over de samenleving en
over konversatie’.
3. Les faux honnêtes gens enz.: zogenaamd eerlijke mensen zijn zij die hun tekortkomingen
verbloemen voor anderen en voor zichzelf; echte eerlijke mensen zijn zij die ze precies kennen
en ze toegeven. (fr.)

[31 januari 1880
Advertentie en bericht voordracht Meppel]
31 januari 1880
Advertentie en aanbeveling inzake een voordracht van Multatuli op 18 februari te
Meppel in de Meppeler Courant, no. 9. (Stadskantoor Meppel; fotokopie M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

279
Groote Societeit te Meppel.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
op Woensdag 18 Februari a.s., des avonds ten 8 ure.
Toegangskaarten te bekomen aan het Lokaal der Societeit en bij de
Uitgevers dezer à f 1.Den 18 Februari, des avonds, zijn de plaatsen f 1.50.
- Gelijk wij reeds in een vorig nummer mededeelden, zal Multatuli, (de heer Douwes
Dekker), den 18 Februarij alhier eene lezing houden. Wie kent Multatuli, den strijder
voor den Javaan, niet, uit zijne geschriften? Wie, die hem alleen daardoor kent,
verlangt niet die kennismaking voort te zetten, door hem zelf te hooren? Wie, die
hem eens hoorde, verlangt niet naar eene herhaling daarvan. Zijn zeldzaam talent
van causerie, met zijn puntigen stijl toch boeit ieder, ook al moge men het niet eens
zijn met al zijne ideëen. Geen wonder dat wij vertrouwen dat den 18 Februarij de
zaal zal blijken te klein te zijn, om alle belangstellenden te bevatten.
Aan hen zij berigt, dat de entrée f 1 bedraagt, wanneer men zich voor dien tijd
van plaatskaartjes voorziet, welke nu reeds verkrijgbaar zijn aan de Sociëtet, doch
dat op den avond zelven de entrée f 1.50 is.
De plaatsen welke Multatuli bezoekt, zijn de volgende:
Dingsdag 17 Februarij te Hengelo; Woensdag 18 Febr. te Meppel; Vrijdag 20
Febr. te Veendam; Maandag 23 Febr. te Assen; Dingsdag 24 Febr. te Groningen;
Woensdag 25 Febr. te Winschoten; Donderdag 26 Febr. te Leeuwarden; Vrijdag 27
Febr. te Heerenveen en Zaturdag 28 Febr. te Sneek.
De schrijver van de ‘Haagsche Kroniek’ in de N. Gr. Ct. zegt aangaande Multatuli's
optreden in Diligentia o.a. het volgende: ‘Multatuli had eene stampvolle zaal, en hij
verklaarde dit zeer te waarderen; hij beval zich in de vriendschap van 't publiek aan
- hij schijnt dus achting voor dat publiek te hebben verkregen, nu 't hem ook blijkbaar
meer begint te waarderen. Nu - er was dan ook weder veel goeds in zijne voordragt;
't was niet alles even nieuw en juist, maar wel pikant en soms al bijzonder scherp.
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Dit laatste geldt in de eerste plaats van zijne gelijkstelling van de Nederlandsche
Regering met Pincoffs; beiden hadden, beweerde hij, “balansen geflatteerd”, - de
eerste, bij de voorstelling onzer overwinningen in Atchin, - de laatste, bij 't opmaken
der rekening van eene onderneming. En dat men nu zoo algemeen tegen Pincoffs
uitvoer, och, dat was niet uit afschuw voor het tekort doen aan de waarheid, maar
om de groote sommen, waarover de balansvervalsching liep!’

[31 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
31 januari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) De brief werd voltooid op 2 februari.
Zutfen, 31 Januari 80
Saterdag ochtend lieve beste Mies, Zie zoo, de lezing gist'ravend was goed, en
't publiek zéér tevreden, ja opgewonden. Even als te Schiedam riepen ze my terug.
Jammer dat er (volgens de opgaaf van V.Z.) maar 100 menschen waren, en de
onkosten zyn hoog. Geldelyk heeft dus zoo'n avend niet veel te beduiden maar men
moet het een door 't ander nemen. Te Amersfoort was 't publiek houterig en flauw.
Niet uit kwaden wil, denk ik, maar uit lamheid. Ik ben zeer wel, zeer! Er mankeert me niets. Aardig toch! Ik schryf 't je om je
pleizier te doen. Heb volstrekt geen medelyden met me. De uren vóór de lezing (al
weet ik nog m'n onderwerp niet) ben ik heel kalm en gerust, zelfs byzonder kalm. Ik had gistr'avend 'n beetje gehoopt op 'n gelen brief, schoon je gezegd had dat
je eerst naar Kampen zoudt adresseeren. Nu, dáár kom ik van-middag tegen 5 uur
aan. Morgen (zondag) ga ik naar Oebé om daar (ik denk:) tot Dinsdag ochtend te
blyven.
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1

4 f Woensdag avend ben ik Rondeel }
Amsterdam }
1.
5 feb donderdag avend spreek lokaal Gouda. 2.
Ik vind Wou's portretje hoe langer hoe mooier. Eerst was z'n bildchen anders
3.
dan ik me hem voorstelde. Maar later akkomodeert zich zoo'n portret met de
herinnering. Het staat nu met het vorige en de beide van jou in 't geopend deksel
van m'n trommeltje. Hé, van daag in 'n paar uur loisir, wat achterstand afdoende,
4.
heb ik nu voor 't eerst dien brief van Titia v.d. Tuuk gelezen. Wat is die lief
geschreven! Ik meen dien brief na haar duitsch reisje. Het doet me nu toch leed dat
ik er niet op geantwoord heb. Maar, helaas, ik kan dikwyls al die hartelykheden geen
weerklank geven. Nu heb ik haar 'n woordje geschreven. Kampen Saterdag avend
6 uur
Dat is 'n tegenvaller! Ik dacht hier 'n brief van je te vinden en er is er (nog?) geen.
Je laatste was van dinsdag avend, woensdag ochtend op de post gedaan toen je
M.A. ging afhalen. Misschien komt hy nog van avend, maar ik had hem graag voor
de lezing gehad, of liever voor ik me klaar maakte voor de lezing.
daar is-i! ½7 dàt doet me pleizier!
Hy was heel lang en heel prettig. Ik heb hem heelemaal gelezen en nu begin ik
me met m'n voordracht te bemoeien. Morgen of van avend na de lezing meer. ¼ voor Elf.
De lezing is weer afgeloopen. Er waren weinig menschen, ± 80 maar, zei V.Z.
En de onkosten zyn altyd hoog. 't Is jammer, want ik heb nogal goed gesproken.
Enfin hierna beter!
Maandag ochtend by de Oebe's, lieve beste, ik heb je gister in 't geheel niet
geschreven. Te Kampen bezoeken zonder eind. ± 4 uur kwam ik hier, toen eten en
makkelyk praten. Ik was lui en had pret er in toetegeven.
Ook vandaag voel ik me lui, en geniet van de niet-publiekerigheid. Oebe en Iet
zyn waarlyk allerliefst. Ook zoo makkelyk.
Van ochtend kreeg ik je prettigen brief van Saterdag avend en
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zondag ochtend. Dank je wel. Och, die arme Riek! Dat schreien is roerend. En Marie
voelt het niet! Het is toch 'n beschuldiging tegen haar. Ze is te lui van hoofd en hart
om 'r kind bezig te houden en te vullen. Wou zou naar jou verlangen als-i uit was.
Dank Wou voor z'n brief. Ik zend hem over eenige dagen weer 'n langen. Dan heb
je wat voortelezen. Ik ben hier werkelyk op m'n gemak. Lientje bedankt Wou wel voor z'n groetje en laat ‘den jongenheer heel vriendelyk
weerom groeten.’ Ze zei dat hy zoo'n beste lieve jongen was. Oebé zei me gister (reeds terstond by 't afhalen) dat er een ‘lief jong meisje naar
my gevraagd had die me zoo graag spreken wou. Eerst dacht ik dat het 'n ander
was (waarvan straks) ‘Neen, zei hy, niet die jou aansprak na de lezing. 't Is 'n juffr.
Stoffels, nu by haar moeder te Velp (vroeger te Berlikum?) Het moet de familie zyn
die eenigszins met je verwant was en die eens op 'n vorige lezing gezegd heeft dat
ze zoo graag eens wat van je wilde hooren, enz. Dezen keer heb ik geen tyd, maar
by gelegenheid zal ik ze waarschuwen als ik in de buurt kom. Maar ik meende dat
het groningsche familie was, en die dochter (ze was door haar moeder gezonden,
meen ik) scheen vroeger te Apeldoorn gewoond te hebben. De naam is Stoffels.
Help me wat op de hoogte. Ja, v. Helden is weer aan 't uitgeven, te Amsterdam. Zoolang als 't duurt! Och, de Oebé's zyn zoo lief! Ze hebben de ware hartelykheid die prettig is en niet
drukt. Maar ik vind dat Iet er zwak uitziet. Dit is ze ook, zegt ze. 't Is wel jammer! Ik had hier je schaakparty willen naspelen maar vond hier geen bord. Houd je
dapper. rs6.

Ja, te Amstm over kortzichtigheid v. Kam. Eigenlyk is 't me net gelyk wat de
tekst is. Voor de grap had ik net even goed wat anders kunnen zeggen. 5.
Van 't meisje dat me hier vroeg te spreken (niet Stoffels, - de andere) denk ik
dat ze de stumpert is van wie ik in de courant 'n advertentie las, die passage naar
Java vroeg en daarvoor dienst wou doen als kinderjuffrouw. Dit ligt me zoo by, maar
ik heb er geen grond voor. Ze laat me vragen of ze van middag 5-6 mag komen.
Antwoord: ja. -
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7.

En - ik kryg boerekool. Hoe vind mama dàt? zou Wou zeggen. - In langen tyd (byna
zou ik zeggen: in jaren, heb ik me niet zoo wel gevoeld. Ik hoop dat jy 't ook bent!
My mankeert niets. Onbegrypelyk munter. Morgen zend ik je geld, meid! Dat is altyd 'n ware pret voor me. Ik ben zeer
benieuwd naar de afrekening nà Kampen! Zutfen & Kampen was schraal bezet! Nu
dit weet ik, en ik berust er in.

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

spreek: oorspr. stond er ben.
bildchen: portretje (du.)
akkomodeert: met een streep boven de ‘m’ om de verdubbeling aan te geven; past zich aan.
Titia van der Tuuk (1854-1939), nederlands schrijfster en bewonderaarster van Multatuli.
rs

kam : kamerdienaars.
5. 't meisje: oorspr. stond er de juff.
7. mama: oorspr. stond er je; vandaar vind i.p.v. vindt.

[31 januari 1880
Brief van Multatuli aan J.H. de Haas]
31 januari 1880
Brief van Multatuli aan dr. J.H. de Haas. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4 (¾) beschreven. (M.M.)
Zutfen 31 Januari 80 beste De Haas! Dat ik a.s. Dinsdag te Rotterdam kom, is
om 'n plicht te vervullen jegens den trouwen Haspels die door 't geheel belangeloos
regelen van m'n voordrachten zoo veel voor me doet! Neemt dus, gy, uw lieve vrouw
en de Wolfen, geen notitie van me! Ik doe 't ook niet van Ulieden. Woensdag moet
ik ‘spreken’ te Amsterdam. By uitzondering heb ik daar m'n onderwerp laten
annonceeren. Ik ga stroopen op Uw gebied en spreken over zekere soort van
‘Kortzichtigheid’ nl. van: kamerdienaars. Misschien moet ik zeggen: vèrziendheid
van dat volkje. Ze kunnen niet vatten wat naby is. Nu, dan slaat het woord
kortzichtigheid op... hun oordeel. Ook goed!
Ei, ik vind dat ik 'tzelfde thema wel ook te Rotterdam kan behandelen. Daar ‘spreek’
n
ik den 9 februari. Sakkerloot het zal mooi wezen. Och!
Ik hoop dat gy allen wel zyt. Dit is ook by my 't geval. Ik voel me byzonder wel en
heel anders dan den geheelen zomer!
Hartelyk gegroet
tt Dek
Dat kofferleven!
Die kellners en telkens 'n ander!
En... die natte beddelakens. Ik dien voor beddewarmer, en moest eigenlyk van
de hotelhouders geld toe hebben.
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M'n vrouw schryft dat ze zoo'n lieven brief van Uw vrouw ontving. Dank! Heerejezis, dat uit- en inpakken, sporen, kamer nemen, aangesproken-worden!
1.
Die voordrachten zyn niet: ‘ce qu'un vain peuple pense !’ Tyd om behoorlyk te
denken, heb ik niet! Wat ik doe, is geen kunst, helaas, 't zyn maar kunstjes! Dit drukt
me.

Eindnoten:
1. Ce qu'un vain peuple pense: wat het onnozele volk denkt (fr.); aanhaling uit Voltaire's Oedipe
(1719) scène IV, 1: ‘Nos prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense’ (Onze priesters zijn
niet wat enz.)

[31 januari 1880
Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]
31 januari 1880
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
Zutfen, 31 Januari 1880 lieve Titia! Uw laatste was van Augustus, en bevatte de
uitstorting van uw lief gemoed na de Hartz reis.
Myn laatste aan U? Och! Den geheelen zomer ben ik als onmachtig geweest. Ik
mymerde en peinsde - neen, dàt niet eens!
Maar sedert ik op reis ging, ben ik wèl geworden. Ik wil U zien en spreken goede
beste Titia!
Weet gy iets van m'n komen te Deventer! Ik niet. Ik bemoei me niet met de regeling
dier voordrachten. Toch zal ik er Haspels naar vragen. Maar schryf gy me maar
voorloopig of ge er iets van vernomen hebt. Op m'n lystje staat Deventer niet, en ik
dring niet op 't houden van 'n voordracht aan. Maar met of zonder lezing, ik zal
expres te Deventer komen om U te zien.
r
M'n adres voor antwoord op dezen is: t/m dinsdag ochtend te Arnhem by den h
Braunius Oeberius.
dinsdag avend { Rondeel,
en Woensdag ochtend { Amsterdam.
Verder weet ik niet. Ik hoop byna niet te Deventer te ‘spreken’ om dan expres om
U daar te komen.
Dag best Kind.
Uw Dek
M'n vrouw is voortdurend voor my 'n lieve Martha & Maria uit één stuk. En de kleine
1.
Wouter maakt het geluk neen, 't pleizier van m'n laatste levensjaren uit. 'n Allerliefste
jongen! Hy alleen was dezen zomer in-staat me uit m'n - Hamlet-stemming te bren-
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gen. En hy deed het, de kleine tyran, tot het onbedacht-wreede toe!

Eindnoten:
1. geluk: doorgestreept.

[31 januari 1880
Voordracht te Kampen]
31 januari 1880
Multatuli spreekt te Kampen.

[31 januari 1880
Aantekeningen voordracht]
31 januari 1880
Aantekeningen, waarschijnlijk gebruikt bij de voordracht over ‘Waartoe leven wij?’
te Kampen. Twee stroken papier van 271 × 107 mm, aan de voorzijde geheel
gebeschreven. (Map Voordrachten, nr. 86 en 87, M.M.)
Wat de mensch geworden is, en
wat hy hoort te zyn?
Welke maatstaf? Ideen gelezen.
1.

Genesissen. Deukal. & Pyrrha
het scheppen altyd door. Darwinistische ontwikkeling
algemeen. geen bakermat. overal afdwaling.
by indiers, Djaggernout
Kita orang

by Egyptenaren

biassa

by Grieken en Rom
2.

begitoe.

(Ilias) slachtersmoed
Motrone (Nepos)
Middeleeuwen
v.d. Eer
ridderlykheid

tegenwoordig.

Amerika
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make money
slaverny
godsdienst industrie
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Engelsch
huichelary
high church
staatkunde
Kita orang biassa

familieleven
shocking
miss family

2.

begitoe

Duitschland
phrasen das Kind
gedeiht
Göthe
sentiment
wetten tegen godsl.
Wenzelburger Frankryk
arme taal
beleefdheid, pardon
Vischmaal
Fitz James
Laplace
toilet dragen
parisienne
phrase. Victor Hugo.
Cambronne
Napol III
de près

Nederland
lokale en maatsch. noodzakelykheid
zindelijkheid
poetsen v.d. Hart
Huishoudelykheid
schoonheidsgevoel
(Italie)
betaling (wyn)
ophemelary (bluf)
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3. menschenliefde

styntje: Coronel

2 chauvinisme (helden)
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onderwyzer

1 vreemde invloed

manieren

kleingeestigheid (kleinstads)

Siraes

geldaanbidding f.v.d.P.

v. asperen

rangzucht De Veer.
werkman -

algemeene fouten.
de mensch
noodzakelyke gevolgen van omstandigh
bekrompenheid van opvatt.
gebrek aan poez. & Wbg.
3.

meegaan met de rest:
om den broode
uit eerzucht
uit lafhartigheid
en gemakzucht
ruwheid: plooien
geloof (karaktertest)
liefde en huwelyk
onwaar zyn.

terugkeeren tot waarheid. welke?

Eindnoten:
1. Deukalion, koning uit de griekse mythologie, zoon van Prometheus echtgenoot van Pyrrha. Na
een zondvloed schiepen zij een nieuwe mensheid.
2. Kita orang enz.: wij mensen zijn nu eenmaal zo (mal.)
2. Kita orang enz.: wij mensen zijn nu eenmaal zo (mal.)
3. meegaan met de rest: oorspr. stond er offeren aan 't belang.

[februari 1880
Brief van Nonnie aan Multatuli]
Begin februari 1880
Brief van Nonnie aan Multatuli. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 beschreven (M.M.)
Potok bei Krosno, ûber Krakau und Tarnòw
Beste lieve Dek,
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Tu auras déjà reçu le billet que j'avais adressé à Mimi pour avoir des nouvelles
de Ed. Serait-ce vrai qu'il n'a pas été malade comme il me l'a écrit? Ce serait honteux
de sa part. Je ne lui écrirais plus du tout s'il m'avait trompé, ce serait affreux.
r

Si tu es à Rotterdam et si tu vois M van der Hoeven, fais moi le plaisir de lui
demander si Ed. lui a remis mes dessins, j'ai des soupçons que ces dessins ont eu
une autre fin de ce que j'aurais désiré. Vraiment, on ne peut pas compter sur Ed.
et je reconnais que j'ai très mal fait d'avoir cédé à ses instances quand il était à
Wiesbaden, aussi as-tu complètement raison de m'en vouloir.
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Toe, beste lieve Dek, schryf my ook een woordje, zend my ook een kusje.
Hartelyk gegroet en gekust
door Nonnie

Vertaling:
Je zult al wel mijn briefje gekregen hebben dat ik aan Mimi had gestuurd om naar
Edu te vragen. Zou het waar zijn dat hij niet ziek is geweest zoals hij mij heeft
geschreven? Dat zou schandelijk van hem zijn. Ik zou hem helemaal niet meer
schrijven, als hij mij had bedrogen; dat zou vreselijk zijn.
Als je in Rotterdam bent en meneer Van der Hoeven ontmoet, doe mij dan het
genoegen hem te vragen of Edu hem mijn tekeningen heeft afgegeven; ik heb de
sterke verdenking dat die tekeningen een ander doel hebben gediend dan wat ik
had gewenst. Werkelijk, je kunt niet van Edu op aan; en ik erken dat ik er heel
verkeerd aan heb gedaan op zijn aandringen te zijn ingegaan toen hij in Wiesbaden
was; je hebt dan ook volkomen gelijk mij dat kwalijk te nemen.

[2 februari 1880
Verslag voordracht Zutphen in de Zutphensche Courant]
2 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zutphen van 30 januari in de Zutphense
Courant, no. 27. (G.A. Zutphen; fotokopie M.M.) Fragmenten.
Zutphen, 31 Januari 1880.
- ‘Men kan niet omzichtig genoeg zijn in het kiezen zijner woorden en het gebruik
van sommige uitdrukkingen’, was het onderwerp der causerie, gister avond door
Multatuli voor een vrij talrijk publiek alhier gehouden. Een warm pleidooi leverde hij
voor de stelling ‘Zuiverheid van uitdrukking is een bewijs van moraliteit’, m.a.w. de
moeite, de studie (arbeid) om juist en zuiver te zeggen wat men meent, om het waar
te zeggen vooral, bewijzen ontwikkeling van het denken en pleiten voor het streven
naar waarheid en oprechtheid. ‘Valsche munt’ noemde hij 't, wat onjuist wordt gezegd.
Het is bijna onmogelijk een geregeld verslag te geven van zulk eene causerie;
wie Multatuli vroeger hoorde, weet hoe de opeenstapeling van gedachten en
stellingen, telkens opgehelderd door
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pittige voorbeelden en afgewisseld door tusschenzinnen en afzonderlijke verhalen,
zijn voordracht zoo aantrekkelijk maakt, maar even moeilijk voor hem die haar wil
weergeven. We willen dan ook maar enkele der bijzondere spreekwijzen vermelden
die hij als voorbeelden gaf.
Hij begon met aan te toonen, dat het bekende gezegde van Tayllerand ‘la parole
1.
est donnée à l'homme pour cacher ses pensées ’ zeer waarschijnlijk niet door dezen
zal gezegd zijn; als goed diplomaat zou hij althans hebben moet bedenken dat men
dan zijn woorden weinig vertrouwen meer zou schenken. Veeleer is er van te maken:
2.
‘la parole est donnée à l'homme pour cacher qu'il n'a pas de pensées ’; want de
meesten praten te veel zonder denken.
De woorden ‘prettig’, ‘stemmig’, ‘bepaald’ en ‘reclame’ worden meestal in
oneigenlijke beteekenis gebruikt; ‘prettig’ is eene verlamde uitspraak van het Duitsche
3.
‘prächtig’; stemmig van het Duitsche ‘stämmig ’, wat juist het tegenovergestelde
beteekent; ‘bepaald’ wordt gewoonlijk verkeerd toegepast; men zegt b.v. ‘het is
bepaald waar’, alsof iets onbepaald waar kan zijn.
Reclame is ook een woord dat dikwijls onjuist wordt gebezigd in den zin van
reclameeren; het is alleen te gebruiken in den zin van middel om de aandacht te
trekken of die ergens op te vestigen, zooals b.v. de Gebrs. Koster enz. dat bij hunne
advert. in practijk brengen. Hij stond een oogenblik stil bij de tegenwoordige wijze
van ‘reclame maken’ en de vroegere, en verhaalde het curieuse middel dat Daniel
de Foe bedacht om den uitgever van zijn Robinson Crusoë van diens boeken af te
helpen.
(...)
Eenige woorden en gezegden uit zijne ideeën, o.a. ‘luiheid is de oorzaak van de
meeste fouten’, ‘genot is deugd’, ‘wie 12 maal zegt “ik zou” zegt 11 maal eene
4.
domheid ’, en meer andere werden nog behandeld; het zou ons echter te ver voeren
alles weer te geven; alleen zij nog vermeld ééne spreuk: ‘als een ruiter van zijn
5.
paard valt, komen er dadelijk meer ruiters , waarbij de Rotterdamsche Pincoffs als
gevallen ruiter tot voorbeeld diende. Even als spreker dat elders had gezegd, was
zijns inziens P. daarom in veler oogen zoo'n groote schurk, omdat hij zoovéél
millioenen had verduisterd - hij was toch niet de uitvinder van ‘geflatteerde balansen.’

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

290
Met onverdeelde aandacht werd zijne voordracht aangehoord en gaarne erkennen
wij, dat zij ditmaal blijken droeg van veel kalmte en van meer waardeering der
meening van anderen dan vroeger het geval was.

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

La parole est donnée enz.: de spraak is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen. (fr.)
qu'il n'a pas de pensées: dat hij geen gedachten heeft. (fr.)
stämmig: krachtig, robuust (du.)
Verbasterde aanhalingen van Ideeën 3 en 48 (V.W. II, blz. 311 en 319).
Verbasterde aanhalingen van Ideeën 3 en 48 (V.W. II, blz. 311 en 319).

[3 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
3 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (⅓)
beschreven. (M.M.)
Rotterdam dinsdag middag lieve beste Mies! Hierby slechts 800. Ik had zóó
gehoopt je 1000 gl te kunnen zenden! Maar de afrekening nà Kampen is me
schrikkelyk tegen gevallen. De onkosten zyn enorm, enfin!
Ik sluit nu in haast, later 'n beter brief. Dag Mies dag Wou. Ook dit nog. Ik verander 't adres te Gouda. Dit wordt Rotterdam, Weimer tot ik
naar Amstm ga. ik blyf te Gouda voor één avend en nacht. Dan hier Weimer, terug. Vergeet niet
e
1.
my meetedeelen hoe je toon tegen de fam Stoffels is. Dan kan ik me daarnaar
richten als ik te Arnhem of in de buurt van Velp kom.

Eindnoten:
1. Zie bij 6 februari 1880. (aan Mimi).

[3 februari 1880
Advertentie voordracht Rotterdam (II)]
3 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli op 9 februari te Rotterdam in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 34. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Zaal Nut van 't Algemeen.
OPPERT.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
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op Maandag 9 Februari e.k.,
des avonds ten 8 ure.
Toegangskaarten à f 1.- te bekomen bij de Boekhandelaren VAN DER
HOEVEN en BUIJS, Korte Hoogstraat en den Concierge van het Nut, Des
avonds 9 Februari zijn de plaatsen f 1.50.
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[3 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
3 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(½) beschreven. (M.M.) De brief werd voltooid op 4 februari.
1.
Rotterdam 3 febr. 80 dinsdag avend laat beste Mies! Ik kom uit den ‘Schouwburg’
2.
waar ik jegens Haspels 'n plichtje vervuld heb . Ik geloof 't nogal goed gedaan te
hebben. Hy was tevreden en hield 'n toespraakje waarin hy hartelyk bedankte.
Den brief van heden middag met de 800 gl. heb je zeker voor aankomst van dezen
ontvangen. Ik bracht hem van middag op de post. Van ochtend 11 vertrok ik van Arnhem. Oebé bracht me naar den trein. Ze waren
lief en hartelyk. Ik was er waarlyk met genoegen. Die Iet is zoo verstandig en
eenvoudig, en hy is goed en goedig.- Ik had me vergist in dat meisje dat me spreken
wilde. Ze zat volstrekt niet in nood en had niets te vragen. Wel was ze 'n liplapje
(doch van kind af in Holland. Ik wou dat je haar eens zag om je 't onderscheid te
doen zien van javaansche en echt-maleische liplappen. Zy is van Sumatra's oostkust.
Nooit heb je zùlke oogen gezien, net 'n stuk steenkool. Ze bleef by de Oebés thee
drinken en is geinviteerd daar weer te komen. Nu moet ik toch weer m'n adres veranderen. Eerst zei ik: nà Amsterdam blyf ik
n
n
te Gouda. Van middag zei ik: Rotterdam. Nu hoor ik dat ik den 6 of 7 te Velzen
spreken zal. Verzend dus éénmaal: hotel Funkler te Haarlem, als je denkt dat je
n
brief daar den 7 aankomt. De Graaff naml. zegt dat ik best doe 'savends te Haarlem
te slapen. Of ik nu 6 of 7 te Velzen spreek (nog onbepaald) in allen geval ben ik dan
n
7 by Funkler. Ik schreef je al dat de afrekening my tegenviel. Dit is nòg waar, maar ik zag later
dat de opbrengst van Haarlem er niet by is, wat toch wel 'n 150 gl of 120 gl. zal
bedragen. De onkosten zyn gewoonlyk zeer hoog (behalve m'n eigen uitgaven) en
op kleine
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plaatsen scheelt dit veel. Kampen byv. bracht netto maar 40 gl. op. Gelukkig dat ik
er niet tegen opzie 'n lezing méér te houden. Om wat over te houden, moet dat, en
ik kàn 't gelukkig doen.
Natuurlyk moet ik nog veel plaatsen bezoeken die nog niet op m'n lystje staan.
(byv. héél Noord-holland!)
Wat ik nu weet, gaf ik je al op. Om sekuur te gaan, nog eens:
feb 4

Woensdag.

Amsterdam

5

dond.

Gouda

6

of 7 V of S

Velzen

9

Maand.

Rotterdam

12

Dond.

Goes

13

Vryd

Middelburg

14

Sat.

Zierikzee

17

dinsd

Hengelo

18

Woensd.

Meppel

20

Vryd.

Veendam

i

(ik blyf'n paar dagen by je
schaakvriend)
23

M

Assen

24

D

Groningen

25

W

Winschoten

26

D

Leeuwarden

27

V

Heereveen

28

Sat.

Sneek

Maart 3

W.

Den Bosch

4

D.

Breda

5

Vr.

Zaltbommel -

Meer weet ik niet. Ik heb aan juff. Beersmans van avend je groeten gedaan. Ze was er heel bly mee
en groet je terug. Ze zag er allerliefst uit, maar voor jonge rollen wordt ze te gezet.
Nu ga ik slapen. Jy slaapt al, denk ik. 't Is by eenen. Nacht Mies.
Rottm. Woensdag ochtend. Ik ga straks naar Amsterdam. Ik wil daar wat vroeg
wezen om me eens goed te prepareeren voor m'n speech over kamer dienaars.
n

Dat zelfde onderwerp laat ik annonceeren voor hier op den 9 .
Dag beste Mies, dag Wou.
Van avend zeker 'n gele brief te Amsterdam.
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Eindnoten:
1. febr.: oorspr. stond er Janu.
2. Zie bij 5 februari 1880.
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[4 februari 1880
Verslag voordracht Zutphen in de Nieuwe Zutphensche Courant]
4 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zutphen van 30 januari in de Nieuwe
Zutphensche Courant, no. 10. (G.A. Zutphen; fotokopie M.M.) Fragmenten.
Zutphen, 3 Februarij
Multatuli gehoord te hebben en niet huiswaarts gekeerd te zijn met veel stof tot
nadenken, het is alleen te veronderstellen van hem, die zich ook bij zulk een
1.
voordragt, niet aan Morpheus' magt kon onttrekken, of wiens oor alleen vatbaar is
om eenige klanken en woorden in zich op te nemen, zonder dat men het vermogen
bezit het geheel te overzien en voor zichzelf te verwerken. Want al moge men met
Spreker's inzichten dwepen, of er een bepaalden afkeer van hebben, zeker is het
in elk geval dat men naar hem moet luisteren als men eenmaal onder den invloed
van zijn woord gekomen is. Waaraan zoude die medeslepende kracht zijn toe te
schrijven? Aan zijne sierlijke voordragt? maar hij denkt er niet aan om zijnen
mededeelingen door oratorische wendingen eenige kracht bij te zetten. Dat hij zoo
nu en dan eens een Martialen stand aanneemt, stuit eer af dan dat het aantrekt. Is
het dan misschien de schoone ronding zijner volzinnen, of het vloeijende zijner taal,
dat u zoo onweerstaanbaar geboeid houdt? Op hoe groote naauwkeurigheid zich
de Spreker ook moge toeleggen, niemand zal beweren dat zijne wijze van spreken
zoo bijzonder vloeijend kan heeten. Het is de gewone toon der causerie, welke door
hem wordt aangeslagen, en dat er zijn, die hem in dit opzigt overtreffen, is waarlijk
niet te veel beweerd. Neen, niet door den uiterlijken vorm, maar door den gespierden
inhoud zijner rede, door den rijkdom zijner verbeeldingskracht, door het logische
van zijn gedachtengang, die hoewel telkens schijnbaar verbroken toch nooit uit het
oog wordt verloren, houdt hij u onafgebroken bezig. Wat weet hij daarenboven op
de meest gewone toestanden des levens een verrassend licht te werpen, dat u
verbaasd doet staan of u ten diepste krenkt. (....)
Doch behalve aan eene vreemde eenzijdigheid kan de Spreker zich soms aan
zulke dwaasheden en oppervlakkigheden schuldig
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maken, dat men met verbazing vraagt hoe het mogelijk is dat zij bij zulk een man
kunnen opkomen. Vooral in het tweede deel zijner causerie ontvingen wij daarvan
verrassende proeven. Had de Spreker ons eerst bezig gehouden met het verkeerd
gebruik van enkele woorden, zooals: maar, bepaald, prachtig, reclame, luxurieus,
enz. na de pauze werd onze aandacht op eenige spreekwoorden gevestigd. Wat
hij dienaangaande te zeggen had, werd voorafgegaan door de opmerking dat zich
in spreekwoorden de wijsheid der volken uitspreekt, om daarop aanstonds zijne
bevreemding te kennen te geven dat onze professoren, die dan toch de
vertegenwoordigers der wijsheid zijn, geene spreekwoorden maken. Omdat zij geen
spreekwoorden te voorschijn brengen, zijn zij dus geen vertegenwoordigers der
wijsheid te noemen? Dit heette een paradox maar het is er geen. Een paradox of
wonderspreuk is een gezegde dat op den klank af ver van de gewone meening
afwijkt of als onzin luidt, doch bij nader inzien een waren en schoonen zin blijkt te
bevatten. Ontleed nu eens de straks genoemde uitspraak en tot welke dwaze
gevolgtrekking zal men niet komen? Maar wat te zeggen, als de Spreker nu
voortgaat: Jezus, een wijs man, heeft spreekwoorden nagelaten, ik zelf, ik heb ook
spreekwoorden gemaakt, die nu nog wel niet gebruikt worden, maar na mijn dood
als zoodanig zullen gelden? Ja, dan klinkt dit wel dapper, dan verrast zulk eene
mededeeling ongetwijfeld, omdat men er nog niet aan gewoon is om een spreker
te hooren, die zichzelf bewierookt, dan moge dit welligt pleiten voor groote opregtheid
of openhartigheid, maar dat alles neemt niet weg, dat men er zich toch aan stoot.
Bij den beschaafden mensch is een gevoel van kieschheid aanwezig, dat een
Spreker, die voor een ontwikkeld gehoor optreedt, in geen enkel opzigt mag
beleedigen. Is het verder niet betreurenswaardig dat een man, die over zooveel te
2.
beschikken heeft, afdaalt tot eene lafheid als deze, dat een predikant toont genot
te vinden in een zacht kussen omdat hij weigert plaats te nemen in een zetel door
belangstellende cathechisanten bestoken met naar boven gekeerde speldepunten?
Zal men nu na het bovenstaande misschien vragen, wat genot is er eigenlijk in
gelegen om een Spreker te hooren, die zich aan dergelijke vergrijpen tegen de
kieschheid, tegen het gezond verstand,
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tegen ware geestigheid schuldig maakt? dan moge zulk eene bewering bij den een
of anderen lezer onzer beschouwing opkomen, maar zeker niet bij hem, die ook het
voorregt had Multatuli te hooren, want deze weet hoe tegenover dergelijke misgrepen,
ware, fiksche, schoone grepen stonden, waardoor de eerste voor een goed deel
verdrongen werden; die weet hoe hij den Spreker heeft moeten toejuichen waar
deze bv. de ‘Zouërs’ aan de kaak stelde, menschen, die bij het hooren van hetgeen
anderen deden, altijd beweren: ‘ik zoude zóó gedaan hebben’, of waar hij het
denkbeeld ontwikkelde hoe luiheid de bron is der liefdeloosheid, of aantoonde hoe
idealisten en materialisten vaak nader bij elkander staan, dan men gewoonlijk meent;
- en waar hij de schets ontwierp van de vrouw, de steun haars wegzinkenden
echtgenoots, omdat zij de wijsheid in beter dagen van hem vernomen, voor zichzelve
had verwerkt, daar moet hij tot het hart van elk zijner hoorders gesproken hebben.
(....)

Eindnoten:
1. Morpheus: de god van de slaap.
2. lafheid: flauwe aardigheid.

[4 februari 1880
Advertentie voordracht Zierikzee]
4 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Zierikzee op 14 februari in de
Zierikzeesche Courant, no. 10. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
CONCERTZAAL ZIERIKZEE.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
op Zaterdag 14 Februari e.k.,
des avonds te 8 ure.
Inteekenlijsten liggen ter teekening bij de Boekhandelaars
S. OCHTMAN & ZOON en H. LAKENMAN.
Prijs bij inteekening f 1-, buiten inteekening f 1, 50.

[4 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
4 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4
(⅓) beschreven. (M.M.) De brief werd op 5 februari voltooid.
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Amsterdam, 4 febr. 1880
Woensdagmiddag
beste Mieske, Ik zit hier (Rondeel) op 'n bovenkamer met slaapk. en vind ze
eigenlyk prettiger dan die groote spelonken beneden. Hier kreeg ik 'n paar bezoeken.
O.a. ook de meesterknecht van de drukkery die m'n eerste Ideen gedrukt heeft. De
stumpert (slechts 4 jaar ouder dan ik) is nu in 'n oudmannenhuis. Aardig dat-i me
kwam opzoeken. Hy herinnerde zich nog voorvalletjes by dat drukken die my ontgaan
waren.
En de noodige verzoeken om vrybilletten, die ik gaarne geef, want ik ben zoo
bang voor 'n leege zaal. Ik wou dat ik gelegenheid had er 100 te plaatsen, maar ik
heb er maar 12 uitgedeeld. Funke zal me 8 afhalen.
Er is nog geen brief van je. Ik denk van avend. Misschien is-i aan 't ‘Nut’ bezorgd.
Ik laat er om vragen. Wat waren ze gistravend allemaal hartelyk aan de komedie te Rottm! Ik heb
Beersmans gevraagd je van den zomer te komen bezoeken. Ze was heel lief, vond
ik.
Woensdag avend, nacht liever, 't is 1.
Funke gaat nu pas weg. Ik ben weer met eer van de lezing afgekomen. 't Was
heel goed, en er waren meer menschen dan ik (voor 'n tweede keer) verwacht had.
Ik weet zeker dat ze 't goed vonden. Komiek toch dat het zoo vanzelf gaat! Wat 'n
o

geluk toch! Ik ontving hier je br. n 15.
Maar ik ben geschrokken dat je zegt op Dinsdag 2 uur geen later brief van me te
hebben dan van Vrydag vóór de lezing (te Zutfen dus!) Ik begryp 't niet! Ik heb toch
trouw geschreven, en nooit zóó lang met verzenden gewacht! Er moet dus 'n brief
weg zyn! Ik begryp Saterdag niet geschreven te hebben, maar dan toch zeker
1.
Zondag. Neen, ik geloof maandag van Arnhem. O misschien heb je dien dinsdag
na 't verzenden van den jouwen nog gekregen. Ik hoop het, en dan hoor ik 't zeker
te Gouda morgen avend.
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n2.

Gister zond ik twee maal 'n brief, een gerek . en één later, nà de geschiedenis in
de komedie. Maar je moet 'n brief hebben waarin staat van de lezingen te Zutfen &
Kampen en m'n zyn by Oeberius. Al m'n wedervaren moet aansluiten. Gut, bekommer je toch niet over myn reizen &c. Ik ben zoo wèl. Ieder is er
verbaasd van. Veel beter als verleden jaar. En de voordrachten gaan zoo
gemakkelyk. Als jy me prettige brieven schryft met huiselykheidjes van jou en 't kind,
doe je moeielyker werk dan ik. Als je eens lust hebt aan Iet te schryven, zeg dan dat ik me by hen zoo prettig
gevoeld heb, maar dat het schande is zoo'n voornaam wezen alleen op boerekool
te onthalen. Neen, ze was juist heel lekker. En wat Lien bly was met den groet van
Wou. Amsterdam Donderdag ochtend
Ik hoop zoo van avend te hooren dat je dinsdag nà je brief myn van Arnhem
verzonden br. ontvangen hebt. Ja, hy is maandag door Sientje op de post gedaan.
Ik weet het nu zeker. Ik geloof dat ik hem te Kampen begon, toen te Zutfen vervolgde,
en zeker sloot ik te Arnhem. Over 'n paar dagen stuur ik weer 100 gl. aan Daantje. - Hier te Amsterdam waren
242 entrees

a 1 gl.

242. -

56 entrees

a1

84. _____
326

Onkosten!!!!!

85.90
_____
netto

240.10

En by die onkosten is nu niet eens myn reis. Ziehier de specificatie 't is afzettery!
lokaalhuur

29.

zetten van verhoogde vloer (?)

7.50

Controle & bureau

2. -

Advertentien

47.40 (!!!)
_____
85.90

't Is schande! Enfin! 3.
Woutertje en jy liggen me uit het deksel van m'n laadje heel vriendelyk
aantekyken. Wat kykt hy gedecideerd. Men ziet het hem aan dat-i goed wil doen
wat hem gezegd is en niet bewegen.
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Maar, Mies, de zakjes in z'n jurk of hoe heet het, zitten te hoog. Verander dat in 'n
volgend ding. 4.
Pisuisse (Middelburg) vraagt me te logeeren, maar ik bedank. 't Spyt me dat je
schaakzet wegbleef. Dat stoort zoo! Ik ga eerst 5 uur naar Gouda en heb ruim tyd en loisir. Toch schryf ik je nu niet
meer. Ik wil my eens vertreden by 't mooie weer, net als 'n mensch die niets te doen
heeft. Dan doe ik dezen meteen zelf op de post. 'N ZOEN!

Eindnoten:
1. Deze zin is in zijn geheel doorgestreept.
2. gerekn: gerekommandeerd, aangetekend.
3. liggen: oorspr. stond er zitten.
4. H.L.F. Pisuisse (1840-1907), hoofdredakteur van de Middelburgsche Courant.

[4 februari 1880
Voordracht te Amsterdam]
4 februari 1880
Multatuli spreekt voor de tweede maal te Amsterdam.

[4 februari 1880
Aantekeningen voordracht]
4 februari 1880
Aantekeningen gebruikt bij de voordracht over ‘Kortzichtigheid van Kamerdienaars’
te Amsterdam. Vier stroken papier, waarvan twee 328 × 105 mm en twee 330 × 103
mm, alleen aan de voorzijde beschreven. Het kursief gedrukte betreft latere
toevoegingen in potlood. (Map Voordrachten, nr. 25, 26, 27 en 28, M.M.)
Kortzichtigheid van Kamerdienaars 1.

pas de grand'homme pour un v.d. ch.
geen profeet geacht in z'n vaderl. letterlyke beteekenis.

waarom oordeelen vaderl. &
kamerdienaars zoo verkeerd
gezichtshoek & belang
uit beiden volgt verkeerd oogpunt.
Oogpunt bepaald door distantie
Welke distantie?
geheel overzien
& doel beoordeelen. -
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Spreekwoord juist omgekeerd óók waar.
Sommigen zyn vèrziend, àl te ver
Sommigen zien noch van naby, noch
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noch ver. (of vinden alles
groot (myn mevrouw) Het is van belang wèl te oordeelen over
groote mannen.
dus: fouten myden, van te naby door:
domheid.

Anna Paulowna
Krekel V.D.H.
prins Frederik
Hein
Lieftinck

valsch idealismus. (charlotte)
partydigheid en vermeend eigenbelang
chauvinismus.
2.

esprit de clocher

Amicis, Aicard, Havard,
Alexandre Dumas
geschiedenis ophemelen. van verre

oude koningen

te hoog:

Juda David Salomo Titus
Willem I Napol. I
dweepen Jezus -

van verre

Sokrates Heemskerk Jezus

te laag

2) Kortzichtigheid van Kamerdienaars Belang geen Kamerdienaars te zyn =
goed oordeelen
juist oogpunt
rekenschap van 't doel der
beoordeeling
nachtwacht geen sterrekundige goed oordeelen
wat is 'n groot man?
moet naar doel beoordeeld worden, niet
naar slagen: Sokrates Jezus
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John Brown
vooral naar ingelegd Kapitaal van
arbeid
vioolspeler
we maken ons door gepaste vereering
en steun tot deelgenoot. -
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[De tekst van de laatste twee stroken (27 en 28) betreft een omgewerkte versie van
dezelfde voordracht:]
Kortzichtigheid van Kamerdienaars Oordeel niet! Al wat onjuist oordeel in
den weg staat,
is belangryk. Eerst letterlyk. = profeet in vaderland
waarom?

sterrekunde nachtwacht Eenheid in de N.

Stoffelyk zien

distantie moet bepaald naar
a) oog en standpunt
b) doel van onderzoek
beletselen: a) verkeerd standpunt
b) verkeerd doel namen van plaatsen en landen. Spreekwoord ontdoen van letterlyke
beteekenis.
anders: vèrziend
Er is reeds op geantwoord, doch niet
voldoende.
Bekrompen menschen zien niet vèr ook,
en zien dan alles
te groot. myn mevrouw Belang van het wèl beoordeelen van
groote mannen.

dus waarheid! Wèl oordeelen!

fouten in de geschiedenis

partydig en te naby

alle oude Koningen.

te groot

Saul. (Samuel)
David Salomo Titus
Aristides Willem I.
Lodewyken Napoleon I (Remusat)

dweepen...

Jezus

te hoog gesteld te klein

3.

Alva
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Sokrates Heemskerk Jezus te laag
gesteld Verkeerd oordeel uit domheid
Verkeerd oordeel uit partydigheid
domheid: Anna Paulowna
Charlotte
Krekel v.d. H.
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prins fredrik
Hein.

Halberstadt
Lieftinck

partydigheid

Amicis, Aicard, Havard

of

Alexand. Dumas.

eingenbelang

chauvinisme geschied.
chauvinisme der schryvery
Koningin Louise

Aristides, Sokrates

Jezus

Belang geen Kamerdienaars te

zyn = goed oordeelen.

daartoe noodig: opscherpen van
verstand.
juist oogpunt
rekenschap van 't doel der beoordeeling
4.

geen sterrekundige zoeken in 'n
koorddanser. Wàt is nu groot man? (benadering)
moet naar doel beoordeeld worden, niet
naar slagen.
en vooral naar ingelegd Kapitaal
(Klei naast roos)
Kappelman Alexis
Peter de groote
Jezus.

Nachtwacht! Kamerdienaars: Zedelykheid
grenadier Napoléon
Kind: Papa Nog een definitie zedelykheid
men kàn niet zonder zedelykheid groot
zyn.
edel doel (Weltschau)
arbeid onthouding Multatulit. Komiek laster!

Scipio -

Du bist fur meine fehler. -
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nydigheid van Kappelman

Zuinig zyn met groote mannen! Meent
niet, als de
straatjongen interessant te zyn door hem
met slyk te
werpen. Wraak over nietigheid. Kappellui
met 2 woorden spreken
grootheid is niet ieders deel. Maar rechtv.
wel Weltschmerz

Eindnoten:
1. Pas de grandhomme pour un valet de chambre: er bestaan geen grote mannen in de ogen van
hun kamerdienaar. (fr.)
2. esprit de clocher: bekrompenheid (fr.)
3. Doorgestreept.
4. sterrekundige: oorspr. stond er pianist.
3. Doorgestreept.
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[5 februari 1880
Verslag voordracht Kampen in de Kamper Courant]
5 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Kampen van 31 januari in de Kamper
Courant, no. 4438. (K.B. 's-Gravenhage; afschrift M.M.)
Voor een verslaggever is zeker niets moeilijker dan een kort overzicht te geven van
een voordracht, door een man als Multatuli gehouden. Niet dat hij ooit den draad
van zijn onderwerp uit het oog verliest, maar door tal van uitwijdingen, uit zijn rijken
schat van kennis geput, drukt hij juist op zijn voordrachten den stempel van zijn
onnavolgbaar talent, maar maakt het daardoor ook tevens onmogelijk om slechts
een gering denkbeeld te geven van den indruk, dien hij noodzakelijkerwijze op zijn
toehoorders maakt.
Wij zullen ons daarom bepalen tot de eenvoudige mededeling dat zijn voordracht
gewijd was aan de beantwoording der vraag: Waarom zijn wij geboren? of liever
waartoe? want op het waarom? zou het antwoord eenvoudig luiden, dat alles wat
is het gevolg is van wat vroeger geweest is en zoo tot in het ideaalverleden toe.
Minder gemakkelijk vindt men het antwoord op de vraag, die van moedeloosheid
en van verwijt getuigt,... waartoe? Spreker bracht ons bij de Indiërs, Aegyptenaren,
Grieken en Romeinen en vond bij hen de oplossing, dat de mensch leeft om den
Goden plezier te doen. Ook het Christendom stelt deze taak aan het menschdom.
Wij behoeven niet te zeggen, dat spreker hier ruimschoots gelegenheid vond om
zijn gevoelen, zooals dat uit al zijn geschriften iedereen bekend is, omtrent het
Opperwezen nogmaals duidelijk te maken. Hij kwam dan ook tot de slotsom dat dit
nooit 's menschen levenstaak kan zijn, maar dat men integendeel te school moet
gaan bij de Catechismus der Natuur; dáar kan men kracht putten in moeilijke
omstandigheden, dáar kan men stiptheid, eerlijkheid en trouw leeren, dáar leert
men om gelukkig te leven, om te genieten, want geluk is identisch met genot. Wij
zijn geboren om te streven ons te volmaken als ons model... de natuur.
Aan het eind zijner causerie werd de spreker luide toegejuicht.
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[5 februari 1880
Brief van Multatuli aan H.L.F. Pisuisse]
5 februari 1880
Brief van Multatuli aan H.L.F. Pisuisse. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3 (¾) beschreven. (M.M.)
1.
Amsterdam 5 Januari 1880
Waarde Pisuisse. Dank voor uw hartelyk schryven. (Van 'n vroegeren brief weet
ik niets. Misschien ligt die te Utrecht. Ik zal er naar vragen) Maar, beste kerel, ik kàn
niet logeeren! Voor dat gebrek zyn veel redenen. Wat ik nu 't makkelykst noemen
kan, is: dat ik de eerste uren van den dag ungeniessbar ben. Het asthma maakt me
't spreken pynlyk. Ge zegt: ‘O, we laten U 't recht van zwygen!’ Dit verwacht ik van
U en van Mevr. P., maar ikzelf kan me geen dispensatie geven van beleefdheid.
Wanneer ik dit beproefde, zou my 't zwygen nog pynlyker vallen dan 't spreken.
Slechts om zeer byzondere reden mag ik afwyken van den door de noodzakelykheid
voorgeschreven regel om in 'n logement m'n intrek te nemen. Kellners zyn geen
e
menschen, zooals 'n rom keizerin van slaven zei.
Toen ik verleden jaar te Hoorn was, waar m'n vrouw by haar zuster logeerde,
sliep ik in 't hôtel, en vertoonde me niet by de familie, voor etenstyd. Als ik 'smorgens
spreek, voel ik me 'savends leeg en moê. Och, ik moet zoo spaarzaam omgaan
met m'n krachten, vooral op zoo'n tournée die haar zeer eigenaardige eischen heeft.
Weldra hoop ik U te zien en te spreken. Mag ik na de lezing Mevr. P. 'n oogenblikje
komen begroeten? Maar, asjeblieft, geen - ach, ik trek m'n verzoek in! Ná de lezing
moet ik vry spoedig naar bed. Ik voel me zwak. Over 'n week of wat word ik 60! Nog eens vriendelyk bedankt en met Uw vrouw gegroet van t.a.v.
DouwesDekker
In Groningerland, by Veendam ergens, heb ik zelf my te logeeren gevraagd om 'n
2.
byzondere reden. 't Is by 'n zeer ontwikkelden landbouwer die my een en ander
van de ekonomie zal meedeelen. Zoo-iets beschouw ik als dienst, en 't valt me
zwaar genoeg.

Eindnoten:
1. Januari: verschrijving voor februari.
2. landbouwer: D.R. Mansholt.
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[5 februari 1880
Bespreking benefiet-voorstelling J.M. Haspels]
5 februari 1880
Bespreking van de benefiet-voorstelling voor J. Haspels van 3 februari in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 36 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Fragment.
Het betreft Een goede naam. Toneelspel in 3 bedrijven, naar het franse Ceinture
Dorée van Em. Augier, door V.M.
(....)
Het scherm viel, de beneficiant J. Haspels, onze uitstekende acteur en directeur,
werd teruggeroepen, de toejuichingen hielden aan, hij moest nogmaals terugkomen.
Hij deed dit ook, en met hem verscheen nu tevens de heer Douwes Dekker. In
weinige, maar welsprekende woorden schetste deze het doornig pad van den
kunstenaar, die in ons kleine land o.a. er zoo licht toe komen kan de kunst te
beoefenen als een ambacht. Hij bracht den heer Haspels hulde, omdat deze, trots
de ongunstige omstandigheden, kunstenaar is, niet anders wil zijn, en bood hem
een exemplaar zijner werken aan als bewijs zijner hoogachting. Met luide
toejuichingen bezegelde het publiek die woorden, en nu wendde de heer Haspels
zich tot de aanwezigen, na even den heer Dekker te hebben dank gezegd, met het
verzoek om de onderneming ook in het vervolg te steunen, directie en kunstenaars
te blijven aanmoedigen.
(....)

[5 februari 1880
Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]
5 februari 1880
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
1.
Amsterdam, 5 Januari 80.
Dank voor je brief, lief kind! Hierby 'n Vorstenschool. ‘Oud nieuws’ zal je zeggen,
maar - 't is om 't bandje. He, verbeelje, ik vernam gist'ravend van Funke dat de
ouwerwetsche (maar als zoodanig onberispelyke) ‘Bruid daarboven’ weer herdrukt
moet worden. Denk eens na, dat ding is van '42 & '43, dus 38 jaren oud. Wat ben
jy daarby 'n jonge prul. Straks ga ik naar Gouda. Wanneer en òf ik te Deventer spreek,
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weet ik niet, maar in allen geval kom ik je bezoeken. Ik zal daartoe 'n tusschendag
gebruiken, liefst 'n Woensdag Saterdag of Zondag. Maar wánneer weet ik nog niet.
Ook moet ik wel verzekerd zyn dat m'n bezoek je niet benadeelt. Dit zou me zeer
drukken! Als je my schryven wilt, ik heb 't graag. Maar 't opgeven van adres is
moeielyk. Het adresseeren aan den heer ‘J.M. Haspels, tooneeldirekteur te
Rotterdam’ is altyd goed daar hy steeds weet waar ik ben. Maar dan moet je
afwachten dat hy niet tehuis is en dan kon de brief 'n paar dagen blyven liggen.
Reken daarop. Wil je rechtstreeks aan my adresseeren, ziehier:
12 febr.

Goes

13 febr.

Middelburg

14 febr.

Zierikzee

17 febr.

Hengelo

18 febr.

Meppel -

De dag vóór Hengelo en die nà Meppel is noch Woensdag noch Saterdag noch
Zondag. Anders kwam ik nà Zierikzee by je. Daar spreek ik op 'n Saterdag, dan heb
ik wel den volgenden Zondag vry, maar ik ben onzeker of ik dien dag - neen, ik zal
eerst laat van Zierikzee kunnen gaan. Toch denk ik er nog over, en misschien
telegrafeer ik je. (ongetekend in dat geval.) Doch zorg eerst dat ik weet of m'n bezoek
je niet benadeelt. Ik vrees van ja. Schryf m'n scrupule in deze zaak niet toe aan
menschenvrees, maar aan angst voor 't zelfverwyt u benadeeld te hebben. Als ik
machtig genoeg ware je tegen de wereld te beschermen zou ik er niets om geven,
geloof me. 't Is geen zaak van moralistery, o neen, maar van welbegrepen
eigenbelang.
Noch gy noch ik mogen dit met ligtzinnigheid behandelen.
Dag beste meid, hartelyk gegroet van
Uw liefh. Dek
Geef me 't nummer van uw huis op. Vragen naar Mej. v.d. T. is minder goed. Uw
positie is zeer teer van aard, en als ik iets aan U bederf, kan ik 't niet vergoeden.
Dàt is de zaak.

Eindnoten:
1. Januari: evenals bij de vorige brief is hier februari bedoeld.

[5 februari 1880
Voordracht te Gouda]
5 februari 1880
Multatuli spreekt te Gouda.
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[6 februari 1880
Verslag voordracht Amsterdam in het Algemeen Handelsblad]
6 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Amsterdam van 4 februari in het
Algemeen Handelsblad, no. 15496. (Knipsel M.M.)
Gisterenavond hield de heer E. Douwes Dekker (Multatuli) in de Nutszaal, voor een
zeer talrijk en dankbaar gehoor, eene lezing over ‘de kortzichtigheid van
kamerdienaars.’ In zijn bekenden, meestal boeienden spreektrant, met tal van
uitweidingen en meer of min belangrijke opmerkingen, gaf de spreker eene uitlegging
van het bekende spreekwoord: ‘Niemand is een groot man voor zijn kamerdienaar.’
Kamerdienaars van allerlei soort werden in al hun onbevoegdheid en verblindheid
tentoongesteld, maar ook menig groot man moest van zijn voetstuk afstappen - naar
de meening van den heer Dekker en zijn ditmaal nog al oppervlakkige toepassing
van geschiedkundig onderzoek. Daarentegen werden anderen tegenover de
zedelijkheidsbegrippen van kamerdienaars in bescherming genomen en o.a. de
stelling verkondigd, dat zij die veel voortbrengen en dus (?) veel arbeiden, geen tijd
kunnen hebben om onzedelijk te zijn. Dat menige gelukkige gedachte en uitnemend
zinnebeeld de lezing versierde, spreekt bij deze schrijver vanzelf.

[6 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
6 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier geheel beschreven. (M.M.)
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Gouda, 6 febr. 80
vrydag ochtend.
lieve beste Mieske, heden by 't ontbyt je brief van woensdag avend (gister van
W.b. verzonden.) Er staat geen nummer op, het moet 16 zyn. Ik was er heel bly
mee, vooral omdat er in stond dat de vermeend-ontbrekende te recht was. Je moet
geen genoegen nemen met 'n gaping. Alles moet aansluiten. Nu is de zaak in orde.
En je had het geld al. Dat ik zei: ‘slechts’ doelde dáárop dat ik zeker gedacht had
je dinsdag 1000 gl te zenden. Daarom viel 't me tegen. Ik zal je eens 'n vry
nauwkeurig lystje zenden van de opbrengst en onkosten.
Zaalhuur &c zyn infaam hoog. Maar heel erg kan me dit niet schelen. De hoofdzaak
is dat we niet in nood zitten, en dàt marcheert goed. Over weinig dagen zend ik je
weer geld. Dat is my 'n waar genoegen. En 't komt je meer toe dan my. Want jy
werkt, zorgt en verdraagt het heele jaar door, en ik maar by 'n bui. Wat jy doet, zou
my te zwaar vallen. Dit zeg ik niet uit Hevigheid of zoo iets, maar uit stipt
rechtsgevoel. Al was je m'n vyand en al was ik woedend op je dan zou ik erkennen
dat jy minstens zooveel recht op ons inkomentje hebt als ik. Ja, minstens, al kostte
myn taak me moeite. Maar dit is zoo niet. Alles gaat vanzelf, en zonder de minste
agitatie. Tob niet over my. Gistr'avend heb ik hier zeer goed gesproken, en de
menschen vonden dit ook. Als ik nu ga toegeven in geseur over de geringe opbrengst
in vergelyking met andere landen, is er geen eind aan 't verdriet. Ik ben nu eens
Hollander, en zou dwaas doen dáárover gedurig m'n stemming te bederven. 't Is in
Holland al heel mooi dat ik zoo eenvoudig middel vind om in alles te voorzien. Toch
beweer ik, en niemand zal 't tegenspreken dat geen mensch 't me nadoet. Dit is nu
'n andere zaak.
Je opgaafje wat je met dat geld doet vind ik zoo aardig. Over een tydje (niet zeer
o

1.

lang, hoop ik) kryg je geld om (als je dat wilt) 'n 2 Bayer te bestellen, ja ik hoop
later 'n derden. Over 'n paar dagen 100 gl aan Daantje. Ja, ik denk wel aan de schuld by V.D.H. & Buys. Ik zal 't afdoen. 't Is nogal veel.
Ik had de opgave reeds gevraagd. Je kunt my 'n pleizier doen door te schryven aan ‘nicht Betje’. De
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brief is makkelyk daar je maar zoowat hoeft te schryven wat je nu my schreef. 't
adres is
2.

Mevr E Stoffels
geb. Winkler
Ommershof
Velp
by Arnhem.

Zeg er dan by dat ik zoodra ik in haar buurt kom, teeken van leven geven, en haar
bezoeken zal, en introduceer me familiaar, en vriendelyk, dat ze niet tegen me
opzien. Zeg dat ik eenvoudig ben. Ik vind het zoo vervelend als ze me hoofdzakelyk
3.
voor boekenmaker of publiekspreker aanzien. Vandaag geen sprekery. Maar ik ga straks naar Rotterdam, waar ik van avend
blyf. Morgen spreek ik te Velzen. Stoor je niet aan de geringheid van zoo'n plaats.
Het spreken op 'n kleine plaats bezorgt me soms meer hoorders op 'n groote, daar
er veel over my gekorrespondeerd wordt. Overal neemt het aantal dames toe, en
die schryven aan vriendinnen. Ik heb daar veel blyken van ontmoet. Om de kranten
geef ik niets. M'n voordracht te Amsterdam wordt in 't H.blad geprezen, o ja (ze
4.
durven niet anders) maar du bout des lèvres . 't Kan me niet schelen. Help me toch onthouden dat ik 't volgend jaar niet zoo lamlendig mismoedig op
reis ga. We weten nu eens dat het (wat de inspanning aangaat) zoo meevalt. De heele week heb ik in den brand gezeten over de afspraak met Betsy. Ik heb
nu inderdaad 'n reden (geen voorwendsel) om 't niet te doen. Ik moet morgen te
5.
Velzen spreken, en kan dus niet te Utrecht komen, zooals de afspraak was. Ik weet al. Ik ga straks naar Utrecht (ook omdat ik 'n paar hemden nemen
wil uit m'n koffer en zal 't Betsy uitleggen. Dan vervalt de zaak zonder
ergernis. Ik had niet gerekend op Velzen, Saterdag. Eerst dacht ik Velzen
vrydag d.i. Vandaag. Zeker komt er zondag 'n brief van jou te Rotterdam. Goed. Ik schryf aan Weimer
die te bewaren daar ik Zondag middag dáár kom (Maandag spreken te Rotterdam)
Dat uitrekenen van uren & dagen van aankomst, en de zorg voor adressen is 't
zwaarst van m'n heele reis. Daar heb ik nu allerlei zitten bedenken en regelen. Kyk
eens:
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6.

7.

Haspels wacht bericht op 'n vraag van Pauwert over Goes, en van de Houwers
(Zierikzee). Misschien kan ik niet te Zierikzee komen. Dus moet ik zorgen voor de
brieven die daar geadresseerd worden.
8.
Met Betsy spreken over 't niet gaan naar de Polen . Te Amsterdam m'n tanden
zien terug te krygen die daar gerepareerd worden (Ik had er opgezeten, moet je
weten).
Aan de Graaf telegrafeeren wanneer ik te Haarlem kom. Telegrafeeren aan dien
tandmeester om zeker te zyn dat ik in 'n uur tusschen twee sporen by hem terecht
kan? En nog meer van die dingen. Dàt is vermoeiend. Juist daarom verteer ik zoo
9.
veel. Om alles te laten marcheeren, moet ik vlug bediend worden, en ik moet dus
de menschen omkoopen tot gewilligheid. Gister aan den trein kocht ik 'n paar illustraties. Ik zend ze je in twee pakjes. Ik
ken 't maximum van de post niet. Staan er poppen op de glazen van de tooverlantaarn? Of wat! Hoe groot zyn de
glazen? Ben je tevreden over Kätchen? Ik sluit dezen hier te Gouda en ga naar Utrecht & Amsterdam, morgen naar
Haarlem (Velzen) Zondag avend naar Rotterdam. Ik schryf Weimer de brieven te
bewaren tot ik kom.
Dag Mies, dag Wou.

Eindnoten:
1. Bayer: afkorting voor een aandeel Bayerische Hypothekenbank.
2. mevr. E. Stoffels-Winkler: Elisabeth Margaretha Winkler (Leeuwarden 1 januari 1824-Haarlem
20 mei 1888). Was een dochter van T.C. Winkler en Klaaske Kramer. Van een nicht in de zin
van ‘cousine’ of tantezegster kan geen sprake zijn.
3. hoofdzakelijk voor: oorspr. stond er maar alleen als.
4. du bout des lèvres: als met tegenzin (fr.)
5. de afspraak: oorspr. stond er zoals eerst afspraak was.
6. Pauwert: Joh. L. van der Pauwert, hoofdredacteur van de Goesche Courant.
7. de Houwers: mevr. E. Mulock Houwer was een van Multatuli's vroege relaties uit de Indische
tijd (vgl. V.W. XIX, blz. 181 en 974.)
8. de Polen: Mimi's (en Betsy's) zuster Fré(dérique) was getrouwd met F. Pool.
9. ik moet: later ingevoegd.

[6 februari 1880
Advertentie voordracht Velsen]
6 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Velsen op 7 februari in de
Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 32. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
MULTATULI
zal op Zaterdag 7 Februari a.s., 's avonds te half acht uren, eene
VOORDRACHT

houden te Velzen, in het Logement van den Heer JABURG
Entrée f1.
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[6 februari 1880
Advertentie voordracht Rotterdam (II)]
6 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Rotterdam op 9 februari in het
Rotterdamsch Nieuwsblad, no. 568. (G.A. Rotterdam; fotokopie M.M.)
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Zaal Nut van 't Algemeen.
Oppert.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
op Maandag 9 Februari e.k.,
des avonds ten 8 ure.
Onderwerp:
OVER DE KORTZICHTIGHEID VAN KAMERDIENAREN Toegangskaarten à f
te bekomen bij de Boekhandelaren VAN DER HOEVEN en BUIJS, Korte

1. -

Hoogstraat en den Concierge van het Nut.
Des avonds 9 Februari zijn de plaatsen f 1.50.

[7 februari 1880
Advertentie voordracht Hengelo]
7 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Hengelo op 17 februari in
Tubantia, no. 11. (Openbare Bibliotheek, Enschedé; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT

van
MULTATULI
in de beurs te hengelo,
op
Dinsdag 17 Febr. 1880
's Avonds 7¾ uur.
Entrée bij inteekening f 1. -.
Kaarten 's avonds aan de zaal f 1.50.
Plaatsen à 10 cent te bespreken aan het Beurslocaal, Dinsdag 17 Febr.
van 12-3 uur. Entreékaarten zijn tot en met 15 Febr. a.s. tevens
verkrijgbaar à f 1. - aan het bureau van dit blad.

[7 februari 1880
Voordracht te Velsen]
7 februari 1880
Multatuli spreekt te Velsen.

[7 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
7 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven.
(M.M.) De brief werd op 8 februari voltooid.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

311
Rondeel 7 febr. 1880 lieve beste Mieske! Voor 't eerst moet ik je schryven dat ik 't
land heb en wel over m'n eigen stommigheid. Ik had van de afspraak met Bé best
kunnen afkomen, en heb zelf aanleiding gegeven dat het nu morgen (Zondag) toch
gebeurt. Bé heeft geen schuld Zondag, Amsterdam,
Velzen gisteravend goed afgeloopen. Heden naar Amst. Bé aan de spoor. Even
naar Rondeel om dit briefje te schryven. Straks met Betsy (die by me zit) naar de
Polen. Ik sluit dit briefje maar gauw omdat je anders denken zou dat er een weg
1.
was. Morgen ochtend van Rotterdam schryf ik je beter.
Gister te Velzen heb ik je brief ontvangen. Dank je wel!
Dag beste Mies, dag Wou. Ik ben zeer wel.

Eindnoten:
1. Morgen ochtend: oorspr. stond er van avend.

[8 februari 1880
Verslag voordracht Gouda in de Goudsche Courant]
8 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Gouda van 5 februari in de Goudsche
Courant, no. 2411. (G.A. Gouda; fotokopie M.M.)
Donderdagavond had in ‘Nut en Vermaak’ de aangekondigde voordracht plaats
van Multatuli, bijgewoond door een talrijk publiek, zoowel uit deze gemeente als uit
de omliggende plaatsen. Zij ving aan precies op het aangekondigde uur en Multatuli
gaf daarmede een bewijs van stiptheid, dat te meer waardeering verdient, nu het
bijna overal gewoonte schijnt te worden het publiek, op vrij onbeleefde wijze, een
kwartier te vergeefs te doen zitten wachten.
Hij sprak over: realisme en idealisme en trachtte te betoogen, dat die twee
richtingen in den grond der zaak niet te scheiden zijn en dat de zoogenaamde
realisten ook aan het idealisme, de idealisten ook aan het realisme offers brengen.
Zoowel in levensbeschouwing als in kunstuiting zijn die richtingen dooreengeweven
en staan niet ieder afzonderlijk daar. Spr. begon met aan te toonen, dat de groote
mannen uit de oudheid in weerwil van het idealisme, waarvan hunne woorden en
daden blijk gaven, zich ook niet afkeerig toonden van het realisme, waartoe hij wees
op Mozes,
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Paulus, Jezus, op Homerus enz. Hij gaf verder, voor een oogenblik aannemende
dat die twee richtingen werkelijk afzonderlijk mogelijk zijn, verscheidene voorbeelden
van valsch realisme en eveneens van valsch idealisme, waarbij o.a. de dichters het
moesten ontgelden. Hij wees o.a. op de verzenmakers Bilderdijk en Ten Kate,
waarvan de eerste b.v. met zijn vrouw, die hij het rijmen ook geleerd had, telkens
bij den dood van een hunner kinderen een vers maakte, alsof waar, diep gevoel
van smart, zich kon uiten in het aan elkander lijmen van rijmpjes! Ten slotte betoogde
Spr. dat het ons aller streven moet zijn om onze idealen te zoeken in de realiteit, in
de werkelijke wereld om ons heen.
De voordracht vloeide over van geestige opmerkingen en vernuftige invallen en
was door een en ander zeer boeiend. Als gewoonlijk bij Multatuli het geval is,
veroorloofde hij zich herhaaldelijk uitweidingen en lange tusschenzinnen, die echter
steeds medewerkten zijne bedoeling te verduidelijken.
Hier en daar kwamen er echter vragen bij ons op, naar aanleiding dezer
voordracht.
Daar o.a. waar hij sprak over Emile Zola en met onverholen weerzin zich uitliet
over diens arbeid, terwijl hij telkens zijn zakdoek zocht om als 't ware de
onwelriekende geuren af te weren, die uit diens werken tot hem kwamen en hem
een valsch realist noemde, nadat hij met nadruk vermeld had geen van diens werken
gelezen te hebben en alleen af te gaan op een artikel in den Ned. Spectator over
diens arbeid, vroegen wij ons af of dat dezelfde man was, die verklaarde zich bijna
alleen te bepalen tot de lectuur van oude boeken, daar hij oud genoeg was geworden
om zich tot bronnen-studie te bepalen? Voor een billijk, rechtvaardig oordeel over
een schrijver is o.i. studie van diens werken een eerste vereischte en een dergelijk
ongunstig oordeel op grond van een enkel artikel over die werken is minst genomen
bevreemdend - vooral bij iemand, die zich beroemt op zijn bronnen-studie!
Behalve de vele geestigheden bevatte de voordracht ook vele behartigenswaardige
wenken - ook voor jongelieden, die niet zelden blijk geven van valsch idealisme. Hij vertelde o.a. van een meisje, dat, ofschoon jong, reeds een zware taak te
vervullen had. Eene zieke moeder eischte hare zorgen, een viertal jongere zusjes
en broertjes hare oppassing, en een druk huishouden hare be-
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moeiingen. Ongelukkiglijk verbeeldde dit meisje zich, dat zij boven dergelijke
alledaagsche bezigheden verheven was, zij deed wat aan literatuur en achtte zich
te hoog voor het werk, dat op hare schouderen rustte. Dat verblijf in de zieken- en
kinderkamer kwam haar te eentoonig voor en een ruimere werkkring moest zich
voor haar openen. Zij wilde de wereld in. Spr. raadde haar integendeel aan, haar
huiselijke taak met liefde waar te nemen, ook in het eenvoudige ligt poëzie en het
alledaagsche is onze toewijding ten volle waard. Het meisje liet zich echter niet
overtuigen en... ging ten laatste de wereld in. Vele teleurstellingen wachtten haar
daar, mislukking op mislukking werd haar deel, totdat zij ten laatste werd... soeur
1.
de charité in een Egyptisch Hospitaal, waar Multatuli haar de vraag liet doen: of
het toch niet beter zou zijn geweest zich in den beginne aan haar zieke moeder te
wijden, in plaats van te eindigen met oppassen van geheel vreemde zieken?
Voorzeker in dit eenvoudig verhaal lag een diepe zin verscholen, naar aanleiding
waarvan spr. vele opmerkingen en wenken gaf, die zoowel van zijn menschenkennis
als van zijn geestig vernuft blijk gaven.
Valsch idealisme heeft zich van vele jeugdigen onder ons meester gemaakt; dat
men 't leere onderscheiden van 't ware idealisme, dat echter steeds gepaard moet
gaan met een zeker realisme!
Spr. drukte ten slotte, in verband met zijn onderwerp, zijn gehoor op het gemoed,
met kracht en met nadruk, dat het niet de vraag is bij de beoordeeling der waarde
van een mensch, welk soort van bezigheden men volbrengt, maar veeleer, welke
de wijze is, waarop men die waarneemt. Geen werk is te min, zoo het maar gedaan
wordt met toewijding, met verstand en met hart.
Wij bepalen ons tot dit weinige. De improvisaties van Multatuli leenen zich minder
tot een geregeld verslag, het zou voorzeker gemakkelijk vallen zijne anecdoten,
invallen, opmerkingen weêr te geven, doch het eigenaardige van de voordracht is
niet op te schrijven.
Wij zijn het in deze met den Ned. Spectator eens, die in zijn laatste nr. o.a. van
Multatuli's voordrachten zeide: ‘Er ligt zoo veel in den toon, in de fijnheid eener
wending, in de eigenaardige wijze van zeggen, dat verloren gaat, wanneer men het
zou willen opschrijven.’ De moeite van een uitgebreid verslag zou dus, meenen wij,
te vergeefs zijn.
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Talrijk waren de bewijzen van instemming met het gesprokene door het publiek, dat
zeker met ons hoopt, dat Multatuli ook een volgend jaar Gouda weder met een
bezoek en een voordracht vereere.

Eindnoten:
1. soeur de charité: liefdezuster (verpleegster) (fr.)

[9 februari 1880
Advertentie voordracht Middelburg]
9 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Middelburg op 13 februari in
de Middelburgsche Courant, no. 33. (Knipsel M.M.)
VOORDRACHT VAN MULTATULI,
en

te houden op Vrijdag den 12

Februari 1880,
IN DE CONCERTZAAL TE MIDDELBURG.
Aanvang des avonds te 8 uren.
Entréekaarten zijn à f 1. - te verkrijgen bij den Conciërge der Concertzaal,
en

tot Donderdag den 12

Februari, en Vrijdags aan het bureau à f 1.50.

[9 februari 1880
Voordracht te Rotterdam]
9 februari 1880
Multatuli spreekt voor de tweede maal te Rotterdam.

[10 februari 1880
Advertentie voordracht Goes]
10 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Goes op 12 februari in de
Goesche Courant, no. 18. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
CONCERTZAAL TE GOES.
VOORDRACHT
door
MULTATULI
op Donderdag den 12 Februari 1880,
des avonds te 8 uren.
TOEGANGSKAARTEN à f 1, - te bekomen bij den boekhandelaar A.A.W.
BOLLAND en bij den kastelein der sociëteit ‘Van ongenuchten Vrij.’
Aan het bureau des avonds, 12 Februari, f 1,50 per kaart.
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Brief van Multatuli aan Mimi]
10 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
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1.

Rotterdam 10 Januari 80 dinsdag middag 2½ uur lieve beste Mieske! Reeds voor
achten was ik op en m'n plan was terstond aan je te schryven, en zonder 'n oogenblik
te hebben leeg gezeten, begin ik nu eerst. En nog niet eens heb ik al de brieven en
briefjes afgedaan. M'n laatste dagen waren erg bezet, ook vooral (door m'n eigen
schuld!) omdat ik den vryen Zondag aan Betsy en de Pools besteed heb. Nu alles
is best afgeloopen. De Polen waren best en waarlyk lief, en Bé was erg tevreden
met haar uitgangetje. Nu ben ik toch weer bly dat ik 't gedaan heb.
Maar... gist'ravend by de lezing hier voelde ik me, voor 't eerst, wat moê. Ik was
niet tevreden over m'n voordracht, maar publiek wel. Dit bleek me door den toon
der bezoeken in m'n wachtkamer, en ook nu door invitatien (die ik afsla) en brieven
waarvan ik er een beantwoord heb.
Ik weet dat ik wat intehalen heb. In 't rondeel schreef ik je 'n brokje, alleen dat je
niet vergeefs zoudt uitkyken. Nu heb ik moeite me te bezinnen waar ik gebleven
was. Amsterdam, Gouda, Velzen, Utrecht (om Bé te spreken en hemden uit m'n
koffer te halen, maar dat was vóór Velzen) en na dat alles weer Rotterdam, kyk 't
warrelt me. Toch ben ik wel, en zal wel zorgen goed uitgerust in Zeeland
aantekomen.
Je brieven naar Gouda, Velzen en hier heb ik goed ontvangen. Ze sluiten aan. 't
Slot was van Zondag middag toen Kätchen met de kinderen wandelde. Zeker is er
nu een onderweg. Begin dan maar weer met 1. Maar zonder nummers zal ik wel
zien of ze volgen! Laat het geschryf je niet verdrieten. Ook myn geschryf niet. Wat
jou brieven aangaat, al die huiselykheidjes en over 't kind vind ik heerlyk. Ik verlang
altyd naar je brieven, dus denk niet dat je me
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niet helpt in m'n kluchtigen arbeid, en denk er niet te gering over. Je brieven doen
me waarlyk innig goed, en er mag wel eens meer 'n zoen in, vind ik. Je doet net of
je je op 'n prude distantie houdt. - Dat je geen vertrouwen hebt in den dokter spyt
me. Ik ook niet, maar daarom niet meer wantrouwen dan gewoonlyk. Nou, die
spekulatie van Weil, en dat informeeren by Kätchen! M'n steenpuist is weg. Ik voel ook geen diepliggende dikte meer. Dus alweer in
orde! Toen kreeg ik bezoek. Op die manier zou je tekort komen. Nu is 't avend
en ik denk rust te hebben dus: Rotterd Dinsdag avend.
2.

Och, lieve, ik heb 'n treurig briefje van Merens ! De kleine Christiaan is in één dag
bezweken aan keelziekte. Het helpt niet of ik al wil uitstellen 't je te schryven.
3.
Gistravend van de lezing thuiskomende vond ik 't bericht. Merens schryft Ziehier
zyn brief:
Maandag morgen
Beste Dek, Hoe ik ben behoef ik je niet te zeggen als je weet dat onze lieve
Christiaan heden morgen te half zes is overleden. Eigenlyk is hy van gister avend
af ziek geweest. Hy was wel een beetje ongesteld in de keel, want hy heeft die
kwaadaardige keelziekte gehad, die zooveel kinderen ten grave sleept, want gister
morgen heeft hy nog gespeeld en prenten gekeken met de jongens. Ik ben kapot.
Zulk een lieve jongen. Zoo gauw, 't is een droom. Hoe Christine is zult ge wel kunnen
beseffen. Adieu. Een vriendenhanddruk in gedachte van
Merens.
Het is vreeselyk! En nu voel ik angst voor ons kind. Wat was die Chris gezond, niet
waar? Zeker schryf je Christine terstond. Het moet haar zeer treffen. Toch geloof
ik dat zoo'n slag ons zwaarder vallen zou. Och, m'n lieve beste Woutertje! Ik mag
er niet aan denken. Geef 't lieve kind een zoen voor my en zeg dat hy m'n lieve
beste kleine man is!
Ook ik wil natuurlijk aan M & C. schryven maar weet waarlyk niet, wat & hoe? Dat
zal jy ook niet weten. Toch moet het! Nu had ik je zeker 'n langen brief willen schryven, maar na dat treurig bericht zal
je niet eens lust hebben m'n (heel gewone) aventuurtjes te lezen. Ik sluit dezen en
laat hem op de post doen. Daarna begin ik 'n nieuwen brief om wat intehalen.
Intusschen
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4.

heb jy Chris geschreven en misschien heb je dan 'n dag later beter arrêt voor myn
odyssee. Alles gaat goed. Ik hoor dat ‘men’ my in den Haag en te Arnhem weer wil
hooren. Maar Haspels eischt zekerheid dat de zaal redelyk vol zal zyn. Misschien
spreek ik ook hier nog eens, doch niet onder de 500 biljetten. Wàt zeg je dáárvan.
Brutaal, hè? Ik denk dat het kàn, want de geest is redelyk opgewekt. Ik kryg daar
5.
komieke bewyzen van. Die mevr. Jacobson is weer by me geweest met haar man.
Die vrouw is één vuur! Ook de Hazen zyn lief en flink. By beiden was ik vandaag te
dineeren gevraagd, maar ik bedankte. Dag Mies, dag Wou. O god, kryg geen
keelziekte! Ik moet (aan jou) bekennen dat het geval te Hoorn me vooral met
terugzicht op Wouter zoo treft. Maar toch ook, die arme Christiaan! Zoo'n gezond
boertje!
Dag beste Mies, dag Wou. Ik kryg daar 'n keurig gracieus schaaltje met vruchten
en bloemen van mevr. Jacobson. Ik zag dat ze zwanger was. Ze heeft veel van
Digna toen we die 't eerst zagen maar mooier, en zeer enthousiaste. Er is nu bepaald:
Maart 8

Maand.

Harlingen

Maart 9

Dinsdag

Enkhuizen

Maart 10

Woensdag

Hoorn

Maart 12

Vrydag

Schagen

Maart 13

Saterd.

Helder (?) nog niet zeker -

Maart 11

Nà Zeeland naar Hengelo &c gaande, zal ik Maandag 16 dezer te Arnhem by de
6.
Oebe's blyven . Neen! althans ik weet het nog niet. Ik bepaal dat later.
17 dinsdag Hengelo

20 Vrydag te Veendam

18 woensdag Meppel

21 te Meeden.

Eindnoten:
Januari: verschrijving.
Merens: de echtgenoot van Mimi's zuster Christine te Hoorn.
schryft: oorspr. gevolgd door ‘die arme Chris is kapot!’
arrêt: (hier) rust, van sans arrêt-rusteloos (fr.)
mevrouw Jacobson: Rosa Jacobson-Fleck (geb. Keulen 9 november 1856), was op 31 juli 1877
gehuwd met A.L. Jacobson. Uit het feit, dat zij op 9 april 1880 van een dochter beviel, blijkt, dat
déze mevr. Jacobson bedoeld is. In welke relatie zij tot Multatuli stond is onduidelijk.
6. Deze hele zin is doorgehaald.
1.
2.
3.
4.
5.

[10 februari 1880
Brief van Multatuli aan A. en C. Merens]
10 februari 1880
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Brief van Multatuli aan A. Merens en mevr. C. Merens-Hamminck Schepel. Dubbel
velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3(½) beschreven. (N.L.M.D., 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Rotterdam 10 febr 1880 beste arme Merens en Chris!
Dat is verschrikkelyk! Zoo'n gezonde frissche jongen! Ja, ik be-
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gryp ten volle hoe die slag U en Christine getroffen heeft. Men kan yzen van uw
smart. En zoo subiet! Die kwaal is erger dan pest of cholera! Heeft hy veel geleden?
Had hy bewustzyn? Kon hy spreken en z'n nood klagen? Doch waartoe die vragen?
Antwoord niet. Uw hoofd staat niet tot schryven! Doe 't alleen als ge meent dat het
Uw smart wat verlucht. Anders niet! Ik zou 't u niet kwalyk nemen al hoorde ik in
geen jaar van U. De slag is verschrikkelyk. Och, die arme Christine. En, verbeelje
Wouter had me wel tienmaal gezegd dat Christiaan z'n ‘vrindje’ was en dat ik hem
moest medebrengen! Ja, ge zegt wèl: ‘'t is als een droom!’ Maar wat baat myn
schryven?
Natuurlyk heb ik de treurige tyding aan Mimi meegedeeld, en even natuurlyk zal
ook zy U 'n woordje toespreken. Maar, och, wat geeft dat! Ik ben er bitter mee
begaan, en weet niet wat ik zeggen moet. ‘Troost’ is onzin. Er is geen troost voor
zóó'n slag! Ik neem innig deel in uw beider smart. Ziedaar alles. 't Is ellendig niets
te kunnen zeggen of doen dat méér beteekent! 't Is om suf te worden. Dag beste
Merens & Chris, tracht u goed te houden om den wille van u zelf en van de andere
kinderen. Kunnen er voor Dirk & Ally ook voorbehoedmiddelen worden aangewend?
Och, dááraan zult gy zelf wel denken!
Hartelyk, hartelyk beklaagd en gegroet van
Uw liefh. broeder Dek
Dat arme kind! Het is al te wreed.

[10 februari 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
10 februari 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Rotterdam 10 febr 80 savends beste Van der Hoeven, laat het U niets verwonderen
dat ik geen teeken van leven gaf. Ik ben zeer vermoeid en had gisteravend moeite
om m'n voordracht ten einde te brengen. Ook vandaag had ik allerlei drukte en
straks ga ik vroeg naar bed, in de hoop morgen wat opgeknapt te zyn. Zoek me
maar niet op, tenzy 't volstrekt noodig is. Ik moet m'n keel die rauw is, tyd geven om
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wat te genezen. Noch dàt kwaaltje noch m'n groote zwakte op 't oogenblik komen
stipt gezegd uit m'n publieke voordrachten voort. Maar verleden zondag ('n
zoogenaamd vrye dag!) heb ik geen oogenblik rust gehad. Het was m'n eigen schuld,
en ik voelde dat het me knakte. Ik had 'n zuster myner vrouw uit Utrecht naar Amstm
by 'n andere zuster gebracht, en den heelen dag en familie gesleten, veel sprekende,
al te veel, van smorgens tot 'savends. Het kon voor tien voordrachten gelden, en
nog eens, 't was m'n eigen schuld. Ikzelf had het voorgesteld.
M'n reis route is nu morgen (of nà morgen) zeer gekomplikeerd. Als ik 't wèl zie,
kom ik niet zoo spoedig te Rotterdam terug. Maar zoodra mogelyk bestem ik 'n paar
vrye dagen om uw museum te zien, en nog een en ander, (ook onze rekening)
1.
aftedoen. Een van den heer Holle ontv. brief zegt me wat ik reeds van u wist. Ik
ben benieuwd of uw gissing dat dat horloge er nog is, of nog te krygen is, gegrond
zal blyken. Wees zoo goed me dat zoodra ge iets weet, te schryven. Ziehier
adressen:
12 feb

Goes

‘spreeklokaal’

13 feb

Middelburg

‘spreeklokaal’

14 feb

Zierikzee

‘spreeklokaal’

17 feb

Hengelo

‘spreeklokaal’

18 feb

Meppel

‘spreeklokaal’

20 feb

Veendam

‘spreeklokaal’

23 feb

Assen

‘spreeklokaal’

24

Groningen

‘spreeklokaal’

25

Winschoten

‘spreeklokaal’

26

Leeuwarden

‘spreeklokaal’

27

Heerenveen

‘spreeklokaal’

28

Sneek

‘spreeklokaal’

3 Maart

Den Bosch

‘spreeklokaal’

4

Breda

‘spreeklokaal’

5

Zaltbommel

‘spreeklokaal’

8

Harlingen

‘spreeklokaal’

9

Enkhuizen

‘spreeklokaal’

10

Hoorn

‘spreeklokaal’

_____

_____

_____

Nu dàt zal wel genoeg (en te veel) zyn!
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Ja, ik voel me zeer moê. En de opbrengst is op zeer veel plaatsen niet byzonder.
Enfin!
Hartelijk gegroet van
tt Dek
Holle zegt dat hy 't geld van die meubels niet hebben wil. Waarom schreef hy er
dan over? Dat horloge schynt hem (of een der dames) na aan 't hart te liggen. Ik
wou dat we 't terug hadden!

Eindnoten:
1. Een: oorspr. stond er De.

[10 februari 1880
Verslag voordracht Rotterdam in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant]
10 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Rotterdam van 9 februari in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, no. 41. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Multatuli hield heden avond eene lezing in de zaal van het Nut. In spijt van alle
zij sprongen - van het Evangelie op valsche balansen, en van deze op morsige
straten, enz. - scheen zijne voordracht een bepaalden vorm aan te nemen. Na eene
inleiding om aan te toonen hoe het oog verschillenden indruk ontvangt naar gelang
het zeer van nabij of op verschillenden afstand op een voorwerp rust, terwijl slechts
eene normale belichting en een rationeele afstand, met vermijding van voorliefde
of vooringenomenheid, tot eene juiste waarneming kan voeren -, kwam hij tot zijn
onderwerp: de beoordeeling, van uitstekende, van groote mannen. Met tal van
voorbeelden uit de Bijbelsche en uit de wereldgeschiedenis, toonde hij aan, hoe
vele zogenaamde uitstekende en groote mannen door tijdgenoot en nageslacht
verkeerd waren beoordeeld, omdat de eerste te dicht, het laatste op te verren afstand
stond. Hoe dan tot een juist oordeel te geraken? De breede beantwoording van die
vraag leidde tot geen ander panacé, dan dat men op goeden afstand, dat wil zeggen:
dat men juist moet oordeelen; met andere woorden: hij die over uitstekende, groote
mannen als tijdgenoot of geschiedschrijver een oordeel velt, moet zijn rechtvaardig,
hetgeen van zelf insluit dat hij de ontwikkeling moet bezitten om te kunnen
beoordeelen, dat hij moet zijn onbevooroordeeld, zonder naijver of nijd, en in staat
zoowel het doel, dat de uitstekende of groote man zich voor oogen stelde, te
doorgronden als om de middelen er naar af te meten die hij tot bereiking van dat
doel aanwendde. Daar zeker de meesten het met die laatste stellingen eens waren,
vond de spreker toejuiching.
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[11 februari 1880
Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]
11 februari 1880
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Enkel gevouwen velletje postpapier,
waarvan blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
1.
Rotterdam 11 feb 80 lieve Titia! Hebt ge myn briefje ontvangen . Welken? vraagt
ge. Waar en wanneer ik hem schreef weet ik niet meer. Ik gaf je daarin eenige
adressen op, en ben nu bevreesd dat er misschien een brief van U ergens ligt. Meen
niet dat ik U tot schryven dring. O neen! Ik vind het onaangenaam als 't my gedaan
wordt. 't Is alleen om te weten of er een onbezorgd kon zyn wat me zeer spyten
zou. Zeker schryven uit Middelburg dat (naar ik hoor) naar Utrecht geadresseerd
was, heb ik nooit ontvangen. Dus beste meid doe me weten of ge my geschreven
hadt.
M'n adres is
DD
Multatuli
spreeklokaal
te .....
14
15
__
17
18

} Zierikzee
} Zierikzee
Hengelo
Meppel -

Den 16 vertrek ik van Zierikzee om den 17 by tyds te Hengelo te zyn, dan kom
ik in je buurt, maar daar 't 'n maandag is, geef ik er niet om. Ik zal later expres
(zonder lezing liefst!) te Deventer komen op 'n Saterdag en Zondag.
Dag beste meid, hartelyk gegroet
Dek
Ik meen me nu te herinneren dat m'n aan U geschreven brief in 'n kleine editie van
Vorstenschool lag. Ja. zóó was het. Maar van welke plaats verzonden, weet ik niet
meer.

Eindnoten:
1. 1. Zie bij 5 februari.
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[11 februari 1880
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
11 februari 1880
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier
geheel beschreven. (M.M.)
Rotterdam 11 febr 80 's avends laat lieve beste hartelyke mevrouw!
Vergeef me dat ik nog niet op Uwen brief antwoordde. Ik voel me zeer vermoeid,
en wilde wat rustiger stemming afwachten. Velerlei byzondere omstandigheden
hebben my de laatste dagen wat sterk aan gepakt. Den heelen dag ben ik bezig
geweest met andere dingen die me makkelyker vielen dan 't behoorlyk antwoorden
op Uw hartelyk schryven. Nu ben ik moê en ga naar bed. Morgen moet ik nogal
vroeg op reis naar Zeeland, en daarna - och, ik weet zelf niet hoe m'n route loopt.
Den eersten vryen dag zal ik U schryven. Doch dit vooraf. M'n gewone stemming
is niet zooals maandag avend, geloof me. Ik had dien dag en de vorigen verdriet
gehad, en ook physiek was ik onwel. Dit hinderde my. Maar overigens ben ik eer
opgeruimd en vroolyk dan neergeslagen. Dit is de zuivere waarheid. Denk asjeblieft
niet aan my als 'n ziekelyke martelaar. Het trof ongelukkig dat ik maandag avend
zoo verdrietig gestemd was. Geloof dit. Ik kan het denkbeeld niet verdragen dat 'n
1.
edel hart om my en peine zou zitten als ik inderdaad wèl ben. Ik geniet zooveel
liefs & goeds! Zie byv. uw brief!
M'n beste vrouw en onze lieve jongen zyn wel, en ik houd me staande. Dat de ik durf zeggen: reusachtige! - inspanning welke my die voordrachten kosten, niet
2.
beloond worden, is nu eenmaal zoo. Le fait est dat Dickens en velen in één avend
zooveel verdienen als ik in twintig. Neen, de verhouding is nòg ongunstiger. Doch,
dit eenmaal wetende, moet ik er my in schikken slechts Hollander te zyn. In plaats
van vier of zes voordrachten in een winter moet ik ± vijftig maal spreken, en zeer
dikwyls heeft 'n
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toejuichend publiek er ter nauwernood de reiskosten voor over. Doch, nogeens, dit
is nu eenmaal zoo, en ik berust er in. (onder protest evenwel.) Wees met Uw besten man en onze Wolven hartelyk van my gegroet.
Uw liefhebbende
DouwesDekker
3.

Dank voor Uw Edelweiss en 't roerend opschrift! Ik zal uw geschenk in waarde
houden. 4.
Van avend kreeg ik weer 'n brief van twee personen (ik kon de handteekening
niet eens lezen, maar 't stuk kwam uit Maarsen) die me met naïve onbeschaamdheid
vragen of 't waar is dat ik zoo'n slecht mensch ben?* 't Is om wee te worden!
* niet in die woorden, maar dáárop komt het neer.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

en peine: in zorg, verdriet (fr.)
le fait est: het is een feit (fr.)
Edelweiss: in duitse schrijfletters.
Zie ook de brief aan V. Bruinsma van 11 februari 1880.

[11 februari 1880
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]
11 februari 1880
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma. Twee enkele gevouwen velletjes, geheel
beschreven. (M.M.)
Rotterdam 11-2-80 beste Vitus, ach kyk eens dien naïven brief. Ik kan de
handteekening niet goed lezen en daarom niet antwoorden. Misschien deed ik het
tòch niet. Ik ontving vroeger veel zulke brieven, en nog nuen-dan. Wilt ge hem
bewaren tot ik te Leeuwarden kom. Dan zal ik er met u over spreken om te
beoordeelen of 't antwoorden goed is. Maar... als ik met zulke dingen inlaat, is er
geen eind aan! En waartoe? Wat geeft het? Als ik nu die beide jongelieden tevreden
stel, moet ik 't morgen en overmorgen ook ànderen doen. Hun vraag zou
onbeschaamd zyn als ze niet zoo naïf en onschul-
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dig was. Dit laatste treft me, en ik stoot niet graag een welwillende af.
Maar aan den anderen kant is 't toch wat veel gevergd dat ik maar den eersten
den besten die 't in z'n hoofd krygt my te vragen: of ik inderdaad zoo'n slecht mensch
ben als Kappelman zegt, zou te woord staan. En wat hebben zy aan de verzekering
van iemand die (volgens Kappelman alweer) zoo'n slecht mensch is? Zouden ze
ook vorderen dat ik aan 't bewyzen & pleiten ging? Wel, wel! En morgen weer! En
overmorgen weer! 't Verwondert me dát ze maar twee vragen doen! (De eerste is me nieuw,
splinternieuw. Toch begryp ik hoe men er aan komt. Lasteraars scheppen niet, zy
rangschikken. Van Lennep heeft onders'hands beproefd het Ministerie bang te
maken in verband met 'n Amsterdamsche spoorwegkwestie. Toen Rochussen
daarop G.L. van der Hucht zond om my 't gouvernement (?) van St Martin
1.
aantebieden , heb ik hem in V.L.'s kamer de deur uit gevloekt. Als ik wat voor my
bejaagd had, hoefde ik eenvoudig m'n carrière voorttezetten. Dan ware ik vóór De
2.
3.
4.
Waal , Van Rees (en vooral vóór den suikerboer v.d. Putte , minister geweest.
Hoe dom is dus die vraag.
De andere vraag is 't gewone praatje. Ik kan er niets op zeggen dan dat ik m'n
verhouding tot m'n beste vrouw naar waarheid naar stipte waarheid in den Havelaar
en in de Minnebrieven geschetst hebt. Zeer veel van 't daar over geschrevene is
letterlyk waar. Dat ‘men’ een en andere omstandigheid niet begrypt, kan ik niet
helpen. Dat zou wèl begrepen worden als ik ‘memoires’ schreef. Wèl, wat geeft men
er voor? Hoe ver gaat de heilbegeerigheid van den (hollandschen) jongeling die
zalig worden wou? Alles zou neerkomen op: ‘Ah zoo, dat wist ik niet! Ah, nu begryp
ik het! Neem me niet kwalyk.’ Daarvoor zou ik me dan uitgesloofd hebben, om
morgen weer te beginnen Eigenlyk is zoo'n brief om kwaad te worden. Oordeel gy en zeg hun wat U
goeddunkt. Of anders, stel de zaak uit tot ik te Leeuwarden kom. Ze vragen myn
antwoord, zy, onbekende jongelui! Nog eens 't zou onbeschaamd wezen als 't niet
zoo naïf was!
n

Dag Vitus, dag Hilda hartelyk gegroet tot den 26 .
Uw liefh. Dek
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Mieske en Wouter zyn wel. Dat kind geeft ons veel geluk. 100 maal hebben we
5.
gelachen met het door U bezorgd telegram: ‘behalte den Knaben in Gottes Namen.’
Het aannemen van dat kind behoort tot de gelukkigste dingen van m'n leven. Hy is
nu vier jaar.
Toch raad ik zoo-iets 'n ander niet aan. Zelden of nooit zal 't zóó treffen!
Dag kinderen! Ik zeg zoo pedant: kinderen, omdat ik over 'n paar weken 60 word.
Zóó moet 'n oud man spreken, vind ik.

Eindnoten:
Deze gebeurtenissen vonden plaats in november 1859; zie V.W.X, blz. 133, e.v.
De Waal: Engelbertus de Waal (1821-1903), minister van Koloniën van 1868 tot 1870.
Van Rees: Otto van Rees (1823-1892), minister van Koloniën in 1879.
v.d. Putte: Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822-1902), minister van Koloniën van 1862 tot
1866 en 1872 tot 1874.
5. Multatuli vergist zich in de tekst; deze luidde: ‘Behalte das Kind in Gottes Namen’; zie V.W. XIX,
blz. 310.
1.
2.
3.
4.

[11 februari 1880
Advertentie voordracht Winschoten]
11 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Winschoten op 25 februari in
de Provinciale Groninger Courant, no. 35. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Hôtel Wissemann te Winschoten.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
op Woensdag 25 Februari a.s.,
des avonds te 8 uren.
TOEGANGSKAARTEN te bekomen à f 1 bij den heer L. KOOPS, in
bovengenoemd Hôtel.
Den 25sten Februari, des avonds, zijn de plaatsen f 1.50.

[11 februari 1880
Bericht inzake voordracht Middelburg in de Middelburgsche
Courant]
11 februari 1880
Bericht over een voordracht van Multatuli te Middelburg op 13 februari in de
Middelburgsche Courant, no. 34. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Eene opwekking tot het bijwonen der voordracht die de heer Douwes Dekker,
(Multatuli), aanstaanden Vrijdag alhier houden zal, is waarschijnlijk overbodig.
Zooveel belangstelling toch heeft de schrijver van den Max Havelaar, de Ideeën,
de Millioenen-studiën en zoo menige andere bewonderenswaardige bladzijde in de
letterkunde onzer dagen zich wel onder het groote publiek verworven, dat velen
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wanten’. Multatuli is op letterkundig gebied in ons land een éenig, op zielkundig
gebied een zeer merkwaardig verschijnsel. Hoe is deze man, die onder dezelfde
omgeving, onder gelijke indrukken als wij allen geboren is, op zoo geheel van den
onzen verschillenden weg geraakt en, al denkende, waarnemende en vergelijkende,
tot slotsommen gekomen, die de meesten onzer niet kunnen, niet durven, niet willen
aanvaarden?
Ziedaar eene vraag welke ieder, die in de dingen des geestes belang stelt, zich
onder het lezen van Multatuli's werken ongetwijfeld vaak heeft voorgelegd. Eene
persoonlijke ontmoeting met hem is eene te welkome gelegenheid om over het
antwoord op die vraag een weinig licht te werpen, dan dat velen haar ongebruikt
voorbij zouden laten gaan. Vooral waar het een ‘spreker’ geldt, die zichzelf zoo
geheel en zonder voorbehoud geeft, dien men zoo in al zijne eigenaardigheden,
zijn groote gaven en zijne zwakheden ziet als Multatuli.
Wij bedoelen met deze vermelding dan ook slechts eene beleefdheid aan den
dichter, die op 60jarigen leeftijd, door rondreizen in ons geheele land, eindelijk de
populariteit komt oogsten welke hij in vroeger jaren gezaaid heeft door werken,
welker letterkundige waarde thans door niemand meer betwist wordt.
Ten slotte nog, in 't belang van het goed luisteren van iedereen, de herinnering
dat Multatuli den aanvang zijner voordracht te 8 uren heeft aangekondigd en hij in
dit opzicht zeer stipt is.

[11 februari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
11 februari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
Weimer, 11 febr. 80 beste Haspels, Verzegeld pakket & 3.15 ontvangen. Hartelyk
dank. Ik dacht eerst dit alleen te antwoorden, maar nu heb ik tòch uw pakket
1.
opengemaakt. Die De Graaff! 't Is komiek! Ik wou u schryven dat ik in zoover veranderd ben van plan, dat ik in de
tusschendagen 15 & 16 dezer (nà Zierikzee vóór Hengelo) niet te Arnhem stoppen
zal. Ik wil niet by de Oeberiussen gaan, om m'n keel te sparen. Misschien moet ge
dit weten.
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Als Cornelis gister zich beklaagd heeft, zeg hem dat hy geen schuld heeft, maar die
domme kellner.
Over 't andere (vrienden!) straks.
hartelyk gegroet
tt Dek

Eindnoten:
1. De haarlemse boekverkoper W.C. de Graaff.

[11 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 11 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven WB X, blz. 188.)
Alleen dit fragment is bekend.
11 febr. '80.
Ik verneem dat er van Arnhem en den Haag poging wordt gedaan om me nog
eens te hooren. Haspels is flink. Hy antwoordt: O ja, als jelui me 'n volle of redelyk
bezette zaal waarborgt. Tien enthousiasten vullen de zaal niet, enz.
O die Haspels is zoo trouw en goed! Nooit het minste gemaal of gezeur. Zelfs
geen misverstand. Alles gaat als 'n horloge. Nu moet ook hy erkennen (en dit doet-i)
dat ook ik nooit spel breek en altyd present ben, van zessen klaar. 't Is aardig.

[12 februari 1880
Brief van J.M. Haspels aan J.H. de Haas]
12 februari 1880
Brief van J.M. Haspels aan dr. J.H. de Haas. Dubbel velletje postpapier, waarvan
o
blz. 1 en 3 ( ) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje J.M. Haspels, Westersingel
22.
Rotterdam, 12 febr. 80
Confidentieel
Wl. Edl. ZGel Heer 2 Maart a.s. zal Dekker 60 jaar worden.
Ik wilde hem gaarne op dien dag uit naam van vrienden en vereerders een cadeau
in geld aanbieden.
Wilt gij hiertoe meê werken?
Ik zal zoo vrij zijn U morgen middag een bezoek te brengen.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
r

Uw dienstv dien
J M Haspels
Wl Edl ZGel Heer
r

D de Haas
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[12 februari 1880
Voordracht te Goes]
12 februari 1880
Multatuli spreekt te Goes.

[12 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
12 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele en een enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-9 beschreven. De brief werd op 13 februari voortgezet en op 14
februari voltooid. (M.M.)
Goes, 12 febr 1880 donderdag middag
Zie zoo, daar zit ik alweer te Goes! En wel in 't kleine kamertje van verleden jaar
met het gaskacheltje zonder schoorsteen. Eigenlyk armoedig! Maar voor één dag
komt het er niet op aan! Toch wil ik voor aanst. jaar 'n conditie maken dat ik niet
kom als ze me geen behoorlyk verblyf weten aantewyzen. Ik vond hier brieven van
de Houwers over de beste wys om te Zierikzee te komen. Ik heb hier géén lucifers,
geen aschbakje, geen (behoorlyke) schel en dan die gas zonder uitweg. En
1.
revanche , piano getokkel. Dat zal beschaving moeten heeten. Enfin!
Ik heb de pyp van m'n kacheltje toegestopt. Waar nu de walm blyft, weet ik niet.
Heb je m'n brief van gister middag, te Rotterdam op de post
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gedaan? Tegen 3 uur kwam Mevr. Lehr. en toen ze 4 uur wegging gaf ik hem haar
met nog vier andere brieven om in de bus te gooien. Ik heb hier ruim tyd, en loop je laatste brieven door. Ik vind het ook heel goed dat je Marie eens onder handen neemt over haar
handelwys met Riek! Ze moest zich schamen dat die jongen zoo gelukkig is by
vreemden. En de voeding! Als ze niet heeft, is dit schynbaar 'n excuus. ‘Schynbaar’
want de oorzaak is haar slenteren en snoepen en kletsen. Dat schryven van novellen
zal haar wel weer spoedig vervelen. Niets kan geschieden zonder inspanning. Dit
geldt zoowel voor geschryf als vroeger voor haar winkel. En inspannen wil ze zich
2.
niet. En in dien brief aan Hartsen schreef ze dat zy 'n goede moeder voor haar
kind zou wezen! Het weer aanknoopen met haar (dat ik goed vond) heeft in zoover
geen bezwaar dat ik er niets tegen opzie haar, zoo noodig, weer den wind van voren
te geven. Ei, en ze verwonderde zich dat Wou zoo goed hollandsch sprak! Wel, dit
is omdat we ons met het kind bemoeien. Dat deed zy met háár kind nooit. Die arme
jongen. 't Is te hoopen dat-i maar gauw sterft. Liever nu dan over 10, 12 jaar. Zy
zou de smart wel dragen kunnen, denk ik.
Sedert lang al heb ik snachts niet gehoest. Ik slaap best. Vertel me wat van jou
slapen, keel, rhumatiek en alles. Wat Marie beweegt den naam Quarles aantenemen begryp ik niet. Ik vind het
mal. En hoe lastig voor brieven! En dan hoe dom haar uitgever zelf daarmee te
foppen! Als die man 't merkt, zal hy kwaad zyn. Eigenlyk gevaar zie ik er niet in,
maar 't is dom en mal. Ze maakt 'n gek figuur als 't uitkomt, en dat kan niet missen.
Ze kàn niet leven zonder zotterny. Ik heb nòg geen gelegenheid gehad je schaakparty natespelen. Misschien als ik
te Meeden kom. Maar iets anders: heb je niets uit de lotery getrokken? Houdt Merens
je op de hoogte. Och, nu zal hy er niet aan denken. 't Is vreeselyk! En nu de angst
voor de andere kinderen! Ik ben benieuwd naar je Kuntze's ‘Schnellbrater’. Ik kryg hier van middag visch.
Komiek, als ik in je brieven lees over plaatsen die ik al vergeten ben. Net 'n
tooverlantaarn, dat gedurig verhuizen, telkens andere omgeving &c -
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De scheermessen van Versluys heb ik ontvangen. Ook m'n parapluie die weg was,
is terecht gekomen. 3.
Valette's opmerking over honnête kan niet geheel juist zyn. Misschien kom ik er
in den Spectator op terug. Die Valette is zeer knap en doet zich prettig voor. Hy was
by me op de koffi in den Haag. (de schipbreukeling, weet je) de dentiste te Amsterdam heeft m'n tanden goed gemaakt. Ik eet er redelyk goed
mee. Maar zeer duur, zeker omdat ik in 't Rondeel logeerde. Nu, dat kan me niet
veel schelen. Ik wou zoo graag die Mevr. Verbeek 'n vriendelyk antwoordje geven, maar zie
geen kans 't haar in handen te doen krygen. Gezelschapsjuffr. by de familie van
Rees zal niet àlles wezen! Zoo'n man is m'n natuurlyke vyand. Ik ben benieuwd wat je verschikt zult hebben aan de kamers. Ga maar goed je
gang. 't Zal wel goed wezen wat je doet. Ja, houd Wou wel terdeeg aan z'n plichtjes als je hem meeneemt naar Wiesbaden.
Anders is 't geen doen! Was 't vragen van dien armen Riek (verl. zondag) zonder háár niet moeielyk? Toen ik Rotterdam verliet, had de graaff nog geen afrekening van Haarlem &
Velzen gezonden. Nu, ik heb geen haast, maar 't is zeer mal. Haspels is er kwaad
over. e

Heb je ook 't 2 pakket illustraties? Die koop ik dan zoo aan 'n station en 't is voor
jou wel eens aardig in je kluisje. Iets melancholieks in Plet! Ja! Ik zal hem eens goed naar alles vragen. Frisch &c
vroolyk is-i niet! Op die 5 mark geschiedenis wil ik liever niet terug komen! Maar goed uitk yken
is noodig. Ik zou geen oneerlykheid vergeven. - Laat het komen van Riek toch geen
Zondagsche gewoonte worden. Die tering is misschien gevaarlyk! Wel heb ik
medelyden met den jongen! Arm schaap! Je zegt: ‘ik lees alles na (over diphteritis) Wat vind je als dadelyk te gebruiken
middel? Chloor-inademen? Of wat? Heb je die middelen? Het al of niet vertrouwen
van den dokter geeft niet veel. Er is geen enkele reden om den ander méér te
vertrouwen. Maar, als je eens, nu er nog geen begin van gevaar is, met den Dokter
sprak, en hem merken liet dat je over de zaak gelezen had, om hem optewekken
tot belangstelling, hoe zou je dat vinden? Me dunkt je
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moest hem ook met verontwaardiging vertellen dat die dokter te Hoorn zei: het was
niets! en eenige uren daarna was 't kind dood! Vraag eens goed naar de symptomen,
en vergelyk de antwoorden met wat je gelézen hebt. Hy moet weten dat je de puntjes
op de i wilt zien zetten, en niet je laat afschepen met 'n praatje. Als dan z'n
antwoorden je niet bevallen, kun je den anderen dokter laten roepen. Dien vraag je
't zelfde. En als ook die je geen blyk geeft van wat doorzicht, wel dan heb ik 't
verhuizen naar Wiesbaden er voor over! Denk eens, onze lieve lieve kleine man!
t is nu ½5. Tegen 5 kryg ik eten op m'n kamer. Nu ga ik even denken over m'n
voordracht, maar vermoeien doe ik me niet! Ik neem 't makkelyk op. Middelburg, Vrydag ochtend
Ik ben al om 9 uur van Goes gegaan, en kwam dus hier vroeg aan. Dáár had ik
'n ellendige kamer, en hier is 't goed. Dit wist ik nog van verleden jaar. De voordracht
gister is weer goed afgeloopen. Er waren (voor 't kleine Goes, zeiden ze) veel
menschen. Iets over de 100 geloof ik. De opbrengst is dus by de hooge onkosten
4.
(Van Zuylen reist mee) pitoyable . Er is kwestie van dat ik morgen niet dan langs 'n grooten omweg (over Bergen
o/Z & Tholen) naar Zierikzee komen kan, en dan zou ik 'n gedeelte van de reis over
'n dyk door den modder moeten loopen. Dit doe ik niet. Vroeger toen er iets als
ysgang was heb ik geschreven dat ik niet zou wegblyven om gevaar. Maar voor
modder en 'n lange lange reis bedank ik.
Van Zuylen is uit om nog eens te informeeren. Gister te Goes kreeg ik geen brief van je. Misschien van-avend hier. Als er
misschien van ochtend nà 9 uur nog 'n brief van je te Goes gekomen is, weet ik nu
niet of ik hem naar hier of naar Zierikzee moet laten zenden, omdat ik nog altyd niet
weet of ik daar heen ga. 't Is irritant. (besloten 'n stoombootje te huren voor fl 40. Liever dan met Zierikzee in
m'n maag te blyven zitten tot later. Ook zal ik 't hun vertellen wat by zulke
uitgaven 'n lezing opbrengt!) Ik heb by Pisuisse koffi gedronken. Z'n vrouw beviel me niet erg. Ze was lacherig
en giegelend. Ze kwam me dom voor.
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Vrydag avend
Zie zoo, dat is weer afgedaan. Er waren 182 menschen. (Te Goes, dit weet ik nu)
112. 't Publiek was tevreden, en ik zelf redelyk. In allen geval ben ik er weer met
eere afgekomen. 't Gaat als van 'n leien dakje. Ik ben niet eens moê schoon ik tot
½ 11 gesproken heb. Wat me knakken zou, zyn de visites en nàzittingen. Ze wilden
me heden avend inpakken, maar ik bedankte. En dáárop zal ik in 't vervolg zeer
goed letten. Morgen by de Houwers heb ik nu eenmaal beloofd te komen. Toch zal
ik misschien niet den heelen Zondag blyven, maar als er gelegenheid is, reeds
Zondag avend weer te Rotterdam zyn.
o

Vóór de lezing kreeg ik tot m'n vreugd je n 20. Je hadt goed gerekend! 't Is met
5.
den brief van Steenwyk en van Nonni .
Zeker is dat ‘gravement malade’ weer 'n streek van Eduard. Maar... waartoe?
Daar er op volgt dat ze in zoo lang niet van hem gehoord had. Best dat je aan Nonni
hebt geschreven dat ze by ons altyd met open armen zal ontvangen worden. Zou
ze misschien willen komen? En, zoo ja, daartoe goed noodig hebben? Als je lust
hebt (anders niet, je hebt genoeg gedaan!) haar dit te vragen, goed! Maar ik zal 't
6.
best begrypen als 't niet doet. Ik weet niet of ik 't doen zou in jou geval. Denk
volstrekt niet dat ik 't van je vraag of verwacht. Misschien zelfs is 't beter niet. Over Eduard ben ik met mezelf geheel in 't Reine! Hy zal me niet weer bedriegen
of inpakken. Ik wou dat-i dood was. En hy weet m'n stemming perfekt door v.d.H.
7.
Om hem één kans te laten heb ik hem laten zeggen dat-i me niet mag komen zien
voor-i ingeschreven is als student, en dat ik dan aan my houd wat ik verder doen
wil, doch dat hy nooit moet verwachten me weer te kunnen bedriegen of teleurstellen.
Ook: dat ik by de minste aanleiding hem openlyk désavoueer. Ik ben in zekeren zin
8.
bly dat ik eindelyk deze party heb gekozen. Dit is kalmer dat dat eeuwige vruchteloos
pogen om hem te veranderen. Ik geef 't op. Ik heb Mevr. Lehr voor hem
gewaarschuwd en ze heeft er nota van genomen. Van V.D.H. weet ik dat hy zich
afgeeft met kwakzalveren, doktertje spelen. Dat loopt op hoerenpraktyk en ‘afdryven’
uit. V.D.H. heeft hem gewaarschuwd voor de wet. Hy is 'n ellendig wezen. Aan Mevr. Lehr heeft-i verteld naar Brussel geweest te zyn om
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zoo mogelyk korrespondent uit Holland van de Independance te worden. Ik zeg dat
nòch z'n kennis noch z'n fransch daartoe voldoende is. Hy is 'n geboren knoeier en
bluffer. Wel, wel, geen aardappelen! Dat is voor jou niet erg. Tegen dat ik kom zullen er
n

wel zyn. In Holland voert men veel duitsche aard . in. Net 'n verkeerde wereld. Wat je aan Nonni schreef is zeer goed. Doe maar net wat je daarin goedvindt.
9.
Carte blanche over doen of niet-doen. 10.
Gemeentesteuer ? Ja, 't is schande voor dat nest. Maar 't geld (als zoodanig)
kan me niet schelen. Ik denk je maandag (als ik zondag avend te Rotterdam kom)
f 500 te zenden, en kort daarop weer zooveel (of, na Sneek 1000 gl.) nu dàt komt
terecht. Ik heb ruim geld in m'n portemonnaie. Dat is zoo makkelyk, en jy hebt geen
11.
haast. Ik zal niet tevreden zyn voor je drie beieren hebt. 't Zal me benieuwen of
er in den Haag & Rotterdam op aangedrongen wordt dat ik nog eens spreek. Een
ding moet je aardig vinden: 't kost me niets. t Is me makkelyker 'n voordracht te
12.
houden dan ½ dag in gezelschap te zyn. En op de dagen van 't spreken heb ik
niet de minste agitatie. 't Is of 't buiten me omgaat. Ikzelf begryp 't niet, en de
menschen gaan altyd tevreden heen, dit kan je vast gelooven. Gister en vandaag
was 't applaus weer zeer hartelyk by 't weggaan. Een Dame die vooraan zat kwam
heelemaal naar voren en klapte in de handen. O, komiek. Meen niet dat ik me
overspan, waarlyk niet. Slechts te Rotterdam was ik wat lam en dáárdoor als gevolg
13.
van inspanning hevig. Maar dat kwam van D.V. (schoon hy 't niet helpen kon, want
hy was zacht en goedig, ja, bedroefd. Maar ik had zoo op m'n poot gespeeld en dat
putte my uit.) Alle andere dagen heb ik 't op m'n gemak opgenomen. De bezoekers
vanavend na de lezing zeiden dat m'n stem zooveel sterker was dan verleden jaar.
En alles gaat vanzelf. 't Is waarlyk kurieus! 't Is nu 12 uur, en al moest ik nu op 't
oogenblik de lezing voor Zierikzee houden, ik zou er niet tegen opzien. De brief uit Steenwyk is naar Haspels. M'n adres tusschen Zierikzee } en
14 febr } en
Hengelo } weet ik niet. Dat zal afhangen van m'n (onzeker) vertrek uit Z.Zee. 17 febr } weet ik niet. Dat zal afhangen van m'n (onzeker) vertrek uit Z.Zee. -
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Iets onprettigs by de Polen of met Betsy? O neen, juist andersom. Betsy had zoo'n
schik van haar uitgang en zei dat ze nog nooit met zooveel pleizier by de Polen was
geweest. Ze waren alle drie zeer lief en fideel. Wat is die Guusta 'n heerlyk kind.
Het kan niet schooner! Maar... even als Betsy vrees ik voor 't jongetje! Ik vrees dat
dat kind niet wel is. Hy lykt in houding en gelaat op Huisman, Admiraal &c. Ook
heeft-i kromme beentjes en zit (Pool zegt: ‘zat vroeger, maar nu niet meer!’), met
de voetzooitjes tegen elkaar! Neen, ik ben niet moe geworden van m'n pierewaaien
op Zondag. 't Waren de bezoeken van Maandag, geloof me. Ik had me met Bé en
de Polen niet geërgerd, noch opgewonden. Alles ging kalm en gemakkelyk. n

Je zegt: ‘dus den 13 Maart misschien nog voordragen’ Ja er staat op m'n lystje
‘13 Maart Helder?’ Maar gut, er moeten òf in de vrye tusschendagen òf nà 13 nog
plaatsen bygevoegd. Ik zie nog niets van Utrecht, van Deventer en meer plaatsen.
Ik wil dat je drie beiers hebt, en geld voor hhouden. Beklaag me niet. Ik ben wèl en
voel me sterk. Schryf me maar zoo trouw als je doet, en zend my 'n zoen. Dat ik nu
d

z.g. ‘werk’ is maar half waar omdat het me zoo makkelyk afgaat, en jy werkt het
heele jaar. 14.
Die Wou met de marken! Als v.Speyk gevaarlyk voor Wou is, laat hem er dan
maar niet weer uit. Maar... als we 't beestje 'n wyfje gaven en de eiertjes weg namen?
Denk daar eens over. Je schryft donderdag morgen ‘geen verder adres’ te hebben (dan Zeeland.) maar
je had maar m'n brief die sloot met den dood van den armen Christiaan. Ik heb
daarnà 'n brief verzonden waarin, meen ik, vervolg adressen staan. Om zeker te
zyn, zie hier:
17 Hengelo
18 Meppel
19 Hogezand (?)
20 Veendam
21 } by je schaakvriend te Meede
22 } by je schaakvriend te Meede
23 } Assen
24 Groningen
25 Winschoten
26 Leeuwarden
27 Heereveen
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28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sneek
}????
}????
}????
den Bosch
Breda
Zaltbommel
}???
}???
Harlingen
Enkhuizen
Hoorn
15.
??
Schagen
Helder -

Van Purmerend en Alkmaar weet ik nog niets. Er mankeeren nog meer plaatsen op
m'n lystje. Ik kan beter veel doen dan weinig. ‘Veel’ animeert. Eerstdaags komt er weer eens een brief aan Wou. Waarschuw Kätchen dat ze
hem beneden laat roepen.
Ja, dat beslissen over 'n dokter is 'n moeielyk ding! En nu ga ik naar bed! Jy slaapt al. Wel terusten en 'n erge zoen. Saterdag ochtend lang geslapen. 10 uur. Straks, 11 ga ik met m'n afgehuurd bootje
naar Zierikzee.

Eindnoten:
1. En revanche: daarentegen (fr.)
2. Hartsen: Jhr. dr. F.A. Hartsen (1838-1877), de vader van Riek, Marie Andersons zoon. De brief
in kwestie werd in juli 1870 gepubliceerd in Asmodée en was een antwoord op een artikel van
Hartsen in hetzelfde blad.
3. honnête: eerlijk (fr.) Zie bij 31 januari 1880.
4. pitoyable: deerniswekkend (fr.)
5. Zie bij begin februari 1880.
6. als: hierachter is ‘je’ weggevallen.
7. laten zeggen: oorspr. stond er gezegd.
8. dat: verschrijving voor dan.
9. Carte blanche: de vrije hand (fr.)
10. Gemeenstesteuer:(-) belastingen (du.)
11. beieren: waardepapieren.
12. op: oorspr. stond er by.
13. D.V.: Daantje Verschuer.
14. v. Speyk: één van Mimi's kanari's.
15. ??: oorspr. stond er Schagen.

[13 februari 1880
Bijdrage J. de Witt Hamer aan Tandem]
13 februari 1880
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Het Tandem-lid J. de Witt Hamer betaalt f 50,- aan Multatuli. Vgl. V.W. XIX, blz.
945.

[13 februari 1880
Voordracht te Middelburg]
13 februari 1880
Multatuli spreekt te Middelburg

[14 februari 1880
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels]
14 februari 1880
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2(½) beschreven. (M.M.)
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WelEdele Heer.
't Is U misschien niet onbekend dat Mul eerelid is van zeker studentengezelschap
te Delft genaamd ‘Vrije Studie’.
Met een der leden van dat gezelschap die tevens lid van Tandem is, ben ik goed
sten

bekend. Hoe zoudt Ge 't vinden als ik hem uw plan om Mul op zijn 60
verjaardag
een cadeau in geld aan te bieden, eens meêdeelde en hem verzocht om onder
genoemd gezelschap tot dat doel te willen meêwerken? - Dat clubje studenten zijn
groote vereerders van Mul en enthousiasten in evenredigheid van hun leeftijd en
hunne positie. Als men echter met studenten zoo iets aanvangt, dan wordt er
gewoonlijk nog al ruchtbaarheid aangegeven en of dit wenschelijk is laat ik aan uw
oordeel over te beslissen. Als U denkt over het algemeen eenige kans van slagen
te hebben, zou het dan ook niet wenschelijk zijn uw plan aan Vosmaer meê te
deelen?
Als letterkundige heeft hij zeer grooten invloed en over het ‘slijk der aarde’ heeft
hij ruim te beschikken.
Alvorens te handelen tegenover ‘Vrije Studie’, zal ik uw antwoord daaromtrent
afwachten.
Met achting, WelEdHeer, heb ik de eer te zijn uw dienaresse v/h 14 febr 80
G C de Haas Hanau

[14 februari 1880
Afgelasting voordracht Meppel]
14 februari 1880
Bericht over afgelasting van de aangekondigde voordracht te Meppel op 18 februari
in de Meppeler Courant, no. 13 (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT MULTATULI

GAAT NIET DOOR.

[14 februari 1880
Verslag voordracht Goes in de Goesche Courant]
14 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Goes van 12 februari in de Goesche
Courant, no. 20. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Lezing van Multatuli.
Hoewel het wellicht overmoedig zal schijnen, vooral na Multatuli's hevigen en
verbijsterenden aanval tegen de recensenten, in een verslag nog een enkel woord
latijn te gebruiken, zoo is het ons niet mogelijk den indruk van zijn lezing hier korter
*
weêr te geven dan door deze zes woorden: ‘de omnibus aliquid, de toto nihil.’
1.
Multatuli - maitre! merci d'avoir affronté notre brume et notre brise ! - causeerde op
de hem zoo gemakkelijke en eigenaardige wijze over personen en gebeurtenissen
van vroeger, over het licht waarin die personen en zaken in zijn jeugd zich voor zijn
geest vertoonden, en hoe dat licht langzamerhand, naarmate spreker ouder werd,
van tint veranderde, ja soms alle kleur verloor. Zijne voordracht behelsde
beschouwingen van een zestigjarig man, vergeleken met de inzichten over de
gebeurtenissen in zijne kinderjaren. Gelukkig onderwerp voor een man, die veel
ondervonden heeft - ondervonden in alle mogelijke opzichten! Zijne groote kennis
van toestanden, zijne belezenheid, zijne bekendheid met bijna alle vakken van
onderwijs, kwamen in deze causerie - die wij niet aarzelen gezellig en aardig te
noemen - klaar voor den dag. Vooral met het eerste gedeelte wist de redenaar het
talrijk opgekomen publiek te boeien, 't Waren eenige piquante en geestige schetsjes,
op historisch en literarisch gebied. Menige glimlach wist hij ons te ontlokken en
menig haar te berge te doen rijzen, waar hij vroegere grootheden - of liever
2.
menschen, die voor heen groot schenen - hun raison d'être benam en hunne fouten
onbarmhartig bekend maakte.
Na de pauze sprak Multatuli over de wetenschap, over natuurkunde en chemie,
- warmte en bouillon - verlichting en vervalsching en wat niet al, en eindigde met
eene opwekking tot de jeugdige hoorders om door werken, studeeren en
onderzoeken zooveel mogelijk nut te stichten en het goede genot in de hand te
werken. Zij, die evenals wij, verlangend naar het tweede gedeelte van 's sprekers
lezing uitzagen, zullen eenigszins teleurgesteld zijn geweest over dat gedeelte. Het
droeg een geheel ander karakter en was niet in denzelfden geest als het vorige.
Mogelijk lieten de jaren bij Multatuli zich gelden en verlangde spreker zelf naar een
slot.

*

Van alles wat, van een samenhangend geheel geen sprake.
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Was de eind-indruk dus niet zoo geheel prettig, toch mogen wij den gevierden
schrijver onzen hartelijken dank niet onthouden voor de aangename oogenblikken,
ons verschaft.
J.O.S.

Eindnoten:
1. Maître, merci etc: meester, dank voor het trotseren van onze mist en onze wind (fr.)
2. raison d'être: bestaansgrond (fr.)

[14 februari 1880
Voordracht te Zierikzee]
14 februari 1880
Multatuli spreekt te Zierikzee.

[15 februari 1880
Artikel G. Waalner in De Amsterdammer]
15 februari 1880
Artikel in De Amsterdammer n.a.v. de voordracht van Multatuli over spotvormen.
(Knipsel M.M.)

Multatuli en Vondel.
Multatuli heeft reeds eenige malen in voordrachten behandeld: Spotvormen. Onder
de vele, die hij noemt, komt ook voor: verzen als spotvorm van poëzie. Hij geeft
enkele voorbeelden uit onze beste dichters om aantetoonen, dat juist maat en rijm
de grootste hindernissen zijn voor hem, die zich poëtisch uit wil drukken. Hij spaart
met die voorbeelden zichzelven niet. Onder de aanhalingen komen ook voor eenige
verzen van Vondel, en wel uit de bekende Rey der Edelinghen in den Gijsbreght
van Aemstel het navolgende couplet:
Daer zoo de liefde viel
Smolt liefde ziel met ziel
En hart met hart te gader.
Die liefde is stercker dan de doot.
Geen liefde koomt Godts liefde nader,
Noch is zoo groot.

Het laatste vers van dit couplet moet het bij Multatuli ontgelden. Het staat enkel voor
het rijm of om het couplet te vullen of iets dergelijks. Met allen eerbied voor den
scherpen blik van den geestigen spreker, zij het mij vergund aan de waarheid van
zijne opmerking te twijfelen. Volgens hem heeft Vondel in het vóórlaatste vers:
Geen liefde koomt Godts liefde nader,
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het toppunt bereikt en kan hij niets meer zeggen, dat den indruk versterkt. Dit ben
ik volstrekt niet met Multatuli eens. Ziehier de rede:
Geen liefde koomt Godts liefde nader

laat den lezer nog vrijheid te veronderstellen dat er eene liefde bestaan kan, die
even na aan Godts liefde komt, als de liefde tusschen man en vrouw. Deze
veronderstelling kan Vondel niet toelaten en daarom laat hij er, en wel degelijk als
climax, op volgen:
Noch is zoo groot.

Wanneer ik van iemand zeg: niemand is genialer dan hij, dan beweer ik enkel dat
hem niemand in genialiteit overtreft, en zeer stellig gebruik ik te zijnen opzichte een
climax wanneer ik laat volgen: niemand is zóó geniaal als hij.
Datzelfde doet Vondel en dit kan men ten duidelijkste zien als men de verzen in
omgekeerde volgorde leest:
Geen liefde is zoo groot,
Noch koomt Godts liefde nader.

In dit geval zou de laatste regel als geheel overbodig beschouwd kunnen worden.
Voorop gesteld zijnde ‘Godts liefde - de grootste liefde’ dan volgt van zelf dat de
kleinere liefde niet nader bij de grootste liefde komt dan de grootere.
Hier zou het laatste vers krachteloos zijn, omdat het eerste al meer zegt.
Ik teeken dus tegen deze aanmerking van Multatuli protest aan, tevens om te
voorkomen dat die spreker, met zijne eigenaardige uitoefening van zelfcritiek,
wanneer hij later zijne vergissing bemerken mocht, zou kunnen zeggen: ‘deze
ongegronde aanmerking heb ik vroeger gemaakt op een beroemd gedicht van
Hollands beroemdsten dichter, het publiek heeft gelachen, en niemand mij tegen
gesproken.’
G. Waalner.
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[15 februari 1880
Afrekening C. Vosmaer inzake Tandem]
13 februari 1880
Aantekeningen van C. Vosmaer betreffende Tandem. (Vosmaerarchief, A.R.A.,'
s-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De bedragen zijn opgeteld bij het totaal van f 43,50, dat per november 1879 was
opgehaald. Zie bij November 1879.
1880
Jan.

15

van Penning

8.-

van mij halfjaar

5.-

van Schippers

10.-

van Loffelt

5.-

Jet van Moonen

10.-

Febr.

81.50

[februari 1880
Artikel in De Vlaamsche school]
Medio februari 1880
Artikel van f. Staes over Vorstenschool als navolging van Le grain de sable in De
Vlaamsche school 1880, blz. 31. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Schrijvers en Navolgers.
Den heere hoofdopsteller van het tijdschrift de Vlaamsche School.
Ik had beloofd u over Multatuli's Vorstenschool, welke gij mij wel hebt willen
toezenden, mijne opmerkingen mee te deelen en ik houd mijn woord. Ik ben het
met u eens dat dit drama, of beter gezegd ‘tooneelspel’, vele verdiensten bezit en
terecht de talrijke kleingeestige staatkundige kuiperijen aan de hedendaagsche
vorstenhoven ten bloede geeselt; maar dat het stuk gansch oorspronkelijk, geheel
nieuw van vorm en opvatting zou wezen, zooals gij mij hebt verzekerd, ziedaar iets
dat ik niet toestemmend kan beantwoorden. Wel zijn de denkbeelden met talent
ontwikkeld;
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doch er bestaat eene tastbare overeenkomst tusschen Vorstenschool en een verhaal
1.
2.
getiteld: Le grain de sable , voorkomende in Les contes de l'atelier , door den
gekenden Franschen tooneel- en romanschrijver Michel Masson, een boek dat
reeds van 1833 dagteekent en nadien nog dikwijls werd heruitgegeven.
Niet alleen heeft dit verhaal aan Multatuli blijkbaar de hoofdgedachte verschaft
tot het samenstellen van zijn drama; maar ik ga verder en beweer dat hij er zelfs
verscheidene tooneelen heeft aan ontleend, - nagevolgd, verbeterd en vervolledigd,
als gij die verzachtende uitdrukkingen liever hebt. In Masson's verhaal, dat in een
klein Duitsch prinsdom speelt, wordt prinses Clementina verdacht, met den eersten
minister, Otto von Spulgen, schuldige betrekkingen te onderhouden. Hij ontbrak op
eene slemppartij ten hove, bezocht in stilte de prinses, en om de vermoedens
daarvan af te leiden, gaf hij voor, dat hij den avond bij eene knappe borduurster,
met name Helena Istein, had doorgebracht. Dit verhaal werd door een jongen knaap,
aan wien hij eenige guldens had in de hand gestopt, spoedig in de gansche buurt
bekend gemaakt, en had voor gevolg dat het meisje nu door iedereen met den
vinger aangewezen en geschuwd, en door Werner, haren verloofde, verlaten werd.
Haar broeder Hugo, van hare onschuld overtuigd, zwoer haar te wreken en wist het
zooverre te brengen dat Otto als eerste minister zijn ontslag geven moest en zijne
zuster in hare eer werd hersteld.
In Vorstenschool is de graaf van Weert, op eene nachtelijke slemppartij ten hove,
insgelijks afwezig, en men verdenkt hem, intusschen een bezoek gebracht te hebben,
op haar buitengoed, aan koningin Louise, van welke men tevens vertelde dat zij
3.
zijne minnares was. De koningin willende verontschuldigen, gaf van Weert zijnen
goed gevulden geldbuidel aan zekeren Puf, welke nu verhaalde dat de graaf den
nacht bij Hanna Smit, een naaistertje, had doorgebracht. Ook dit verhaal wordt tot
Hanna's nadeel spoedig in de gansche buurt verbreid. Haar verloofde Albert verdenkt
haar van trouwloosheid, en haar broeder Herman ontsteekt in woede en zint op
wraak; doch eindelijk komt alles weer in orde en de onschuld van het meisje wordt
erkend.
Men ziet uit deze korte vergelijkende opgave, dat de verhouding tusschen de
twee stukken onloochenbaar is.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

342
Ik weet, dat Corneille en Racine, in sommige hunner beroemde treurspelen, wel
eens de Latijnsche en Grieksche schrijvers navolgden; doch dit werd door hen
ronduit bekend, iets wat Multatuli zijnerzijds verwaarloost. Ik weet dat Molière, die
4.
groote zedenmeester, gulweg zegde: Je prends mon bien où je le trouve ; doch hij
had daarbij meer het oog op de bespottelijkheden van zijnen tijd, dan op het navolgen
van andere schrijvers.
Het is u bekend, waarde vriend, er bestaat een merkelijk verschil tusschen
letterdieven en navolgers. Van de eerste soort, die onbeschaamd onder eens
andermans werk hunnen naam plaatsen, heb ik, toen ik in de dagbladpers werkzaam
was, er eenige aan de kaak gesteld; - navolgers zijn daarentegen omwerkers van
eens andermans gedachten, en tot deze behoort, volgens mij, de schrijver van
Vorstenschool, alhoewel dit stuk verdienstelijker behandeld is dan de bron waaraan
het is ontleend.
Wanneer men veel leest gebeurt het meer dan eens dat men in dit of dat boek
een tooneel aantreft, welk men vroeger reeds in een ander werk heeft gelezen.
Alzoo is Multatuli's landgenoot, wijlen Jacob van Lennep, onder andere voor het
schrijven van zijnen schoonen geschiedkundigen roman: De Roos van Dekama,
blijkbaar bij Walter Scott ter schole gegaan, en in zijn Klaasje Zevenster is het
tooneel waarbij dit meisje onwetend in een huis van ontucht wordt gevoerd, volkomen
in overeenstemming met een dergelijk tooneel in Clarisse Harlowe, den befaamden
Engelschen roman van Samuel Richardson.
Kortom, de beste schrijvers hebben, in sommige hunner werken, hunne
voorgangers nagevolgd. De lotgevallen van doctor Faust waren reeds lang vóór
Goethe's tijd bekend; evenwel blijft het werk van den grooten Duitschen schrijver
een meesterstuk. - Shakespeare, de beroemde treurspeldichter, wiens onsterfelijke
werken thans door den bekwamen schrijver A.S. Kok opnieuw vertaald te Amsterdam
worden uitgegeven, heeft zeer veel nagevolgd. Over die navolgingen is door den
heer Simrock een gansch boekdeel geschreven, getiteld: Die quellen des
5.
Shakespeare , waarin al de bronnen worden aangetoond, waaruit hij de meeste
onderwerpen zijner treurspelen heeft geput; doch Shakespeare wist de karakters
in zijne stukken zoo uitmuntend te behandelen, dat zijn naam immer onder degene
der meest voortreffelijke schrijvers zal worden genoemd.
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Ik zou u nog talrijke andere voorbeelden kunnen aanhalen, maar mijn brief is reeds
lang genoeg.
Uw toegenegen,
J. Staes.

Eindnoten:
1. Le grain de sable: De zandkorrel (fr.)
2. Les contes de l'atelier: Vertellingen uit de werkplaats, (fr.)
3. Van Weert: deze weergave van de intrige van Vorstenschool is onjuist. Niet van Weert zelf zet
de kuiperij in gang, maar Van Huisde, samen met Hesselfeld.
4. Je prends etc: ik pak mee wat ik tegenkom (fr.)
5. Die Quellen etc: De bronnen van Shakespeare (du.)

[15 februari 1880
Verslag voordracht Velsen in De Zaanstreek]
15 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Veisen van 7 februari in De Zaanstreek,
no. 364. (G.A. Zaandam; fotokopie M.M.)
Velsen, 8 Februari. Gisteren avond genoten we hier het voorrecht Multatuli als
spreker in het hotel ‘Apeldoorn’ te zien optreden. In een boeiende voordracht schetste
spreker in het eerste gedeelte zijner rede het verschil van inzicht over vele zaken
en gebeurtenissen op het oogenblik dat zij plaats hebben en een menschenleven
later, zoowel uit een geschiedkundig als uit een litterarisch oogpunt, terwijl hij in het
tweede gedeelte het gesprokene op de tegenwoordige omstandigheden toepastte.
Het auditorium volgde in gespannen aandacht den spreker, en al is het waar, dat
velen zich met de ideëen van den spreker niet konden vereenigen, allen keerden
huiswaarts, onder den indruk van een schoonen reden te hebben aangehoord.

[15 februari 1880
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]
15 februari 1880
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant of het Weekblad voor Voorne, Putten,
Overflakkee en Goedereede, no. 877. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.)
Zie voor een reaktie bij 24 februari.

Ingezonden.
Mijnheer de Redacteur!
Hoewel ik reeds eenige jaren uw eiland heb verlaten, lees ik toch nog steeds met
het meeste genoegen ‘het Flakkeesche krantje’, zooals men in mijne tegenwoordige
woonplaats zegt. Met genoegen zie ik hoe vrijgevig ge u steeds betoont, als deze
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ik bij dezen beleefd een plaatsje vraag voor de volgende regelen. Gaarne teeken
ik mij met de meeste hoogachting
uw dienstw.
Een oud Hellevoeter.
In den laatsten tijd gaven mij de van tijd tot tijd verschijnende stukken van Jan
Vlug veelal genoegen en vooral dan, als hij mannelijk een kat, een kat durfde
noemen. Het was mij b.v. eene ware verkwikking tegenover de onberispelijke
braafheid van zoovelen, die nimmer, in eenig opzicht, balansen flatteerden, door
hem verzachtende omstandigheden te hooren pleiten voor Pincoffs; ik kon een
bravo niet onderdrukken, toen hij het kwispelstaartend vleien brandmerkte van
burgers, die hunne waarlijk beter te besteden rijksdaalders gingen offeren op het
altaar der ijdelheid van quasi edelmoedige jonge dames der aristocratie te Rotterdam.
En diezelfde Jan Vlug, wiens onpartijdig oordeel ieder tot nu toe mocht waardeeren,
kon zich niet ontdoen van eene kleingeestigheid, die men slechts bij vele
bevooroordeelde menschjes aantreft, om zich met eenige niets zeggende,
zoogenaamd minachtende algemeenheden van zijn onderwerp af te maken, als het
een' man als Multatuli betreft.
In zijn schrijven van 21 Januari wijdt Jan Vlug een zeer vluchtig oordeel aan den
‘lezer Multatuli’, waarvan de strekking niet anders wezen kan dan den schrijver van
den Max Havelaar in de hoedanigheid van openbaar spreker af te maken. Naar
argumenten zoek ik te vergeefs. Is het, vraag ik, eene grieve ‘dat de entree matig
was gesteld?’ Juicht Jan dan liever de gevierde (?) sprekers toe, die met ééne lezing,
gewoonlijk eene novelle, het land afreizen en zich, f50 á f100 per avond laten
betalen? Wordt er na afloop van zulk een lezing een strijd gevoerd over het al of
niet ware van het gehoorde, zoo warm als na M. optreden. Of vindt de een het soms
mooi, omdat zijn buurman ook van die meening is, en men niet gaarne wil erkennen
bekocht te zijn?
Veeleer dan laag neer te zien op die lage entree zoude ik wenschen, dat zij nog
lager werd gesteld, opdat het peil van het denken der alsdan toestroomende menigte
wat hooger werd opgevoerd. ‘Die voorlezingen werden met zeer gering succes
gehouden’, waaruit bewijst gij dit Jan? Wordt M. niet steeds meer populair? Vinden
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zijne denkbeelden niet meer en meer ingang in beschaafde kringen? Heeft zijn
‘vorstenschool’, niet een zesden druk beleefd? Worden zijne ideeën niet veel (in
het geheim ook!) gelezen?
Multatuli is geen voorlezer, zegt gij. Goddank niet in den gewonen zin! Daartoe
zijn zijne monologen te ernstig, te natuurlijk, te weinig bestudeerd. Ik heb hem
onlangs voor de tweede maal gehoord, en meer dan één zijner hoorders, die
gedurende twee en een half uur aan zijn lippen hingen, verklaarde mij: eerst, nu ik
hem gehoord heb, kan ik den schrijver, den mensch, ten volle waardeeren. M. geen
voorlezer? en eenige regels verder lees ik: ‘zijne denkbeelden zijn, zooals ze... een
voorlezer betamen, d.w.z. verrassend en puntig: maar... juist zijn ze niet altijd.’ Dus,
wel een voorlezer, geen voorlezer, hoe heb ik het nu met u?
Toen ik M. hoorde, stond hij niet naast of achter eene groene tafel, stond hij niet
op het spreekgestoelte. De man mag toch wel een komehuistafeltje naast zich
hebben om een papiertje op te leggen; mag toch wel een eenvoudigen gekleeden
zwarten jas dragen; zaagt gij, Jan, hem liever in een buis op klompen, aardigheden
verkoopen voor een gulden maar? Die gulden schijnt u geweldig te hinderen! Maar
hij verkoopt geen aardigheden! ontsnapt hem van tijd tot tijd een kwinkslag, dan
doet hij u onmiddellijk daarna door zijn hoogen ernst duidelijk gevoelen, dat die
1.
geestige zet niet des Pudels kern is. Wanneer ge nu bovenstaande opmerkingen
aandachtig hebt nagegaan, dan moet ge u dunkt mij, afvragen, was mijn oordeel
zoo vluchtig, dat een repliek van dien aard daarop past?
Zal ik u zeggen, waarom ‘die man zoovelen schokte zonder tot handelen te kunnen
aansporen?’ Het is, omdat maar weinigen den moed hebben of mogen hebben om
uitmiddelpuntig te zijn, d.i. buiten het cirkeltje te gaan, waarin zoovele o zoo brave,
fatsoenlijke menschen door het volhardingsvermogen der gewoonte ronddraaien.
Het is, omdat men wel wil (trouwens men ‘moet’ wel) erkennen, dat M. gelijk heeft
in zeer vele opzichten, maar niet durft handelen overeenkomstig de door hem
verkondigde waarheden, omdat maatschappelijke positie, familie, kerkelijke
betrekking, de blokken zijn aan het been van ieder, die den weg der alledaagschheid
zou willen verlaten. Men geeft toe, dat er veel vooroordeel verbonden is aan wat tot
nu toe als fatsoenlijk, als
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zedig, als braaf werd gekenschetst, maar dat waarachtig zeer onfatsoenlijk, zeer
onzedig, zeer slecht, d.i. zeer onwaar is, en durft niet manmoedig door daden toonen,
dat men boven die vooroordeelen is verheven. Van harte hoop ik, dat M. voort zal
gaan met zijne voordrachten liefst tot zeer lage entree opdat zijne eenvoudige,
gezonde taal doordringe tot velen, die thans, wie weet hoe dikwijls vragen: gij spreker,
daar achter de groene tafel, op of in het spreekgestoelte, hebt gij dan niet eens een
woordje voor ons? Hartelijk hoop ik, dat zijne hoog ernstige denkbeelden over
godsdienst, liefde, poezie, zijne mannelijke opwekkingen van het gevoel van
eigenwaarde in den mensch; zijne vernietigende vonnissen over de verzenmakers,
‘wier hersens zoo leeg zijn als een bedelzak in slechte tijden’ en wier geklinkklank,
verguld op snee, den koopers tot brevet van goeden smaak dient, zijn geeselen van
het mooi vinden van schrijvers als Emile Zola, ‘die men bepaald moet gejouisseerd
hebben,’ maar wier onkuische taal in geen beschaafd gezelschap moest gehoord
worden, in een woord zijn streven om voor alles waar te zijn, meer en meer zal
gewaardeerd worden. Dat vooral zijn voordrachten, getuigende van zulk een schat
van degelijke kennis, eene beoordeeling mocht ten deel vallen, minder oppervlakkig,
den beoordeelaar meer waardig, dan die, welke Jan Vlug ontsnapt is.

Eindnoten:
1. des Pudels Kern: de kern van de zaak (du.); bekende aanhaling uit Goethe's Faust I, (vers 1323:
das also war der Pudels Kern.)

[15 februari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
15 februari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (¼) beschreven. (M.M.)
Rotterdam, Zondag avend beste Haspels!
Heel moe ben ik van Z. Zee hier van avend aangekomen. Van Zuylen zal U den
afloop onzer zeeuwsche tourneé wel verteld hebben, hoe wy 'n bootje huurden en
verdere lotgevallen.
Myn plan was geweest U heden avend te komen opzoeken, maar ik ben nu
inderdaad moê, vooral omdat ik te Z. Zee ‘gelogeerd’ heb, wat me meer afmat dan
't reizen.
Ik ben bly dat De Gr. die zaak heeft afgedaan. Nu behoeven wy
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hem geen onaangenaamheden te berokkenen. Toch begryp ik z'n slofheid niet!
Het afschryven van Meppel is perfekt. Misschien laat ge nu Steenwyk (als U dat
de moeite waard voorkomt) op dien dag invallen. My wel.
Van Hoogezand heb ik nota genomen.
Zoudt ge de goedheid hebben my morgen ochtend te doen geworden wat ge in
1.
kas hebt. Myn plan is met 'n later te bepalen trein naar Utrecht te gaan , neen dàt
is niet zeker, doch wel wil ik morgen Hengelo naderen om op den spreekdag niet
te lang in die vervloekte spoor te zitten.
Hartelyk gegroet
tt
Dek
2.

Van Zuylen betoont zich best! Zorgelyk en trouw ! Eere wien eere toekomt!

Eindnoten:
1. te gaan: oorspr. gevolgd door daar morgen avend te blyven.
2. trouw: oorspr. stond er goed.

[15 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
15 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Rotterdam, 15 febr 1880
Zondag avend lieve beste Mieske! Nu ben ik waarlyk moê en bly dat ik uit dat
k
verre Zeeland weer thuis ben, nam in de buurt en zonder ‘booten’ en ‘ty’ en
‘logeeren’. Dit laatste knakt my 't meest. Met al de goedigheid van de Houwers denk
ik toch dat ik 't 'n volgend jaar niet doe. Je weet dat ik Donderdag te Goes, vrydag
te Middelburg gesproken heb. By 't vertrek van Middelb. (NB. met 'n zelfgehuurd
bootje van de firma Smit!) deed ik 'n brief voor je op de post. Na 3½ uur stoomens
(met 'n gebrek aan de machine nogal!) kwam ik te Z.zee, en werd door de Houwers
heel goed ontvangen, o ja - maar hun huis en logeerinrichting is ongemakkelyk. Ik
doe 't niet weer. M'n voordracht was goed en beviel best, maar ik was inwendig
kwaad dat zy met hun allen niet op 't idee waren gekomen om door 't nemen van 'n
50 extra plaatsen my m'n
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1.

onkosten van die stoomboot te vergoeden. Ze wisten het tydig p depeche . Ieder
2.
vond dat zeer grossartig , o vreeselyk! Hoe dom en stomp dan 't niet met hun allen
te vergoeden. De grap kostte my fl 40. en nòg heb ik er geen berouw van, vooral
daar 't my elders weer populairder maken zal, maar toch vind ik 't lam van dat volk.
Aan toejuiching, bewondering &c ontbrak 't niet. Heel flauw en zacht heb ik daarom
't noodige gezegd, maar heb gelukkig m'n ware stemming weten te beheerschen.
Dit was goed, vooral visavis die goede Houwers. Ik geloof dat zy alles behalve ryk
zyn. Op de lezing heb ik (tot groot genoegen van 't publiek!) op m'n poot gespeeld
tegen laatkomers. Eindelyk zeide ik: ‘de deuren te sluiten en geen nakomer meer
in te laten.’ Ik heb zeer op m'n gemak gesproken, 't was zeer goed. Uit byg. brief van D.V. kan je zien dat ik ook die zaak goed behandeld heb. Me
dunkt je mag me wel 'n prysje geven. Toen ik hier van avend aankwam had ik byna den ganschen dag niet gegeten.
Dan is 't toch prettig in 'n logement te komen waar men bekend is en vlug geholpen
wordt. Ik zit nu al lang aan m'n thee, in 'n goede kamer by goed vuur. Maar m'n
gezicht gloeit van de zeelucht en de kou aan boord. Overigens zoo wel als maar
hoeft. Ik denk straks (en niet laat!) heerlyk te zullen slapen. Myn plannen voor morgen
(vrye dag) zal ik overdenken. Van avend m'n koffertje (een kleiner soort dan de van huis meegenomene die te
Utrecht staat) openende merkte ik dat het geopend was geweest! Maar voor zoo
3.
ver ik weet, mis ik niets. Er was 50 gl in doch die heeft de dief naar er blykt , niet
gevonden. Ik zeg: ‘dief’ want waartoe anders het te openen? Ik merkte het aan de
touwtjes waarmee m'n blikken trommel was vastgemaakt. Ik heb daar 'n vaste manier
voor en nu was 't anders, 't Is goed dat men zoo iets weet! Je laatste brief is 20, te Middelburg geadresseerd en daar richtig ontvangen. Ik
schreef je dit al, want ik antwoordde je over Nonni. Nu weet ik niet of jy reden had
n

den 21 naar Zierikzee te zenden? Je kon denken dat ik daar vandaag blyven zou
wat dan ook eerst m'n plan was. Maar er zou morgen niet bytyds 'n boot varen en
m

dan had ik moeite gehad bytyds Utrecht of Rott te halen. Bovendien vond ik 't
ongemakkelyk by de Houwers (wel heel vriendelyk) en dus heb ik m'n vertrek
vandaag doorgezet.
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Als er nu na m'n vertrek 'n brief komt, wordt hy naar Utrecht verzonden. Daar moet
ik morgen toch wezen omdat ik hemden &c uit m'n koffer halen wil. Ik denk morgen in dezen je wat geld te zenden. Haspels schreef me dat de gr.
betaald heeft. Haarlem en Velzen zamen bedragen maar 240 gl. Als ik niet véél
lezingen hield, kwam ik er niet! Gelukkig dat ze my niets kosten, 't Is puur spielerei
voor me. Beklaag me niet, Mieske. En ik voel me zoo sterk en heel kalm. De Houwers
zeiden dat ik in eens jonger was geworden. Denk niet aan overspanning. Gut neen,
heel kalm! Alleen 't ‘logeeren’ (niet by de Oebé s) moet ik myden. Ik ontving 'n allerliefst hartelyk briefje van Betsy. Het drukt me nu dat ik zo
onvrindelyk over haar geschreven heb. 't Schynt dat ik me dien Zondag byzonder
goed gedragen heb. De stumpert zegt dat ze zich den volgenden dag zoo verdrietig
voelde. Zooveel (heel kalm!) pleizier scheen ze gehad te hebben. Ik kryg daar 'n briefje van Haspels dat-i my morgen geld zal zenden. Alzoo
n

verwacht 'n paar bestellingen na dezen 'n gerek brief.
Dag beste Mieske, dag Wou.
Morgen zend ik ook 'n brief aan Wou. Dag Mieske. n

'n brief van Bruinsma & Hilda. Zeer hartelyk. Ik zal hem morgen in den gerek
insluiten. Hierin alleen die van D.V. t Is nog geen 10 uur en ik ga al naar bed. Ik ben slaperig. Morgen weer frisch.
Als ik nu maar je 21 had! Hy is zeker naar Zierikzee. Je moest denken dat ik daar
vandaag bleef tot morgen ochtend. Ik ben bly nu reeds hier te zyn!

Eindnoten:
1. dépêche: telegram (ft.)
2. grossartig: geweldig (du.)
3. er blykt: oorspr. stond er 't schynt.

[16 februari 1880
Verslag voordracht Middelburg in de Middelburgsche Courant]
16 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Middelburg van 13 februari in de
Middelburgsche Courant, no. 36. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Tot ons groot genoegen vond de heer E. Douwes Dekker gisteren avond in de
concertzaal alhier een talrijk en aandachtig publiek vereenigd om naar zijne
aangekondigde rede te luisteren.
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Het Nederlandsche volk is, naar onze overtuiging, nog veel en langen tijd zulke, en nog veel beteekenisvoller - bewijzen van belangstelling aan Multatuli verplicht,
alvorens de schuld, die het te betalen heeft aan den schepper niet slechts van Max
Havelaar, maar ook van de Ideeën - om van het overige te zwijgen, - afgelost zal
zijn.
Van een verslag der toespraak onthouden wij ons ditmaal om dezelfde reden, die
ons een verslag van onzen berichtgever te Goes over de Donderdag aldaar
gehouden voordracht ter zijde heeft doen leggen. Die reden is dat de ondervinding,
bij deze rondreis van Multatuli vooral ons geleerd heeft dat het verslag geven
daarvan, in tal van dagbladen, op den duur aan de frischheid van den indruk der
toespraak schade doet. Een aantal beelden, vergelijkingen, voorbeelden en
uitdrukkingen worden op die manier bekend voor men den redenaar nog gehoord
heeft; men raakt er dus op voorbereid en op het oogenblik dat men ze met de ooren
opvangt, is voor het begrip de uitwerking verzwakt en afgestompt. Onze groote pers,
die thans Multatuli algemeen welwillend bejegent, zal misschien wel geneigd wezen
aan deze opmerking hare aandacht te verleenen. Een jaar of wat geleden was de
gewoonte van hem ‘dood te zwijgen’ nog niet in zulk eene mate overwonnen, of het
1.
sympathieke verslag, dat door ons in 1875 (den 4en Mei ) aan eene voordracht van
hem te Goes gewijd werd, kon nog voor een soort van ‘moedstuk’ gelden. Na dien
tijd heeft Multatuli echter, door de opvoeringen van de Vorstenschool vooral, de
publieke aandacht gedwongen zich met hem te bemoeien en zijne sedert in geregeld
terugkeerende reeksen gehouden voordrachten vinden algemeen bij de bladen een
gunstig onthaal. Eene aanwijzing om de aantrekkelijkheid dier toespraken niet te
benadeelen, zullen zij dus wellicht niet onopgemerkt laten. Aan hare verplichting
om melding te maken van hetgeen in 't openbaar voorvalt, kan de pers ten aanzien
van Multatuli toch wel voldoen, zonder door eigenlijke verslagen zijne woorden van
hun frischheid te berooven.
Ten slotte een staaltje van de nauwgezetheid waarmede de heer Douwes Dekker
zijne verplichtingen ten aanzien van het publiek vervult. Teleurgesteld in zijne
verwachting om van hier per stoomboot naar Zierikzee te kunnen reizen, en zich,
met reden,
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buiten staat achtende om die reis per rijtuig en over de veren te doen, wanneer hij
denzelfden avond het woord nog wilde voeren, heeft hij niet tegen de kosten opgezien
van eene sleepboot voor die reis af te huren. Hij wilde het hem wachtende
Zierikzeesche publiek niet teleurstellen.

Eindnoten:
1. Zie V.W. XVII, blz. 699 e.v.

[16 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
16 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
beschreven. (M.M.)
Rotterdam, Maandag ochtend lieve Mies! Ik wacht elk oogenblik geld van Haspels,
en tevens voeg ik hierby den brief van Bruinsma naar aanleiding van 'n hem ter
1.
lezing gezonden prachtstuk van 'n paar jongens te Maarsen. ‘Vermaak er U mee!’
Tegen 3 uur ga ik naar Zutfen, ik zal my te Utrecht even ophouden om m'n koffer
meetenemen die ik (nu naar 't Noorden gaande) by me hebben wil, althans niet zóó
ver uit de buurt. Misschien deponeer ik hem dan ergens anders. Verbeelje toen ik gistravend hier aan den trein met 'n commissionair sprak om
m'n goed naar Weimer te brengen (ik wou te voet gaan) drong zich 'n heer die haast
scheen te hebben naast my en wou wat bepraten met dien man (ook over bagage.)
De stem kwam me bekend voor. Ik zag hem aan en 't was... Huet! Zonder notitie
van hem te nemen sprak ik met den commissionair door, en hy was in eens stil en
trad 'n stap terug. Misschien weet-i niet dat ik hem herkend heb, maar wel merkte
ik dat-i my herkende. In 't eerst namelyk wou hy me by dien kruier verdringen of
overschreeuwen, maar op eens zweeg hy. Als-i doorgesproken had, zou ik hem
waarschynlyk 'n ruwheid gezegd hebben. Misschien: ‘eerst heeren en dan lakeien’
of zoo iets. Nu 't hoefde niet. Ik ben heel wel en wou dat 'n ander 't je eens schreef. Anders denk je dat ik 't
maar zeg om je optefleuren. Zeg, denk je, als ik zoowat tegen 't eind van m'n reis het overko-
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men van jou naar Arnhem en Uileput arrangeeren kan, dat jy van jouw kant kans
ziet het huisje alleen te laten? Ik vrees neen! Ook is 't moeielyk je by Arnhem en
Uileput te bepalen, vooral nu om 't ongeluk van Chris & Merens. En 't gaan naar
Hoorn zou ook weer andere plaatsen na zich slepen! Aan velen ben ik (als je in
2.
Holland kwam!) 'n bezoek van jou schuldig - och, 't kan niet. - Hé, denk je 'r aan
den briefbesteller z'n 3 mark over febr. te geven? In haast gesloten. Dag beste Mies. Er zyn 500 gl. in.

Eindnoten:
1. Vermaak er U mee: aanhaling uit 't inleidend gedicht bij Hiëronymus van Alphens Kleine Gedigten
voor kinderen.
2. Deze gehele alinea is doorgestreept.

[16 februari 1880
Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]
16 februari 1880
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 J.M. Haspels,
Westersingel 22.
Rotterdam, 16 febr 80
Zeer Geachte Mevrouw
Voor mijn doel, mag de linkerhand niet weten wat de rechter doet, ik merk nu,
meer dan ooit, dat ik me vergist heb.
De meeste menschen zijn gewoon, meestal gelardeerd met eigenbelang enz.
Ik moet daarom van mijn plan afzien, dat ik te ondoordacht aangreep.
Intusschen betuig ik u mijn dank voor uw oprechte belangstelling.
Mag ik u beleefd verzoeken uw man meetedeelen wat ik schreef.
Met de meeste hoogachting, steeds:
r

Uw dienstw. dien
J M Haspels

[16 februari 1880
Brief van G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels]
16 februari 1880
Brief van mevr. G.C. de Haas-Hanau aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 (½) beschreven. (M.M.)
WelEdele Heer,
Tot onze groote spijt, echter niet tot onze bevreemding, hebben we vernomen
dat uw plan niet kan doorgaan. We vreesden dien uitslag. - Hoe en wat de menschen
zijn, vooral voor onzen hoog gewaardeerden vriend, hebben we helaas ruimschoots
bij onder-
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vinding, 't Is een treurig feit, waaraan weinig of niets te veranderen valt. Gij die hier
alles voor hem regelt, zult zeker ook wel weten òf hij op zijn verjaardag àl dan niet
te Rotterdam zal zijn. Indien dit toevallig zoo mogt wezen, zoudt Gij dan zoo goed
willen zijn hem voor dien avond bij ons te noodigen? als hij ten minste daardoor niet
iets beters zou behoeven te verzuimen. Mocht hij 't aannemen, dan zal 't ons zeer
aangenaam zijn, als Ge met onze vrienden de Wolff en ons, 't genot van zijn
gezelschap wilt deelen.
Als ik den rechten datum van zijn geboortedag en 't antwoord op ons verzoek
slechts een paar dagen van te voren van U mag vernemen, zult Ge daarmede zeer
verplichten
WelEdele Heer,
Uwe dienaresse
G C de Haas-Hanau
v/h. 16 febr. 80

[17 februari 1880
Twee berichten in de Goesche Courant]
17 februari 1880
Twee berichten in de Goesche Courant, no. 21. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
- Als een staaltje van de nauwgezetheid, waarmede de heer Douwes Dekker
(Multatuli) zijne verplichtingen ten aanzien van het publiek vervult, deelt de Midd.
Ct. het volgende mede: Teleurgesteld in zijne verwachting om van Middelburg per
stoomboot naar Zierikzee te kunnen reizen, en zich, met reden, buiten staat achtende
om die reis per rijtuig en over de veren te doen, wanneer hij denzelfden avond het
woord nog wilde voeren, heeft hij niet tegen de kosten opgezien van eene sleepboot
voor die reis af te huren. Hij wilde het hem wachtende Zierikzeesche publiek niet
teleurstellen.
- Middelburg, 16 Febr. De heer Douwes Dekker is Zaterdag op zijn tocht naar
Zierikzee aan een dubbel gevaar ontsnapt. Gedurende de reis raakte de machine
der boot, - de Martina Johanna - defect. Gelukkig kon de boot de reis voortzetten
en zonder persoonlijke ongelukken bijtijds volbrengen. Door de Flik en Flak
afgehaald, ligt zij thans hier aan de Commercie-werf in reparatie.
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[17 februari 1880
Advertentie voordracht Assen]
17 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Assen op 23 februari in de
Provinciale Drentsche en Asser Courant, no. 40. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
CONCERTHUIS TE ASSEN.
VOORDRACHT

door
MULTATULI, op Maandag 23 Februari e.k., des avonds ten 8 ure.
Toegangskaarten à f 1.00 te bekomen bij de Boekhandelaren VAN GORCUM
en COMP.
Na 21 Febr. is de inteekening gesloten en de entréeprijs f 1.50. Plaatsen
kunnen besproken worden in het Concerthuis op Maandag 23 Febr. van
's morgens 9 tot 's namiddags 1 uur.

[17 februari 1880
Voordracht te Hengelo]
17 februari 1880
Multatuli spreekt te Hengelo.

[18 februari 1880
Briefkaart van Multatuli aan Mimi]
18 februari 1880
e
Briefkaart van Multatuli aan Mimi, geadresseerd aan Mad Douwes Dekker
Webergasse Geisenheim Rheingau en met poststempel Hengelo 18 FEB 80. (M.M.)
gister geen gelegenheid gehad te schryven. Hier (Hengelo) gistr'-avend gesproken.
Ben zeer wel. Ga naar Zutfen en daarna naar Groningen waar ik vannacht slapen
1.
o
zal. Morgen Hoogezand . (Heden niets: Meppel was afgezegd) Ik ontving hier n
21. Dankjewel. Veel groeten aan allebei. Het horloge te Rotterdam is door V.D.H.
opgespoord. E. had dus weer gelogen! Nu, dat spreekt vanzelf.
Hengelo,
2.
donderdag ochtend

Eindnoten:
1. Hoogezand: oorspr. stond er Veendam.
2. Multatuli vergist zich: de 18e was een woensdag.
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[18 februari 1880
Advertentie voordracht Heerenveen]
18 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Heerenveen op 27 februari in
het Nieuw Advertentieblad Heerenveen. (Provinciale bibliotheek van Friesland,
Leeuwarden; fotokopie M.M.)
Een verslag van deze voordracht is niet teruggevonden.
VOORDRACHT

van
MULTATULI, op Vrijdag 27 Februari a.s., des avonds ten 8 uur, in de zaal
van T.P. DE VRIES te Heerenveen.
Bij inteekening, waartoe nog gelegenheid bestaat bij T.P. DE VRIES, entrée
f 1.Buiten inteekening, op den avond van den 27sten Februari, entrée f 1.50

[18 februari 1880
Advertentie voordracht Sneek]
18 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Sneek op 28 februari in de
Sneeker Courant, no. 14. (G.A. Sneek; afschrift M.M.)
LEZING VAN

MULTATULI, op Zaterdag 28 Februari 1880 in de CONCERTZAAL te Sneek,
's avonds 8 uur.
Toegangsprijs: bij inteekening f 1; buiten inteekening f 1.50.

[18 februari 1880
Verslag voordracht Zierikzee in de Zierikzeesche Courant]
18 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Zierikzee van 14 februari in de
Zierikzeesche Courant, no. 14. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Intieme brieven.
Amice!
Gij hebt me reeds zoo meenigmaal verweten, dat ik Multatuli nog niet gezien en
gehoord had, voortaan ben ik tegen dat verwijt gedekt, want ik heb hem gezien en
gehoord. Ik ben zoo vol van de indrukken, die ik Zaterdagavond, hem ziende en
hoorende, heb

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

356
opgedaan, dat ik u daarover schrijven moet. Ge weet, al ben ik geen Multatuliaan
gelijk gij, toch heb ik van de eerste kennismaking af met zijn geschriften hem voor
een geniaal man gehouden, voor wien ik in menig opzicht eerbied gevoel, met name
om zijn groot talent als schrijver, in een genre dat oorspronkelijk is en waarin hij,
voor zoover ik weet, nog door niemand is geevenaard. Welnu, ik heb hem gezien
en gehoord en - laat ik openhartig zijn - dat spijt me nu; ik wou dat 't niet gebeurd
was. Ik heb sommige illuziën lief en 't doet me zeer, daarvan iets te moeten verliezen.
Een van die illuziën was: Multatuli, den schrijver van den Max Havelaar, den idealist
der Ideeën, te mogen bewonderen op mijn manier; die illuzie is Zaterdagavond
schromelijk bij me gehavend; ik zou ze nu willen weggooien... maar ze is van zelf
weggevallen.
Ik herhaal: ik wil openhartig zijn, jegens u en ook, voor zoover daarvan sprake
kan zijn, jegens Multatuli. Ik zeg voor zoover; want als ik wel heb, hoorde ik eens
van hem zeggen, dat hij geen kranten of nieuwspapieren leest en dus dit geschrijf
ook wel voor hem zal voorbij gaan.
Over een machtig mooi onderwerp heeft Multatuli Zaterdagavond voorgedragen:
idealismus en realismus, een onderwerp hem door een Haarlemsche dame aan de
hand gedaan, opgedragen of verzocht; voor velen een bovenwerp, voor hem, die
alles aandurft, niet.
Bedenk eens: Multatuli, den man der Ideeën, te hooren over idealismus en
realismus; een idealist van zijn kracht te hooren in al zijn kracht!
Doch juist toen 't begin zou beginnen, en ik mijn best zat te doen om receptief te
worden voor 't genot - ge weet ik vind 't voor mijzelven altoos zoo'n troost idealist
te mogen heeten - toen buitelde ik, en ik geloof drie kwart van 't gehoor met mij,
hals over hoofd in de platte realiteit van een huiselijken twist tusschen de
Havenpoortklok, de officiëele Stadhuisklok en 't horlogerie van Multatuli, een wezenlijk
kabaal, dat wat de Havenpoortklok en de Stadhuisklok aangaat, ons volstrekt niet
hindert omdat we 't van ouds kennen, maar waarin Multatuli voor zijn horlogie zoo
vinnig en scherp partij trok, dat 't, zoo waar! mij die er stil bij zat, voor heel den avond
de bot vergalde. Heusch, ik verdacht Multa-
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tuli van een realisme, dat op 't gevoel stekelig en scherp, op 't gehoor hard en voor
't gevoel bijtend was.
't Was jammer, vond ik. Te meer jammer, omdat vooraf niet was geännonceerd,
dat men precies op tijd, misschien zelf een ietwatje te vroeg zou beginnen; jammer,
omdat welmeenende vrienden van Multatuli een uitbrander kregen, die zij wezenlijk
niet zoo hadden verdiend; jammer vooral, omdat dit vóórcedent, want een incedent
was 't eigenlijk niet, aanleiding gaf tot het debiteeren van een paar van die
banaliteiten van ‘niets te geven om niemand en om niets’, van hooge onkosten enz.,
die geheel misplaatst waren. Altijd volgens mijn inzien, want ik zeg u slechts wat
mijn gevoelen hieromtrent is.
Idealismus en realismus, groote woorden, holle klanken, gelijk zoovele holle
klanken, waarmede geleerden en ongeleerden elkander afschepen en zichzelven
paaien... Doch, neen, ik waag het niet u een overzicht te geven van de voordracht
van Multatuli. Ondoenlijk zou dit niet zijn, min nuttig is 't wel. Mij dunkt zelfs, dat men
Multatuli meer eer bewijst met zulke voordrachten niet na te schrijven, dan met dit
wel te doen. 't Geheel zou daar enkel bij verliezen. 't Zijn van die dingen, die men
hooren kan, doch die men niet zwart op wit moet kunnen analyseeren. Heusch, dan
zou er te weinig van overschieten wat eigenlijk rechtstreeks het onderwerp raakte
en ten betooge diende.
Amice, Hebt ge ook niet, vóór een week of wat, thuis gekregen ‘Galesloot's
Geïllustreerde Catalogus van Pomona’? Daarin vindt ge een kweeksel van een
boom onder den naam van ‘waaiervorm’; dat ding vind ik een juiste voorstelling van
't totaal van Multatuli's voordracht naar aanleiding van den tekst ‘Idealismus en
realismus’. Dat stamstompje dicht bij den grond is de tekst en al wat daar uit in alle
richtingen, met grillige zijsprongen, uitspruit en al weer uitspringt en andermaal op
zijde uitschiet, naar links en rechts, dat zijn de brokstukken, die te zamen de
voordracht vormen. Waar de stam al opgroeiende gebleven is, laat zich niet zeggen,
met den besten wil niet, door mij althans niet.
Ik heb gezocht naar dit beeld. Eerst had ik u een ander willen geven: dat van een
donderbus, die losbarstende honderd kleine donderbusjes opwerpt, die dan als
grillige vurige slangen een oogenblik ronddwarrelen om daarna successievelijk te
bersten,
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nalatende wat rook en wat vonken van half verbrand papier, alsmede vrij wat geluid.
Maar dat beeld kwam mij minder goed voor en zou u misschien aan spot of
geringschatting van Multatuli's talent doen denken. En dat is 't geval niet.
Vraagt ge me: hebt ge genoten? Volmondig zeg ik: ja. Zijt ge voldaan, zijt ge nu
veel wijzer op 't stuk van idealisme en realisme dan voorheen? Even gul zeg ik:
neen. Zelfs houd ik Multatuli nog steeds pertinent voor een idealist, een fameusen
idealist, een zooals er helaas weinig zijn, veel te weinig. Trouwens, de idealisten
verdoende met al de zeggingskracht hem eigen, legde hij zelf in deze voordracht
een volledige geloofsbelijdenis af als idealist: als een die streeft naar het oneindige,
dat onbereikbaar hooge, verhevene, volmaakte, reine, 't welk niet te grijpen is noch
te bevatten, maar naar 't welk te streven toch niettemin de roeping is van den
mensch.
Wat belieft u; is een man, die zulk een geloofsbelijdenis, zoo en passant, bij wijze
van zijsprong of uitstapje, ten beste geeft, geen idealist? Dan weet ik er niets meer
van.
Of ik genoten heb? Nu, of ik! Vooral om de origineele voordracht. Dat is geen
natuur, 't is vooraf berekende kunst; maar zulk een origineele richting in de kunst
van voordragen, die onwederstaanbaar aantrekt, boeit, medesleept. Is 't niet
belangwekkend: een man, die de wetenschap der philosofie met voeten treedt en
die toch philosofeert met een leven, een vuur en bezieling, dat zelfs dames 't
aantrekkelijk vonden en genoten? Een man, die de regelen der rethorika en der
logica versmaadt, en die toch een paar uren lang uwe aandacht geboeid houdt met
grootendeels disparate brokstukken van een aangekondigd betoog, dat wezenlijk
toch niet tot zijn wezen komt, geen eigenlijk sluitend, klemmend, overtuigend betoog
wordt. Een man, die met vuur en energie u bewijst of liever aanwijst wat ge van den
beginne af met hem eens waart, n.l. dat absolute idealisten evenmin te vinden zijn
als absolute realisten, en dat men dus, van iemand zeggende dat hij idealist is,
daarmede nooit bedoelen kan, dat hij louter in 't ideale, in 't absoluut ideale zou
zweven, een sfeer, waar gelijk bekend genoeg is, niemand 't kan uithouden. Een
man, die met vlijmende spot en met snerpende roeden geeselt al wat onwaar,
huichelachtig, onnatuurlijk is, en die daarbij toch vergeet, dat ook hij, slechts als
waar
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en natuurlijk aanneemt, wat hij voor zich voor waar en natuurlijk houdt... gelijk ook
de anderen doen. Een man, die uitvaart, en dat op geestige wijze, tegen 't hangen
aan woorden, als zijnde holle klanken, die zich ergert aan 't ‘En God zeide’,
bewerende dat 't beter gezegd ware ‘God dacht’, en daarbij uit het oog verliest, dat
denken en spreken volkomen identiek zijn, dat denken toch niets anders is dan bij
zichzelven spreken en spreken hardop denken. Kortom, een man te hooren, zoo
geheel uit den gewonen sleur, in zoo menig opzicht boven 't gewone peil,
onmiskenbaar geniaal, een zeer eminente persoonlijkheid zonder twijfel, een stijlist
van de eerste grootte, die zichzelf een genre geschapen heeft, waarlijk dat was een
genot.
Maar voldaan heeft hij mij niet. Neen, ik heb alweêr een illuzie verloren.
t.t.
JE WEET WEL WIE.

[18 februari 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
i

18 februar 80
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1
en 2 beschreven. (M.M.)
i

Zutfen 18 febr 80
Waarde Heer Mansholt!
Misschien reist dit briefje met my mede naar Groningen waar ik van avend 10-5
denk aantekomen.
Morgen moet ik ‘spreken’ te Hoogezand, en vrydag te Veendam. Vrydag ochtend
10-2 zal ik alzoo aankomen te Zuidbroek. Mag ik daar eenig bericht van U vinden?
Ik weet namelyk niet of ik rechtstreeks naar Veendam moet doorgaan, of eerst te
Meeden by U mag afstappen?
Mocht ik te Zuidbroek geen bericht van U vinden, dan zal ik naar Veendam gaan
in de hoop U daar te ontmoeten of wel 'n briefje van U te vinden.
Ge weet, ik ben maar zoo vry geweest my zelf by U te logeeren te vragen. Indien
er beletselen zyn, laat U dan niet weerhouden ze eenvoudig meetedeelen. Ik weet
by ondervinding dat men niet altyd doet wat men wel zou willen. In allen geval
wensch ik in den loop van Zondag naar Groningen te gaan, om vandaar Maandag
by-tyds naar Assen te vertrekken.
Heel vriendelyk gegroet van
t.a.v.
DouwesDekker
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[18 februari 1880
Advertentie voordracht Groningen]
18 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Groningen op 24 februari in
de Provinciale Groninger Courant, no. 93. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
ZAAL HARMONIE.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
op Dinsdag 24 Februari e.k., ten 8 ure.
TOEGANGSKAARTEN te bekomen bij den heer BIJNEVELT, kastelein der
HARMONIE

Den 24sten Februari des avonds zijn de KAARTEN f 1.50. HEEREN die op
de LIJSTEN geteekend hebben kunnen de KAARTEN bij den kastelein der
HARMONIE laten afhalen.
Plaatsen zijn te bespreken DINSDAG 24 Februari tot 1 uur. Loting precies
10 uur.

[19 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
19 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
De brief is onvolledig bewaard gebleven.
(....) op den dag van m'n lezing dáár, geen gereis te hebben. Voor adressen
herhaal ik den sliert die dan volgt:
febr. 23.

M

Assen

24

D

Groningen

25

W

Winschoten

26

D

Leeuwarden

27

V

Heereveen

28

S

Sneek

29

Z

}in dezen tusschentyd
houd ik halt te Utrecht,
Kasteel van Antwerpen.

1

M

}in dezen tusschentyd
houd ik halt te Utrecht,
Kasteel van Antwerpen.

2

D

}in dezen tusschentyd
houd ik halt te Utrecht,
Kasteel van Antwerpen.
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3

W

Den Bosch

4

D

Breda

5

V

Zalt. bommel

6

S

}waar ik die dagen wezen
zal, weet ik nog niet

7

Z

}waar ik die dagen wezen
zal, weet ik nog niet

8

M

Harlingen

9

D

Enkhuizen

10

W

Hoorn

11

D

12

V

Schagen

13

S

Helder (dit was vroeger
met 'n:? maar nu
vastgesteld.) -

Zie zoo, nu weet je 't. Denk maar dat je br. me groot genoegen geven, en laat het
je dus niet verdrieten. Och, die kreeft van Wou! Zoo'n kind is toch onbeschryfelyk.
En papa's ‘tooverlantaarndag.’ Nooit zou iemand zoo-iets uitvinden, dag beste
Mieske, dag lieve kleine kerel.
1.
Vreemd toch dat je niets van Brück hoort! Het treft nu goed daar ik er niet ben,
maar dat weet hy niet! Wat 'n gemaal! Als ik thuis kom, zullen we terstond
maatregelen nemen ter afdoening. 2.
Hé, ik heb aangename kennis gemaakt met Galandat Huet , (een der zytakken
van de Huets.) Hy is flink en fideel en denkt over Coenr. Busken Huet als wy.
Misschien komt hy over eenige weken of dagen in je buurt. Als hy kan, zal hy je
bezoeken. Ontvang hem als fideel, en zie er niet tegen op hem uittenoodigen by
ons te logeeren. (Ik wou zeggen: by je te blyven slapen, dat klinkt zoo gek.) Nu, ik
meen maar, ontvang hem alsof ik thuis was. 't Is 'n klein, vif, oprecht man. Doctor
in de letteren en fabrikant. Behandel hem net of je ik was.

Eindnoten:
1. Brück: de jurist te Wiesbaden, die zich bezighield met de adoptie van Wouter Bernhold door
Multatuli en Mimi.
2. Huet: Mr. R.H.J. Gallandat Huet (1836-1902), nederlands letterkundige en leraar Nederlands.
Hij had een fabriek voor zijden builgaas geërfd van zijn schoonvader.

[19 februari 1880
Voordracht te Hoogezand]
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Multatuli spreekt te Hoogezand.

[20 februari 1880
Voordracht te Veendam]
20 februari 1880
Multatuli spreekt te Veendam.
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[21 februari 1880
Artikel in De Portefeuille]
21 februari 1880
Artikel in De Portefeuille, no. 47. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Motto's met en zonder variaties:

C'était l'homme le moins hâté du monde, mais il arrivait toujours à temps.
(Phileas Fogg. Le tour du monde. Chap. II.)
De Middeln. C. deelt het volgende staaltje mede van de nauwgezetheid, waarmede
de heer Douwes Dekker zijne verplichtingen ten aanzien van het publiek vervult.

Le paquebot à destination de Zierikzee était parti depuis quarantecing
minutes!
(Le tour du monde. Chap. XXXII.)
Teleurgesteld in zijn verwachting om van Middelburg per stoomboot naar Zierikzee
te kunnen reizen, waar hij dezer dagen een voordracht zou houden,

‘Votre navire marche bien?
- Entre onze et douze noeuds...’
‘Je vous l'affrète.
- Non.
- Je vous l'achête.
- Non.
Phileas Fogg-Multatuli ne sourcilla pas. Cependant la situation était
grave...
Il paraît que Phileas Fogg-Multatuli eut une idée, car il dit au capitaine!
‘Eh bien, voulez-vous me mener à Zierikzee?
- Non, quand même vous me payeriez deux cents dollars!
- Je vous en offre deux mille.
- Par personne?
- Par personne.’ (A voix basse: Je suis seul.)
...............
Quelques minutes après, le steamer donnait en mer.
(Id. Chap. XXXIII.) heeft, ten einde nog denzelfden avond het woord te voeren, eene
sleepboot voor die reis afgehuurd.

- Phileas Fogg-Multatuli... sauta dans un cab, promit cent levres au
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cocher, et après avoir écrasé deux chiens et accroché cinq voitures, il
arriva au... temps convenu.
(Id. Chap. XXXVII.)
Hij wilde het hem wachtende Zierikzeesche publiek niet teleurstellen.

‘Me voici, messieurs,’ disait-il.
(Id. Id.)
Et puis, étant hors d'haleine - ce qui n'étonnera personne - il ne pouvait
que chuchoter, à bâtons rompus, ses excuses.
(Multatuli te Arnhem.)
Vertaling:
Het was de minst gehaaste man ter wereld, maar hij kwam altijd op tijd.
uit De reis om de wereld in 80 dagen, hoofdstuk.
De paketboot met bestemming Zierikzee was drie kwartier tevoren vertrokken uit
Idem, hoofdstuk 32.
‘Vaart uw schip naar wens?’
- Tussen elfen twaalf knopen...
‘Ik huur het af’
- Nee
‘Ik koop het’
- Nee
Phileas Fogg-Multatuli vertrok geen spier. Toch was de situatie ernstig...
Het scheen dat Phileas Fogg-Multatuli een idee kreeg, want hij zei tegen de
Kapitein:
‘Welnu, wilt U me naar Zierikzee brengen?’
- Nee, al zoudt U me tweehonderd dollar betalen!
‘Ik bied U er tweeduizend.’
- Per persoon?
‘Per persoon’ (Voor zichzelf: Ik ben alleen.)
Enkele minuten later voer de stoomboot het zeegat uit.
uit Idem, hoofdstuk 33.
Phileas Fogg-Multatuli... sprong in een rijtuig, beloofde honderd pond aan de
koetsier, en na twee honden te hebben overreden en vijf koetsen te hebben geraakt,
kwam hij... op tijd aan.
‘Mijne heren, sprak hij, hier ben ik.’
uit Idem, hoofdstuk 37.
En vervolgens omdat hij buiten adem was - wat niemand zal verbazen - kon hij
nog slechts, met horten en stoten, zijn verontschuldigingen stamelen.
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[21 februari 1880
Verslag voordracht Hengelo in Tubantia]
21 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Hengelo van 17 februari in Tubantia,
no. 15. (Openbare Bibliotheek, Enschedé; fotokopie M.M.)

Arrondissements nieuws.
Enschede, 20 Februari.
Dinsdag avond trad in de Beurs te Hengelo voor een zeer talrijk publiek Multatuli
op met een voordracht over realisme en idealisme in levensopvatting. Zelf verklaarde
de geachte spreker dat beide benamingen niets anders zijn dan woorden door de
aanhangers van die twee richtingen in 't leven geroepen om een verschil van
levensopvatting aan te duiden. Die afzondering, dat verschil bestaat echter in de
werkelijkheid niet. De beste levensopvatting is die van waar te zijn.
Het realisme houdt zich meer met zaken en feiten, met de werkelijkheid bezig,
terwijl het idealisme meer aan beelden, denkbeelden, gedachten hecht.
Eene scherpe lijn te trekken is niet mogelijk, aangezien beide niet gescheiden
kunnen worden.
Spreker helderde dit met voorbeelden uit de geschiedenis der menschheid op,
hoewel hij voorop stelde, dat voorbeelden niet regtstreeks als bewijsvoering kunnen
gelden. De Grieken houdt men voor het meest idealistische volk der oudheid, men
treft daar eene rijke mythologie aan, die alles vergeestelijkte; toch waren diezelfde
Grieken zoo realistisch mogelijk; de goden, waarmede zij den Olympus bevolkten,
waren alledaagsche wezens, zeer realistisch voorwaar, ja soms zeer verre beneden
het gewone.
Het schoone werd gerealiseerd, de beide richtingen smolten ineen.
Ook de schrijvers der Bijbelboeken hebben idealisme en realisme door elkander
gemengd, zij waren menschen, die hun ideeën hebben laten werken. Ook bij de
hooge roeping en grootsche taak, die zij zich voorstelden, konden zij het realisme
niet ontwijken, maar dat wilden zij ook niet. De natuur der dingen, de natuur der
sagen en legenden, hebben zij bespied en daaruit opgemaakt, hoe het kan geweest
zijn. Jezus, de edelste figuur had ook de edelste voorstelling van het idealisme; bij
hem was gelijkheid voor de wet, waren allen kinderen van denzelfden hemels-
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chen Vader. Toch treffen wij ook bij hem een realisme aan; zijne schoonste
gelijkenissen waren aan de natuur ontleend.
De heros der literatuur, de groote Shakespeare neemt het onderscheid tusschen
beiden niet aan; realisme en idealisme worden niet afgebeeld in vakjes zooals
schelpen in de kast van een museum. In de natuur der dingen wordt die
conventioneele afscheiding niet ontmoet.
De schoone schilderij van Israëls ‘Na den storm’ getuigt, hoe deze kunstenaar
dit uitnemend heeft begrepen. Het geldt hier de wijze hoe de kunstenaar gedacht
en gevoeld heeft.
De schilderij stelt voor eene visschershut, een net, het strand, in het vertrek
schoorsteentegeltjes; natuurlijk is dit realistisch.
Men ziet eene geopende deur en daarin eene jonge vrouw, leunende aan eene
post, zij staart in de verte, tuurt naar een bepaald punt; het is wel te gissen, wat zij
zoekt; haar man is met de kameraden ter vischvangst uitgegaan, een zware storm
breekt los, de storm is bedaard, de kameraden zijn teruggekeerd, haar man niet,
zij tuurt naar de hulk, nog is de arme vrouw niet verlamd door wanhoop. En verder
eene oude vrouw, zij tuurt niet naar zee, zij weet het, met zulk een zwaren storm
vindt menigeen zijn graf in de golven: hier past niet anders dan lijdelijk berusten.
Dit alles is idealistisch, maar nu verder een knaap van 5 jaren voor een bord vol
pap, die lust hij wel, toch steekt hij er de hand niet naar uit, moeder heeft verdriet,
al begrijpt hij 't ook niet, straks zal hij misschien huilen, als moeder van zich zelve
valt, maar de melk lacht hem aan en hij begint smakelijk te eten.
De schilder heeft een greep gedaan in 't werkelijke leven en dat op doek getooverd.
Het komt alles aan op de vraag uit welk oogpunt men het leven moet beschouwen
en voorts de woorden realisme en idealisme hebben kracht van wet verkregen
sedert zij van den kansel en katheder gebruikt worden vooral ook bij personen die
als kunstbeschouwers en recensenten optreden. De fout schuilt in een speciale
opvatting; men verwijdert zich van eene algemeene levensrichting. 't Verschil van
Jan Steen en Rafaël ligt niet in levensrichting maar in kunstrichting. De vraag: wat
is waarheid? behoort alles beheerschend te zijn. De subjektieve opvatting en
uitspraak brengt ons geen stap verder. De natuur moet men waarnemen, de
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feiten opmerken om zoo beide te doorgronden. Wij moeten ideale realisten zijn die
het realisme aandurven en reële idealisten, die iedere edele gedachten aangrijpen,
die bedenken dat leugen uit den booze is en die weten dat, wat niet goed is, strijdt
met het gezond verstand.
Door eene valsche opvatting der woorden wordt een valsch realisme en een
valsch idealisme geboren. Het ideale wordt bij het eerste te zeer uit het oog verloren,
terwijl de idealist aan het euvel mank gaat, dat hij laag neerziet op het realistische.
Op 't gebied van letterkunde, schilderkunst en staathuishoudkunde speelt het valsche
realisme soms eene treurige rol. Men mag niet uit het oog verliezen, dat het
menschelijk gemoed ook eene zaak is en wel eene zeer belangrijke. De ware realist
houdt rekening met het idealisme; terwijl de valsche realist toont den idealistischen
kant nooit te hebben begrepen. Tegen een valsch idealisme dient men eveneens
op zijne hoede te zijn. Een dichter dient in zijne verzen zijn eigen gemoedsleven
weer te geven. Bilderdijk was als dichter niet groot. Spreker heeft eerbied voor
werkelijke smart, maar voor gehuichelde smart, zooals die in Bilderdijks verzen
duidelijk spreekt, niet. Het menschelijk gemoed is van ontzaggelijke waarde. Als
idealist moet men aan de realiteit van kennis, gevoel en wetenschap recht laten
wedervaren.
Door voorbeelden toonde spreker aan, hoe een valsch idealisme zich wreekt op
hen, die het tot uitgangspunt van hunne werelden levensbeschouwing kiezen.
Menschen, die zich zeer verre willen verheffen boven hunnen kring, letten dikwijls
niet op de eischen, die het maatschappelijk leven hun stelt, en die hen tot een zegen
van hunne omgeving konden maken. De poëzie rust op werkelijkheid; zij zetelt in 't
gemoed. Het zoogenaamde hoog en laag is niet te hoog en te laag om er het kapitaal
van geest en gemoed aan ten koste te leggen.
Een valsch idealisme is het zijne helden tot halve en heele goden te verheffen.
Alexander, de zoogenaamde groote, zou niet zoo ontzenuwd zijn, indien zijne vleiers
hem niet als een god hadden vereerd en aangebeden.
Stippen wij ten slotte nog aan dat spreker zelf geen idealisme en geen realisme
erkende, maar alleen waarheid als grondslag van levensrichting. Wie door den zin
voor het ware gedreven wordt,
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weet het meest gewone te poëtiseeren en kent de wijze hoe de geschonken talenten
moeten gebruikt worden.’
Nog dient vermeld, dat alle aanwezigen met werkelijke belangstelling hoorden
naar deze schoone voordracht, waarvan dit overzicht slechts eene flauwe weerklank
is.

[22 februari 1880
Advertentie voordracht Breda]
22 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Breda op 4 maart in de
Bredasche Courant, no. 16. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
LEZING

van
MULTATULI
Donderdag 4 Maart, in de Comediezaal. Bij inteekening f 1. -, aan de zaal
f 1.50. Lijsten ter inteekening liggen bij de Boekhandelaars BROESE &
COMP., P.B. NIEUWENHUIJS en G.G. DE VOOGT. Plaatsen zijn te bespreken
aan het gebouw. De spreker zal in het middengedeelte der zaal staan.

[22 februari 1880
Advertentie opvoering De bruid daarboven te Hoorn]
22 februari 1880
Advertentie inzake een opvoering van De bruid daarboven in Hoorn in de
Hoornsche Courant, no. 2977. (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn;
fotokopie M.M.)
PARK te HOORN.
TOONEEL VOORSTELLING

Directie: G. PROT & ZOON.
Dinsdag 24 Februari 1880.
DE BRUID DAARBOVEN.
Tooneelspel in vijf bedrijven door MULTATULI.
Aanvang 7½ uur.
Plaatsen zijn te bespreken op Maandag van 12-1 uur; daarna loting.

[22 februari 1880
Twee artikelen in De Amsterdammer van o.a. Alberdingk Thijm]
22 februari 1880
Twee artikelen in De Amsterdammer. (Knipsel M.M.) Reakties op het Ingezonden
Stuk van 15 februari 1880.
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Multatuli en Beets.
Met genoegen vond ik in den Amsterdammer van 15 dezer een vaers van Vondel
gehandhaafd tegenover de kritiek van den Heer Douwes Dekker. Om den lierzang
‘Waer werd oprechter trouw’ te kunnen beoordeelen, heeft men inderdaad nog
andere gaven noodig dan die waarin de Heer D.D. zich te verheugen heeft. Maar
ook op het gebied der eenvoudige logika gaan zijne redeneeringen maar al te dikwijls
mank. Dat de Spectator hem in bescherming neemt, behoeft ons niet te verwonderen.
Sints dit blad geheel dienstbaar wordt gemaakt aan 's Heeren Vosmaers hartstocht
tegenover personen, heeft het veel van het gezach verloren, waarover het vroeger
beschikte. Toch is het niet onnoodig tegen sommige der uitspraken van het blad te
protesteeren: want het getal individuus die het gelezene en het bewezene voor het
zelfde houden is legio.
Het blad betuigt volle sympathie voor eene kritiek, als die de Heer D.D. oefende
op den beroemden regel van Nicolaas Beets:
‘Wat slaapt het zacht op 't blaauw satijnen kussen,’
‘De spreker,’ zegt de Spectator, ‘vroeg wat doet hier ter zake, dat het kussen
blauw was? Ware de zaak anders, minder juist, minder schoon, wanneer het kussen
nu eens roze was geweest?’ Deze kritiek van den Heer D.D., door den Heer Vosmaer
zoo volmondig bijgestemd, is niets meer of niets minder dan eene kolossale
ongerijmdheid. Het beginsel, dat in die berisping schuilt, tot wet verheven, slaat den
bodem in aan alle poëzie, aan alle schildering. Wanneer we die kritiek toepassen
op de fraaiste bladzijden van Multatuli-zelven, - zijn ze onherroepelijk veroordeeld.
- Wat het ter zake doet, of dat kussen blaauw was! - Hoe is 't mogelijk, dat iemant
het vragen kan! Het getuigt van zoo veel dofheid, dat men bezwaarlijk den weêrzin
kan overwinnen het te beandwoorden. Op dat lichtblaauw van het kussen komt alles
aan, mijne goede Heeren! Dat blaauw komt er even veel óp aan als het stralend
licht
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van Rembrandt op de honderd-guldensprent en bij de verdwijning van Christus van
de tafel der Emausgangers! Begrijpen de Heeren dat niet? Wrijft u dan, bid ik, den
1.
slaap een weinig uit de oogen, of de bedwelming der self-complacency, - raadpleegt
uw herinneringen, en vraagt of gij ooit een kunstindruk genoten hebt, die niet
voortkwam van een beeld, welks treffende schilderachtigheid verwant was aan
hetgeen gij u hier vermeet in Beets te kritizeeren. Zijt gij kunstbeoordeelaars - en
hadt ge, als achtergrond bij dat blozend kopjen van het slapende kind, even graâg
een rose kussen zien aangeduid als een van fijn blaauw miroiteerend satijn? Begrijpt ge dat effekt evenmin als de bedoeling om bij dat cherubijnenhoofdtjen en
dit ‘azuur’ aan iets hemelsch te doen denken? - Wat hebt gij dan toch voor
organismen? - De Heer D.D. heeft sympathie voor Dickens; maar noemt het
‘stoplappen en loopjes,’ wanneer die bijv. zegt: ‘Ja, zeide zij, aan de knoop van zijn
jas trekkende.’ Meent gij werkelijk, dat daar niets inzit, of er al of niet aan den knoop
van een jas getrokken wordt? - Merkt gij niet, dat ge de geheele Hollandsche
schilderschool van de XVIIe Eeuw naar huis stuurt, met zoo iets te zeggen? Wat
komt het er op aan, dat het nageslacht weet, dat Hobbema op zekeren najaarsdag
dat watermolentjen, Pieter de Hooch dat zonnige doorzichtjen gezien heeft? - De
Heeren wenschen dus, dat voortaan niets anders gezegd en opgeschreven worde,
dan wat eene praktische strekking heeft. De literatuur moet zich bepalen tot het
uitspreken van wetenschappelijke of huishoudelijke berichten, liefst in telegramstijl.
Verhalen, welke indrukken een gevoelig gemoed langs het fijn waarnemend zintuig
ondergaan heeft, - dat houdt voortaan op. De Heer Douwes Dekker heeft den 22
Jan. 1.1. in Den Haag de leer verkondigd, en de Heer Vosmaer heeft er zijn zegel
aan gehecht. Basta.
Het vaers van Vondel is nog op een anderen grond, dan de dichter Waalner
aangeeft, te handhaven. De plaats luidt (in de uitgaven van 1637 en-38):
‘Die liefde is stercker dan de dood: Geen liefde koomt Gods liefde nader,
Noch schijnt zoo groot.’
Dat aandoenlijke korte laatste vaers ‘staat er enkel voor het rijm of om het couplet
te vullen of iets dergelijks.’ Volstrekt niet: ‘Geen
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liefde koomt Gods liefde nader’ is het komplement van wat voorafgaat: ‘Die liefde
is stercker dan de dood.’ Wien toch komt de onverganklijkheid bij uitnemendheid
toe? - God. Dáarom zegt Vondel, na dat hij den voortduur der echte liefde geschetst
heeft, dat geene andere aan de uit den aard van Gods wezen onverganklijk
verklaarde godlijke liefde nader komt: maar bij dien duur, wenscht bij den omvang
der liefde nog eens in den geest van den hoorder levendig te maken, en zegt daarom
(Geene is sterker, d.i. onvergankelijker), geene is zoo groot. Ik lees hier, voor ‘schijnt’,
met de andere Heeren ‘is’, zonder daarmeê te willen uitmaken, dat men ‘schijnt’ in
den zin van ‘blijkt’ heeft op te vatten. Ik denk veeleer, dat Vondel schijnt hier als een
2.
redekunstige figuur (eene litoot ) gebruikt heeft, om dat is hem prozaïesch voorkwam.
19 Feb. -80
3.
Alb. Th.

Multatuli en van oosterwijk bruin.
De heer Waalner heeft welgedaan, Vondel tegen den ongegronden uitval van D.D.
in zijn goed recht te handhaven. Men vergun steller dezes, het een ander
nederlandsch dichter, niet minder door hem verongelijkt, te doen. Hij wijdt namelijk
4.
in zijn laatsten bundel Ideën (VII, bl. 298 vv. ) een paar bladzijden aan de bevitting
- anders kan men 't niet noemen - van een gelijk getal versregels uit de te recht zoo
populaire ‘Trekschuit’, onder 't voorgeven ‘den lezer te waarschuwen tegen een
paar onwaarheden, die deze vaderlandsche zanger op zijn lier tokkelt’. Er valt echter
niets onwaars in te bespeuren. Nergens toch laat Van Oosterwijk Bruin zijn schipper,
als hem door D.D. verweten wordt, ‘zijn roef schreeuwend aanbevelen’, en evenmin
behoeft men zich te vermoeien, om met hem naar de reden te zoeken, waarom
gezegde schipper ‘verheugd’ was. De man, een persoon ziende ‘naderen’, in wien
hij een roef-passagier meent te herkennen, vraagt, zich over de te innen vracht
verblijdende, en dus ‘verheugd’, of hij een plaats in 't roefjen begeert:
‘Plaats in 't roefjen?’ riep de schipper, die verheugd mij naadren zag.
Wat is eenvoudiger? zou men zeggen, en toch meent een vernuft als Multatuli er
twee of drie bladzijden aan te moeten besteden,
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om den armen dichter op vermeende onwaarheden te betrappen!! Zou hij wellicht
een persoonlijk bewijs hebben willen geven der waarheid van zijne in Idee 1254
geuite stelling: ‘van alle concordaten schijnt er geen moeilijker te sluiten dan met
het gezond verstand’?
Men zou het haast meenen. Hopen wij echter, dat, als hij, overeenkomstig
Waalner's wensch, zijn ‘ongegronde aanmerking’ op Vondels versregel herroept,
hij ook die op Van Oosterwijk Bruin niet vergeten zal..
Q.N.

Eindnoten:
1. Self-complacency: zelfgenoegzaamheid (eng.)
2. Litoot: litotes, stijlfiguur die het omgekeerde van wat bedoeld wordt ontkent om een sterker effekt
te bereiken (‘lang niet gek’ voor ‘zeer goed’).
3. Alb. Th.: J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), nederlands letterkundige en als katholiek, befaamd
Vondel-kenner.
4. V.W. VII, blz. 571 e.v.

[22 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
22 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2(¾)
beschreven. (M.M.)
Groningen, Zondag middag lieve beste Mies! M'n laatste brief was van hier, toen
ik naar Hoogezand en Veendam zou gaan en by Mansholt te Meeden. Dat alles is
alweer achter den rug. 't Verslagje volgt later.
1.
Eerst dit. te Veendam kreeg ik je dáárheen geadresseerden brief 23
2.
(daarin is inplaksel bootafhuren. en met potlood een blz. uit Mosbach )
maar je 22 heb ik niet!
Toevallig is er nu in dien brief geen dag of datum! Er blykt dat Wou m'n aan hem
geschreven br. ontv. had. Die was gelyk verzonden met den aangeteekenden met
500 gl. Ook uit je gaan naar W.b. kon ik gissen dat je geld ging wisselen, maar
n
zekerheid heb ik niet dat het geld ontv. is. Je spreekt alleen van ‘boodschappen
en zaad.’ Nu denk ik wel dat je je boodschappen liet afhangen van geldwisselen,
maar 't is toch gek dat ik stipt gezegd niets vernam van die 500 gl.
Je 23 moet van 19 febr. zyn. Zóó is 't postmerk (frankfurt-wetz-
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n

lar) en je zegt: ‘nu ben je te Hoogezand’ Dat was dus donderdag de 19 .
Je 21 was naar Hengelo geadresseerd. Toen had je 't geld nog niet. De vraag is:
Hoe was de brief geadresseerd die je verzond tusschen de adressen: Hengelo
en Veendam? Toch niet naar Meppel? Die spreekbeurt was vervallen. Had je
misschien vergeten die plaats door te halen op je lystje? Je begrypt dat ik erg
3.
verdrietig ben over 't niet ontvangen van dien brief. En ik weet niet waar ik zoeken
moet omdat ik niet kan berekenen waar je tusschen Hengelo & Veendam
geadresseerd hebt. Ik heb lust 'n uurtje te gaan slapen. Daarom kryg je 't verslag van Hoogezand &
Veendam later. Ook van 't verblyf by Mansholt (zeer goed) Dat ik te Meden geen
4.
brief van je ontving, kan ik begrypen. Je kon denken dat ik dáár bleef tot morgen.
o

Mansholt zal hem naar Groningen zenden. Maar die n 22!
't Is wel goed dat ik nu niet meer schryf, dan kan je goed antwoorden op de vraag
naar 't adres van dien brief. Och 't is zoo verdrietig.
dag Mies, dag Wou Volgen myn brieven wel? Myn laatste was van hier voor ik naar Hoogezand ging.
Ik ben heel wel.

Eindnoten:
1. Veendam: oorspr. stond er Hoogezand.
2. Mosbach: kleine plaats aan de spoorlijn Heidelberg-Würzburg, waarheen Mimi blijkbaar een
tochtje had gemaakt en waarvandaan ze hem haar indrukken had gestuurd.
3. dien: oorspr. stond er den.
4. Je: oorspr. stond er Ik.

[23 februari 1880
Verslag voordracht Hoogezand in de Nieuwe Groninger Courant]
23 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Hoogezand van 19 februari in de
Nieuwe Groninger Courant, no. 45. (G.A. Groningen; fotokopie M.M.)
Hoogezand, 20 Februari. Multatuli heeft 1.1. Donderdagavond (19 Febr.) bij ons
gesproken. De verwachting was hoog gespannen. In korten tijd was de lijst
volteekend. Of de gevierde schrijver aan de verwachting heeft beantwoord? Ik
geloof, dat niemand mij zal tegenspreken als ik zeg: ten volle.
De zaal van R. te Hoogezand was vol. Kort na 7 uur trad Multatuli op. Dodelijke
stilte.
Hij zou spreken over ‘zekere deugden, die zusters hebben, welke de familie
schande aandoen.’ Een deftige preek dus? We zullen
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afwachten en goed luisteren, wat bij de niet sterke stem van den spreker wel noodig
is.
In de natuur komen nuttige dingen voor (haver b.v.), die andere naast zich hebben,
welke sprekend daarop gelijken (spotvormen) en die verderfelijk kunnen zijn. Zoo
was 't ook met vele deugden. En nu kwamen er een 12tal deugden op 't tapijt:
zindelijkheid, juist uitdrukken der gedachten, nederigheid, standvastigheid,
vaderlandsliefde enz., waarvan de spotvormen werden aangetoond, en dikwijls met
barokke maar daarom niet minder treffende voorbeelden opgehelderd. Met steeds
klimmende belangstelling werd er geluisterd. Zelden toch sprak er een man als
deze. Bracht hij hier en daar zijn hulde aan ware deugd en ware grootheid, den
geesel der satire spaarde hij ook niet, waar 't gold 't schijngroote en goede te
ontmaskeren. Kostelijke waarheden hebben we gehoord, die hij in al haar licht liet
schijnen. Of is het niet waar (een voorbeeld slechts) dat het gezegde: ‘men moet
eerbied hebben voor andrer opinie’ een valsche munt is, die onder ons in omloop
is? Dat de spreker hier en daar een klein uitstapje deed, heeft hem stellig niemand
kwalijk genomen, ook al heeft hij zich naar veler meening hier en daar ook aan
ietwat overdrijving schuldig gemaakt. De korte woorden toch aan het huwelijk gewijd
waren treffend schoon en werden luide toegejuicht. De slotsom zijner rede was, dat
alle deugd op rechtvaardigheid (juist meten) uitloopt. De hoogste intelligentie is de
hoogste deugd. We hopen Multatuli een ander jaar weer te zien.

[23 februari 1880
Advertentie voordracht Leeuwarden]
23 februari 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Leeuwarden op 26 februari in
de Leeuwarder Courant, no. 46. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
op Donderdag 26 Februari 1880, te Leeuwarden, in de Zaal van den Heer
VAN DER WIELEN, 's avonds 8 uur.
Toegangsprijs: bij inteekening... f 1.00.
Toegangsprijs: zonder inteekening... f 1.50.
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De lijst ligt tot en met Woensdag 25 Februari ter teekening bij de
Boekhandelaren W. EEKHOFF en Zn. en H. VAN BELKUM Kz.
Donderdag kunnen geene Kaarten dan voor f 1.50 worden genomen.
Plaatsbespreking à 10 cent Donderdag tusschen 12 en 2 uur; loting 12 uur precies.

[23 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
23 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Groningen, Maandag 1 uur (straks ga ik naar Assen morgen hier terug.) lieve
o
5.
beste Mies, gister schreef ik je van hier, en alleen over je n 22 die ik nog heb heb.
't Moet de brief zyn waarin je zegt het geld ontv. te hebben, als je 't ontv. hebt! Het
blykt niet met zekerheid uit je 23 die naar Veendam geadresseerd was. (21 kreeg
ik te Hengelo) Ik kan 't alleen besluiten uitje gaan naar Wiesbaden. Maar 't had
kunnen wezen dat je dat alleen hadt gedaan om commissies, zaad &c.
Erg ongerust dat je 't geld niet hebben zou, ben ik niet. Maar wel is 't verdrietig
dat ik je brief niet heb. Hoe lang moet ik nu nog wachten voor ik weet waar je 'm
n
geadresseerd hebt. Jammer dat je in je 23 niet schreef: ‘Gister verzond ik, &c. Ook
heeft die 23 dag noch datum. Waarom altyd zoo slordig? Als je nu melding had
gemaakt van je vorigen, had ik kunnen navragen. Nu weet ik niet, aan wien ik vragen
moet? Och, zoo verdrietig. Waar zwerft nu die brief? Dat ieder welwillend
postbeambte me vinden kan, is wel waar, maar er zyn kwaadwilligen ook! Die hebben
er pret in, my te sarren.
Ik schryf je vandaag alleen om 't noodige over dien brief te repeteeren
(Den te Meden geadresseerden heb ik ook nog niet. Je schreef:
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‘ik schryf je hierna te Meden.’ Je moest denken dat ik daar eerst heden
1.
vandaan ging . Ik verwacht dien brief hier, vandaag, of morgen als ik van
Assen terugkom)
k

Nu, dáárover, en om je bygaand briefje van Nonni te zenden. Ik heb er nat hartelyk
2.
op geantwoord. Over Eduard dat hy 'n filou is en geen hoop op beterschap. Over
háár: dat we haar met open armen willen ontvangen, en of ze geld noodig heeft om
te komen? Zoo ja, of ze 't terstond hebben wil, of na 'n dag of 10, 12. (In dat geval
wacht ik tot na Sneek) Maar als ze haast heeft, dat jy haar dan zenden zult.
In allen geval verzoek ik haar 't aan jou te schryven, daar myn adres zoo wankel
3.
is. Ook is 't 'n waarheid dat ik om m'n taak aftewerken, my onthouden moet van
allerlei incidenten. Reeds dit briefje van Nonni alweer heeft me zenuwachtig gemaakt.
Ik wyt het haar niet. Ze weet het niet, schoon 't toch waar blyft dat die kinderen nooit
kwamen als ik ze riep, nooit deden wat ik wilde, en me altyd komen bezwaren als
't hùn schikt, zonder te vragen of 't my gelegen komt.
Nu, dat alles zeg ik in m'n br. aan Nonni niet. Ik schreef heel hartelyk.
(die minder vriendelyke bedenkingen kwamen dan ook eerst in me op
toen de br. weg was.)
Ik zei dat jy altyd haar advokaat was geweest in - weerwil van &c Ook beloofde ik haar dat ik haar: ‘niet zou contrarieeren in háár zaken, maar dat
het me leed deed haar, als ze kwam zoo gauw weer te verliezen. Voel je lust haar te schryven, goed. Zoo neen, ook goed! Maar als je haar schryft,
zeg dan dat m'n taak zeer zeer zwaar is, dat niemand het me nadoet, en betrekkelyk
voor gering loon. (Anders berekent ze m'n inkomsten op z'n buitenlandsch. Ze kent
Holland niet.) Haar komen by ons zou ik - hoe zal ik zeggen! Er is voor en tegen. Oordeel en
bereken zelf. Maar als ze wil (niet uit liefde dan zeker, maar uit nood) in godsnaam,
dan zullen we haar hartelyk ontvangen. Als je haar schryft, laat haar voelen dat het
schryven aan jou ook daarom beter is wyl ik me zéér zéér moet in acht nemen. Tot m'n erge spyt heb ik vannacht gehoest! Als dàt maar niet
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voortgaat. Tot nog toe was ik zoo bly er over dat ik goed sliep. Ik erken nu tegen
Assen optezien.
M'n verslag van nà Hengelo volgt later.
Dag beste Mies, dag Wou Och ik ben zoo verdrietig over dien brief. En in je 23 geen woord die op hem doelt!
Nonni's brief was geadresseerd: Holland. Die is terecht gekomen. De jouwe nièt!
't Is zoo irritant. Je begrypt dat ik Non schreef dat van Edu's ziekte geen woord waar is! Ik had wel gewenscht dat Nonni haar schryven aan my 'n 14 dag. had uitgesteld.
Met die ‘dessins’ is ook 'n knoeiery gebeurd. Het rechte weet ik niet, daar V.D.
Hoeven 't behandeld heeft! Ze waren, geloof ik, ergens verpand, maar eerst had hy
4.
gezegd dat de heer Holle ze had, 'n dito historie als 't horloge, ekelhaft !

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

heb: verschrijving voor niet.
In werkelijkheid was Multatuli al op 22 februari terug in Groningen.
filou: schurk (fr.)
onthouden: oorspr. stond er besparen.
ekelhaft: weerzinwekkend (du.)

[23 februari 1880
Telegram van Multatuli aan Mimi]
23 februari 1880
Telegram van Multatuli aan Mimi. In duitse schrijfletters. Telegramformulier van
de Telegraphie des Deutchen Reiches. Amt Geisenheim. (M.M.)
Douwes Dekker
Webergasse
Geisenheim a/R
o
Telegramm aus Assen n 66, 5 Uhr 14 Min. n. mitt.
Brief 22 erhalten tausend Grüsse
1.
Meck

Eindnoten:
1. Meck: verkeerd ontvangen; uiteraard bedoeld: Dek.

[23 februari 1880
Voordracht te Assen]
23 februari 1880
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Multatuli spreekt te Assen.

[23 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
23 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier waarvan blz. 1-2 en 3(¾)
beschreven. (M.M.) De brief werd voltooid op 24 februari.
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Assen, 23 februari
Maandag avend laat lieve beste Mies, Ik telegrafeerde je dat ik je 22 had. Ik was
er zoo bly mee, want het idee dat er 'n brief van je zwierf was me ondragelyk. Hier
aankomende verbeeldde ik me dat ik onwel was, maar tegen 8 uur was ik weer heel
flink, en ‘ze’ vonden dat ik ‘mooi’ gesproken had. Ook ik vond het goed. Zie zoo dat
o

is n 1 van den sliert van 6 dagen achter elkaar. Morgen Groningen (over realismus
en idealismus, heel makkelyk.) Hier sprak ik over: ‘eenige woorden, gezegden
spreekwyzen en “spreken” in 't algemeen.’ 't Opschrift is eenvoudig, maar 't
onderwerp heel ryk. 't Is de tekst van den Haag, maar je begrypt dat het telkens
verandert. Ik gebruik geen notaatjes meer. Sedert lang al spreek ik geheel uit het
hoofd. 't Klinkt vreemd, maar 't is me makkelyker. Ik heb dus ook geen tafeltje meer
noodig. Alleen 'n stoel, niet om te zitten, maar om de hand 'n plaats te geven. De
menschen vinden die weinige omslag zoo aardig.
1.
Na de lezing ('t duurde tot 11 uur) kreeg ik bezoek van Hartog Heys v Zouteveen
en nog 'n paar. Nu zyn ze weg. 't is 12 uur. ('t slaat nèt) jy slaapt al en ik geef je 'n
zoen. Er waren (‘voor Assen’ zegt men) veel menschen. Meer dan 200. Maar de
kosten zullen weer hoog zyn, daar Van Zuylen is meegereisd. Toch kan ik hem
(voor kontrôle &c) niet missen. Nu, dàt moet er af kunnen. Ik denk dat er ook te
Groningen veel menschen zullen zyn. Daar heb ik veel aanhangers, maar Veendam
viel me erg tegen. Nu, 't een door 't ander! Ik ga naar bed en hoop niet te hoesten.
Nacht Mies. Ik ben bly dat ik je brief heb. Assen
Dinsdag ochtend ½12
Straks ga ik naar Groningen. Ik heb wèl gehoest maar voel er niets van, ik meen
dat ik nu heel wel en frisch ben. M'n te Groningen gekochte ipecacuanha tabletjes
bevallen me niet. Ik zal iets anders zoeken.
Dezen gooi ik hier op de post, dan gaat-i direkt Zuidwaarts. Ik merk dat men hier
zéér met de lezing ingenomen is.
Te Groningen zal ik zeker je brief vinden die naar Meden geadresseerd was. Hy
moet na m'n vertrek daar aangek. zyn.
Dag beste Mies, dag Wou.
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Morgen 'n woordje van Groningen. Van den uitslag van m'n voordracht van avend,
2.
ben ik zeker. Ik ben by Feringa geweest. Hy bevalt me hoe langer hoe beter. Hy
is 'n soliede denker. Ook z'n vrouw beviel me zeer goed. Ze laten je zeer groeten.
Je hebt nog altyd geen verslag nà Hengelo. Dat kryg je zeker morgen. Dag Wou
met je broek en blouse. Sakkerloot, wat wordt ons kereltje groot! Ja dat geboren worden ‘uit’ zyn grootmama is aardig!
Gister zond ik je uit Groningen 'n brief met ingesloten van Nonni, en van hier 'n
o

telegram dat je n 22 terecht was.

Eindnoten:
1. Hartog Heys enz.: Mr. Dr. Herman Hartogh Heys van Zouteveen (1841-1891), jurist en wiskundige,
vertaler van Darwin en hoofdredakteur van De Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant.
2. Feringa: Dr. F. Feringa (1840-1905), redakteur van De Vrije Gedachte en fervent
Multatuli-aanhanger.

[24 februari 1880
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant]
24 februari 1880
Ingezonden Stuk in de Brielsche Courant of het Weekblad voor Voorne, Putten,
Overflakkee en Goedereede, no. 880. (G.A. Brielle; fotokopie M.M.) Reaktie op het
Ingezonden Stuk van 15 februari. Zie aldaar.

Aan den ‘Oud Hellevoeter.’
Die twee verstaan elkander niet beduidt in ons spraakgebruik: ze liggen
overhoop, ze twisten, ze zijn oneenig. Dit is zeer goed gezegd, en wie de
uitdrukking: elkander niet verstaan, 't eerst heeft gebezigd om tweedracht
aan te duiden, was 'n denker. Er zou veel minder oneenigheid zijn, minder
twist, ja zelfs minder vermeende ongelijkheid van gevoelen als...
't juist uitgedrukte ook met juistheid werd opgevat.
Multatuli.
Nog één citaat uit Multatuli's werken wil ik voegen bij de woorden hierboven
aangehaald: ‘Ik wenschte dat men goed las, dat men lezen leerde.’
Bij dien wensch sluit ik mij aan.
Duid het mij niet ten kwade, geachte heer, wanneer ik met vrijmoedigheid er op
wijs, dat uw schrijven overbodig ware geweest, althans indien ge nog wat anders
op het oog hadt dan verzet aan te teekenen tegen mijn oordeel over de lezing op
zichzelve beschouwd, wanneer de enkele regelen, die ik in mijnen brief van den
21sten Januari aan de bewuste lezing van Multatuli wijdde door u met kalmte waren
in overweging genomen.
Das kommt vom lesen!
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Maar al te dikwerf komt het voor, dat men menschen ontmoet, die geheel naar
Multatuli's denkbeelden zich willen vervormen en inderdaad slechts caricaturen van
den grooten denker zijn. In Byron's tijd nam men hetzelfde waar en ouden van dagen
zullen zich nog herinneren, hoe de jongelieden toenmaals in den spiegel stonden,
om te bestudeeren hoe Byron den lip krulde, hoe Byron het haar droeg...! Ook is
het een erkende waarheid, dat steeds de volgelingen van groote schrijvers wèl er
in slagen de gebreken van hunne meesters over te nemen, maar bijna nooit hun
talenten, hun genie bezitten. Voorzoover ik weet heeft Multatuli nog geen schrijvende
volgelingen gevonden. Wèl kan hij echter bogen op een aantal bewonderaars, die
hunne bewondering zoo ver drijven, dat ze zelfs door zijne gebreken worden bekoord.
Ze zijn het, die onwillens Multatuli meer dan de heftigsten zijner bestrijders doen
dalen in het oog van velen: zij zijn de caricaturen van den dapperen strijder voor
Indië's rechten. Zij willen ‘uitmiddelpuntig’ zijn en toch beheerscht het middelpunt:
Multatuli al hun denken, al hun streven; zij willen de oogen openen en blijven blind
voor Multatuli's gebreken; zij spotten met ‘Goddienarij’ en stellen den god Multatuli
in de plaats!
Het is dan ook een hachelijke onderneming met scholieren van Multatuli te strijden.
Minstens even gemakkelijk gaat het een anti-revolutionair van overtuiging te doen
veranderen, als een volgeling van Multatuli te bekeeren. Beiden zijn bekrompen
naar den geest; beiden zijn middelpuntig. Gij echter Oud-Hellevoeter, behoort, hoop
ik, nog niet tot de onredbaren.
Uit uw schrijven, oud Hellevoeter, bleek mij, dat gij zijt een man van eer, minst
genomen een man die er naar streeft, zijn tegenstander met waardigheid te
behandelen. Ik roep U toe, begeef U niet op den weg van de Multatulianen die ik
schetste.
Gij vraagt: is het eene grieve ‘dat de entrée matig was gesteld?’
Ik antwoord: neen!
Lees goed.
Ik schreef in mijn brief van 21 Januari: ‘De entrée was zeer matig gesteld en het
publiek derhalve vrij groot.’ Blijkt uit dien volzin, dat ik bezwaren maak tegen den
geringen toegangsprijs? Dat ware al te dwaas.
Ik verklaarde alleen, dat ik Multatuli ongaarne als voorlezer zag

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

380
optreden en voeg gaarne bij die verklaring nog de verzekering, dat ik dezelfde
meening zou toegedaan zijn, indien de toegangsprijs het tiendubbele hadde
bedragen, omdat - gij vraagt naar argumenten en ik meen te kunnen volstaan met
het herhalen van de argumenten, die ik in datzelfde schrijven van 21 Januari reeds
aanvoerde - ‘ik in hem zoo gaarne ware blijven vereeren den bitteren philosoof, die
komediespel verafschuwt.’ Als gij, zoek ik waarheid, doch ik vind haar niet in de
gebaren die ik Multatuli zag maken, in de verontwaardiging over allerlei zaken van
minder belang, welke door de ultra-Multatulianen in de zaal werd toegejuicht. Zijne
monoloogen zijn niet bestudeerd, zegt ge. Welnu, ik ben van tegengestelde meening.
In dat geschil zoude alleen Multatuli door eene oprechte verklaring kunnen beslissen.
Ik houd voorts vol dat Multatuli geen voorlezer is. Toch aarzelde ik niet te verklaren,
dat ‘zijne denkbeelden waren zooals ze een voorlezer betamen, d.w.z. verrassend
en puntig.’ ‘Hoe heb ik het nu met u’, vraagt gij naar aanleiding van die beide uitingen:
‘wel een voorlezer, geen voorlezer??’ Die verlegenheid kommt alweer... vom lesen,
want voor ieder die juist leest, is het duidelijk, dat beide uitingen als volgt kunnen
worden geresumeerd: Multatuli is geen voorlezer, want hij wekt, zoodra hij het
spreekgestoelte beklimt, weerzin. Zijn denkbeelden zijn zooals ze een voorlezer
betamen; overigens mist hij alle eigenschappen, die in een voorlezer aantrekken.’
Nader kan ik deze laatste uitspraak argumenteeren: hij springt van den hak op
den tak en boezemt zijn waarachtige vrienden (bijna alleen zij, die zijn waarachtige
vrienden zijn, komen naar zijn lezingen luisteren) walging in, omdat zij, hem hoorende
spreken, de ideale denkbeelden omtrent hem gekoesterd, als het ware voelen
verdwijnen. Ik zeg zij; ik spreek in het meervoud, want ik sta in dat oordeel niet
alleen, evenmin als gij in het uwe.
‘Zoodra men den mensch Multatuli voor zich ziet en bestudeerde gebaren
waarneemt, wordt het dadelijk duidelijk hoe het komt, dat deze man zoovelen schokte
zonder tot handelen te kunnen aansporen’, schreef ik. ‘Zal ik u zeggen waarom die
man zoovelen schokte zonder tot handelen te kunnen aansporen?’ vraagt gij; ‘het
is omdat maar weinigen den moed hebben om uitmiddelpuntig te zijn.’ Welnu, oud
Hellevoeter, op dit bedekt verwijt
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heb ik slechts één antwoord: dien moed heb ik wel. Ik ben wèl in staat mij ‘te ontdoen
van kleingeestigheden, die men slechts bij bevooroordeelde menschjes aantreft.’
Sta mij echter toe te gelooven dat gij u op dit oogenblik nog op een bevooroordeeld
standpunt bevindt, op een standpunt dat voor mij reeds (zooals de Duitschers
zeggen) tot het overwonnen standpunt behoort. Evenals gij, heb ik getrild van
verontwaardiging toen ik den Max Havelaar las, evenals gij gevoelde ik mij
medegesleept door de minnebrieven, evenals gij meende ik overtuigd te zijn door
de schitterende ideeën, maar in mijn geest is reactie gevolgd toen ik den mensch
Multatuli voor de vierde maal naar ik meen in mijn leven hoorde spreken. Toch
gevoel ik voor Multatuli nog groote bewondering, maar eene van gansch anderen
aard dan die welke mij vroeger beheerschte. Wat de ideeën betreft die hij met het
uitsluitend doel om te vermaken, naar ik meen - op leesavonden ten beste geeft, ik
noem ze... Droogstoppelachtig. Vergelijk maar de redeneeringen van Droogstoppel
in den Max Havelaar met die van Multatuli op leesavonden!
Met zekere voldoening wil ik er nog op wijzen, dat Multatuli zelf over zijn lezingen
niet gunstiger dan ik zich heeft uitgelaten. Geldnood was het eenig argument
waarmede hij zijn optreden verdedigde. Van het publiek, althans van het publiek
dat mijn brieven leest - meen ik echter te mogen eischen dat het dat argument niet
afdoende vindt. Het toone door slechte opkomst hoe het over Multatuli's lezingen
denkt. Ik althans zal, zoover ik thans kan oordeelen, nimmer zijn lezingen weer
bezoeken.
Ik neem afscheid van u, Oud Hellevoeter.
Lees goed, denk goed, wees niet langer middelpuntig!
Met hoogachting,
JAN VLUG.
Rotterdam, 22 Febr. 1880.

De debatten over dit onderwerp sluiten wij hier mede.
(Red.)

[24 februari 1880
Verslag voordracht Veendam in de Nieuwe Groninger Courant]
24 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Veendam van 20 februari in de Nieuwe
Groninger Courant, no. 46. (G.A. Groningen; fotokopie M.M.)
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Veendam, 21 Febr. Omtrent het optreden van Multatuli melden wij het volgende:
Spreker leverde gisterenavond in 't hotel ‘de Leeuw’ eene causerie, vooral over
zich zelven, - zijn blik op 't leven der menschen, zijne levensgeschiedenis, zijn
streven en werken, de miskenning ondervonden, de profetiën over Indië, o.a. dat
hij reeds lang een oorlog met Atjeh had voorspeld, enz. In de pauze verwijderde
Multatuli zich en de heeren staken een sigaar aan, liepen eens door de zaal om
dezen en genen aan te spreken, wat men in de pauze hier altijd doet. Na eenigen
tijd verschijnt M., en - nauwelijks binnen de deur - ontvloeien den bitter gegriefden:
‘Ik spreek niet weer dezen avond, de entrée kan bij de deur teruggevraagd worden,
't schijnt hier wel een café-chantant, een kroeg te zijn, enz.’ De groote man verdwijnt.
Tableau! Eindelijk gaat een zeer goed vriend de zaal verlaten, om den beleedigden
spreker te bewegen toch een vervolg te leveren, daar treedt eindelijk het ‘Geduld’
(dit is volgens M. 't zelfde als genie, geest, verstand) weer op en zegt: ‘Meen niet,
dat iemand, die kogels heeft getrotseerd, last zou hebben van rook, bij eene vroegere
gelegenheid heb ik immers verzocht dat de heeren zelfs gedurende mijn spreken
rookten, indien de dames er niet tegen waren; neen ook dat gejoel, die drukte
prikkelden mij niet zoozeer maar ik beschouw een en ander als minachting tegenover
mij, als te weinig waardeering, ik ben geen zanger of acrobaat, ik, die met de heiligste
en innigste overtuiging spreek over... enz.’ Toen M. even aan 't woord was, stonden
verscheidene heeren en dames op en verlieten de zaal.
En nu eene profetie van schrijver dezes. Wanneer Multatuli over één jaar of twee
jaren zich nog eens vernedert, om in Veendam eene causerie te houden, dan komt
er weer publiek, zelfs van Meeden, Zuidbroek, Stadskanaal enz., zooals nu, - al
was 't alleen om uit zulk een welsprekenden mond te midden van veel schoons en
edels en geniaals, menige absurditeit te hooren en getuige te wezen van een mogelijk
schandaaltje.

[24 februari 1880
Voordracht te Groningen]
24 februari 1880
Multatuli spreekt te Groningen.
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[25 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
25 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1(⅔)
beschreven. (M.M.)
Groningen Woensdag
1½ uur lieve beste, 'n enkel woordje om je niet te doen uitzien naar 'n brief. Straks
ga ik naar Winschoten. Morgen Leeuwarden. Vandaar zal ik je schryven.
Ik heb gehoest, maar ben toch wel.
Dag Mies, dag Wou Je 26 heb ik. Ze volgen nu zeer goed. Dankje wel -

[25 februari 1880
Verslag voordracht Hoogezand in de Winschoter Courant]
25 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Hoogezand van 19 februari in de
Winschoter Courant, no. 16. (Rijksarchief Groningen, Groningen; fotokopie M.M.)
† Hoogezand, 20 Febr. Ondanks het slechte weder togen gisteravond vele
ingezetenen van Hoogezand en Sappemeer naar het hotel Roelfsema, om een
lezing te hooren van den heer Douwes Dekker (Multatuli). Was het, vooral bij het
jongere gedeelte, warme belangstelling, die hen aandreef, den begaafden spreker
te gaan hooren, - bij menigeen ook was het bloot nieuwsgierigheid. Maar wat ook
de prikkel mocht wezen, allen luisterden met de meeste aandacht naar de zachte,
en toch doordringende stem van den nu reeds zestig-jarigen man. Deze begon met
te zeggen, dat de mensch uit zijn aard goed is en veelal tot het kwade verleid wordt
doordat hij den spotvorm van deugd voor deugd aanziet. Elke deugd heeft zoo'n
spotvorm, ‘zulke onechte zusters, die de familie schande aandoen.’ De spreker
wilde ons ze leeren kennen, opdat we ze niet bij de familie gaan inleiden en
behandelde achtervolgens een dozijn deugden en goede hoedanigheden met haar
onechte zusters. Hij wees er op, hoe zindelijkheid middel en niet doel moet zijn en
bij onze tjalkschippers dikwijls overslaat tot een manie, hoe juistheid van uitdrukking
kan leiden tot juist denken,-maar men daarom niet moet overgaan tot het
schoolmeesterachtige en de zoogenaamde debatkunstjes. Hij waarschuwde ons,
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onbeschaamdheid voor waarheidsliefde aan te zien en merkte op, dat we de
waarheid niet aan ieder en te allen tijde schuldig zijn en niet ieder een blik behoeven
te gunnen in onze binnenkamer. De onechte zuster van standvastigheid, het
doctrinairisme kreeg nu een beurt. Er zijn menschen, die alléén in het kleine sterk
zijn en onveranderlijkheid van de menschen te eischen is onbillijk, omdat de
omstandigheden, de ouderdom ieder oogenblik veranderen. Bij het behandelen van
den spotvorm der wetenschappelijkheid geeselde hij onze academiën en mannen,
die er onderwijs geven en ontvangen. Bij het spreken over de onechte zusters van
vaderlandsliefde en burgerzin wees hij er op, dat we te gaarne onze voorouders
prijzen en dat de samenstelling onzer Tweede Kamer blijk geeft van onzen
gebrekkigen burgerzin. Over onderwijszaken verklaarde de spreker zich vooralsnog
onbevoegd te beslissen, maar hij gaf toch eenige aanmerkingen, die als altijd het
overdenken waard zijn. Bij het bespreken van nederigheid, zachtmoedigheid en
menschenliefde merkte hij op, dat men geen eerbied voor eenige opinie, maar voor
de waarheid moest hebben en - dat men vaak de armoede voedt met de armen.
Toen daarna huwelijksliefde een beurt kreeg, bleek het, dat de man, die velen een
louter verstandsmensch schijnt, toch een man is met fijn en diep gevoel. Het publiek
kon niet nalaten te applaudisseeren, toen hij zoo wegsleepend schoon, waar en
gevoelvol de plichten schetste van man en vrouw. Aan het slot van zijn schoone
rede wekte hij ons op, steeds goed te meten, ieder het zijne te geven, rechtvaardig
te zijn tegen allen en alles, opdat we, als de ure slaat, ons met de blijmoedige
vermoeidheid van een vlijtigen arbeider ter ruste kunnen leggen. Bijna allen hebben
werkelijk gesticht de zaal verlaten en al zullen velen het hier-en-daar niet met hem
eens zijn, toch zal ieder moeten bekennen, dat hij woorden heeft gesproken, schoon
en goed, en dat het ons wèl zal gaan, wanneer we zijn lessen volgen. Laat hij zoo
voortgaan, met de groote gaven, die hem geschonken zijn: bedaard te werken tot
heil zijner medemenschen, dan zal het nageslacht in Multatuli niet-alleen den grooten
schrijver en denker roemen, maar tevens den vurigen ijveraar voor wat waar is en
goed.
(Omdat talrijke drukfouten bovenstaand bericht in ons vorig nommer
zoozeer ontsierden, is het, op verzoek van den schrijver, herplaatst.)
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[25 februari 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
25 februari 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Groningen 25 febr 1880
Waarde Mansholt! Ik ben met zoo veel genoegen by U geweest! Ik wist het wel
dat die beschaafd-eenvoudige toon me bevallen zou! Hartelyk dank voor Uw lieve
ontvangst.
Hier heb ik gist'ravend gesproken over ‘realismus en idealismus.’ (woorden,
woorden, we hebben niets te maken met die onderscheidingen! ‘Wáár zyn’ is alles!)
nu, ik sprak hier, en was maar half tevreden, daar ik me wel wat zwak voelde. Ook
de opkomst van 't publiek viel me tegen. Voor Groningen vond ik dat er weinig
menschen waren. Op kleine plaatsen sprekende, dek ik ternauwer nood de kosten.
Tot het finantieel uitvoeren van m'n taak moet ik worden in staat gesteld door de 4
à 6 hoofdplaatsen van ons landje.
En de inspanning! Dank U wel voor Uw hartelyk briefje dat me hier in handen kwam. Neen in den
brief myner vrouw was geen schaak zet. Ze zeide dien 'n post later te zullen
verzenden. Hoogstwaarschynlyk hebt ge hem na m'n vertrek ontvangen. Waarom
ze zoo treuzelde, begryp ik niet. Het kwam me voor dat ze haar achterste linie moest
leeg maken, en de keus tusschen die beide paarden kon zoo moeielyk niet zyn.
Maar misschien ziet zy méér in de zaak dan ik die den stand slechts oppervlakkig
waarnam. 1.
Heden verzend ik aan Uw adres een pakket, waarin 'n paar souvenirs aan m'n
2.
bezoek ten-uwent. Doe met de voor dat blinde meiske naar Uw goedvinden. Ge
zult wel middel vinden haar afteleiden van de oorzaak myner belangstelling. Och,
geheel blind zou minder treurig zyn!
Aan Uzelf had ik 'n ‘Mill. Studien’ en ‘Specialiteiten’ willen aanbieden, maar noch
te Assen, noch hier kan ik ze krygen, en bestellen duurt te lang. Ik zal er naar vragen
te Leeuwarden waar ik morgen wezen zal.
Weest allemaal heel hartelyk gegroet van uw liefh.
Dek
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‘Dek’ is m'n huisnaam. Zoo noemden my altyd de kinderen, en ik vind het prettig
als hartelyke menschen my dien naam geven. - Als 't pakketje niet ontvangen werd,
laat dan SVP door den kommissionair in den Doelen, die 't bezorgt, navraag doen.
Ik schryf in haast. Straks naar Winschoten.

Eindnoten:
1. souvenirs: o.a. een Max Havelaar en een Vorstenschool. Zie hierna.
2. de: hierachter ontbreekt waarschijnlijk een woord als ‘geldsom’.

[25 februari 1880
Opdracht-exemplaar Max Havelaar]
25 februari 1880
Opdracht-exemplaar van de vierde druk van de Max Havelaar (Amsterdam: G.L.
Funke, 1875). (Particulier bezit, Groningen.)
De opdracht luidt: Aan Wiebke van Dek
Groningen 25-2-80
Met een Vorstenschool.

Het exemplaar was bestemd voor de achttienjarige Wiepke Tonkes (1862-1939).
Zij was een dochter uit het eerste huwelijk van Aaltje W. Tonkes-Dijkhuis, die na
het overlijden van haar echtgenoot H.F. Tonkes (1825-1864) in 1869 was gehuwd
met Derk Roelfs Mansholt.

[25 februari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
25 februari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
Groningen 25 febr 1880 beste Haspels! Daar heb ik gister vergeten uw broer Dirk
1.
'n telegram te zenden . Ik onderstreep 't woordje: ik, omdat Van Zuylen geen schuld
heeft. We hadden afgesproken dat ik er voor zorgen zou, Daarop rekende hy, en
zie nà m'n voordracht kwam my 't verdrietig verzuim in den zin. Nog eens, V.Z. heeft
geen schuld, en in zekeren zin ook ik niet, want het laatste uur vóór m'n lezing (of
voor ik naar 't lokaal ging) werd ik vreeselyk lastig gevallen. De bezoeken hielden
niet op. De depêche had tegen zevenen zoowat moeten verzonden worden, en zie
daar kwam de ‘president der Werklieden Vereeniging’ vrykaartjes vragen. Ik moest
ze maken door 'n opschriftje op visite kaartjes, daarvoor m'n koffer & schryftrommel
uitpakken, en de zaak ging me door 't hoofd. Och, maak toch m'n excuses by Uw
broer, en straf me door vooral van den zomer by ons te komen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

387
Wilt ge zoo goed zyn 't geld dat ge van Hengelo Hoogezand & Veendam in kas hebt
(in ronde som) aan m'n vrouw te zenden? - Te Assen heb ik 200 gl van Van Zuylen
opgenomen, waarvoor ik 'n bon afgaf. Ik erken een beetje moê te zyn. Vooral m'n keel. Ik hoest alle nachten en dat
breekt me den nek. Sla toch geen aanneembare voorslagen af. Wat men doet, moet
men kunnen. Als ik maar één nacht goed slaap, zal ik me weer wèl voelen. Te Veendam en Hoogezand was de zaal maar matigjes bezet, doch te Hengelo
was 't vol. Te Veendam heb ik op m'n poot gespeeld omdat ze rookten.
Gister was 't hier (voor Groningen, 'n groote stad waar ze zeggen dat ik zooveel
geestverwanten heb) niet zeer vol. V. Zuylen taxeerde 260 à 270. Er hadden 500
moeten zyn. Ik ben benieuwd naar Leeuwarden. Ook dáár schreeuwen ze zoo over
geestverwantschap.
Hartelyk gegroet, ook Dirk! Maak 't goed by hem, en zeg vooral dat V.Z. geen
schuld heeft.
Dag beste kerel
Dek

Eindnoten:
1. Op 24 februari had een benefiet-voorstelling voor D.J.A. Haspels plaatsgevonden met het stuk
De Markies de Villemer van George Sand. Vertaling W. van Korlaar.

[25 februari 1880
Voordracht te Winschoten]
25 februari 1880
Multatuli spreekt te Winschoten.

[25 februari 1880
Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]
25 februari 1880
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Winschoten, 25 febr 1880
(Woensdag avend laat) lieve Titia, heden hier aankomende, ontving ik je prettig
hartelyk briefje (‘prettig’ voor my, bedoel ik) waarin je vraagt of en wanneer ik je zal
komen zien? Ja, zeker! Het doet me genoegen dat je 't wenscht, en ik ben in 't zelfde
geval, dat verzeker ik je. De reden dat ik nog niet te Deventer geweest ben, is
o
tweeledig. 1 wachtte ik sedert lang dat Haspels (die geheel belangeloos alles voor
me regelt) me zou meedeelen dat ik daar moest ‘optreden.’ Maar ik
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hoor er niets van, en denk nu dat hy die zeer flink m'n eer & fatsoen ophoudt, de
deelneming flauw vond, en me niet wou blootstellen aan 'n slecht gevulde zaal. Ik
vroeg er hem niet naar, daar ik eens-vooral hem carte blanche gaf, en zelfs niet
door vragen invloed wil uitoefenen op z'n regelingen. Begrypen doe ik evenwel die
veronderstelde flauwheid van Deventer niet. Ook van Zwol hoor ik niets, 'tgeen me
minder vreemd voorkomt.
De tweede reden dat ik je nog niet gezien heb, is de stiptheid waarmee ik me
houden wilde aan Saturdag en (of: ‘of’) Zondag. Als ik by je ben, zal ik je door 't
voorleggen van m'n leesbeurtlystje toonen dat ik of niet, of niet dan haastig en
vermoeid op die dagen by je hadt kunnen zyn. In die geestesrichting (nam. door te
doctrinair (!) aan die dagen te hechten wachtte ik maar al op later, en ZOU ook
misschien aanst. Zondag 29 hebben afgekeurd, maar je lief briefje brengt er me
van terug. Ziehier:
23 feb

Maandag spreek ik te Assen

24 feb

Dinsdag spreek ik te Groningen

heden 25 feb

Woensdag spreek ik te Winschoten

26 feb

Donderdag spreek ik te Leeuwarden

27 feb

Vrydag spreek ik te Heerenveen

28 feb

Saturdag spreek ik te Sneek

29 feb

Zondag } vry

1 Maart

Maand } vry

2 Maart

Dinsdag } vry

3 Maart

Woensdag spreek ik te sBosch

4 Maart

Donderdag spreek ik te Breda

5 Maart

Vrydag spreek ik te Zaltbommel

Daarna 2 dagen vry en dan naar Noordholland, plus misschien eenige plaatsen
die Haspels me later nog opgeeft. n

Kyk nu, zoo'n Zondag als die 29 zou ik (vóór je briefje) niet geschikt hebben
gevonden. Ik moet dien dag eerst (pr boot of rytuig) van Sneek naar Akkrum, en
dan pr spoor naar Deventer. De eenige sneltrein gaat van Akkrum 'smorgens vroeg,
en dan kan ik onmogelyk van Sneek dáár zyn. Toch zal ik 't probeeren. In allen
geval kom ik Zondag by je. Zie je, vroeger zou ik niet graag zoo vermoeid
aangekomen zyn, en nog uitgesteld hebben.
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(Denk eens aan den sliert van dan afgedane spreekbeurten, 6 maal achter
een, met tusschenliggend reizen, logements verandering (natte
beddelakens, 'n holl. specialiteit!) omnibussen, koetsiers, kellners, uit- en
inpakken, o, 't is om duizelig te worden! De voordrachten-zelf worden
byzaak!)
Nu, ik kom tòch zondag, meer of min afgevoordraagd of niet! Ook ik verlang zeer
je te zien, lieve Titia. Ik zal logeeren in 't zelfde logement (was 't niet Demmers,
Keizerskroon?) en van Akkrum telegrafeeren met welken trein ik kom. Overleg dan
goed wat voor U 't best is, nl. of ik by U kom, dan of ge my bezoekt. En, liefkind,
bega daarin geen dapperhedens! O, ik zal 't je wel beletten, door te zeggen dat je
dit niet doen moogt om mynentwil. In je voorlaatsten behandel je (naar ik meen, die
vraag 'n beetje verkeerd. Je moed en eergevoel is buiten kwestie. Het zou
onverstandig zyn je te benadeelen. Ook ik ben niet bang, lief kind, waarlyk niet!
Maar bespaar my de griefje schade berokkend te hebben. Als je om mynentwil (of
1.
om wat ook!) in verdriet of tegenspoed geraakt, wil ik je graag aannemen voor m'n
kind, maar zoo'n verhouding als 't ware uittelokken, mag niet. Dus. meid, doe niets
dan wat met Deventersche maniertjes en de eischen van je betrekking strookt. (Kyk
me zoo'n wyzigheid eens aan!) Over den wortel spl later. 't Is 'n aardig studie-onderwerp. Ja, brieven van m'n vrouw kryg ik veel. Ik ben nu sedert 6 Januari van huis, en
heb er 26. Ze zyn genummerd, om by m'n wisselend adres, zeker te zyn dàt er geen
n

ontbreekt. Den 26 kreeg ik hier, gelyk met dien van jou. Van avend hier te Winschoten heb ik langer gesproken dan goed is. Van 8 tot
10¾, minus een kwartier pauze. Dit is inderdaad 'n fout. Ik ben dan ook moe. En
morgen weer! En overmorgen. En Saterdag! Moê, zei ik, ja. Maar erger is 't dat het
me verveelt. 't Wordt my te deunachtig. Ik verlang naar die drie vrye dagen.
Zondag alzoo zal je 't uur van m'n komst weten. Kom niet aan den trein. Dit heb
ik liever niet, ook omdat ik zeker moê wezen zal, en behoefte voelen me wat te
verfrissen of misschien te rusten. Als ik uit zoo 'n trein stap, vooral na 'snachts
2.
gehoest te hebben, ben ik ungeniessbar . Maar wèl zal 't my verheugen 'n briefje
van
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U in 't Logement te vinden. Regel dan ons samenzyn naar Uw beredeneerd
goedvinden. Mag en kan ik by U komen theedrinken? Zoo ja, hoe laat? Of is 't beter
dat je by my komt.
Dag lief oprecht kind, ik groet u hartelyk.
je liefhebbende
Dek
't is by 12. M'n oogen vallen toe. En toch zal ik slecht rusten. O, dat afmattend
hoesten! 't Begint zoodra ik me neerleg. Dag, kind! Ik zal je 't portret van ons
aangenomen jongetje laten zien. 't Is 'n engel van 'n jongen die ons veel geluk geeft!

Eindnoten:
1. om wat: oorspr. stond er waarom.
2. ungeniessbar: (in duitse schrijfletters) ongenietbaar (du.)

[26 februari 1880
Artikel in Asmodée]
26 februari 1880
Artikel in Asmodée, no. 9. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Al te maal bluf.
De hr. Douwes Dekker (Multatuli) zou in de vorige week te Zierikzee 't woord voeren.
Niet per gewone stoomboot van Middelburg kunnende komen, en evenmin per
rijtuig, huurde hij een sleepboot en liet zich aldus naar Zierikzee brengen.
Ziedaar een man, waarop men rekenen kan.
Mij dunkt, ik hoor de vroegere en tegenwoordige uitgevers van Multatuli, de heeren
R.C. Meijer, Gunst en Funcke, al jammerende uitroepen: waarom was de groote
man tegenover ons niet van gelijke beweging. Of zou Multatuli hier al weer poseeren?

[26 februari 1880
Verslag voordracht Assen in de Prov. Drentsche en Asser Courant]
26 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Assen van 23 februari in de Provinciale
Drentsche en Asser Courant, no. 48. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Gister heeft de heer Douwes Dekker (Multatuli) alhier eene voordragt gehouden;
de zaal van de heeren de Bie en Schuurman was eivol, zooals wij het maar zelden
gezien hebben; er waren zelfs uit naburige plaatsen vele toehoorders overgekomen.
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De verwachting, die men van den spreker had, is niet teleurgesteld, en de stilte,
die er onder de talrijke hoorders heerschte, was wel een bewijs, dat hij voortdurend
de aandacht wist te boeijen.
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De heer Dekker sprak geheel voor de vuist, en maakte zelfs geen gebruik van een
catheder of lessenaar.
Het is zeer moeijelijk, een kort overzigt van deze rede te geven, die meer uit
afzonderlijke opmerkingen bestond, dan een doorloopend betoog leverde, en
doorweven was met geestige aanmerkingen en paradoxen.
Hij begon met zijne beschouwingen mede te deelen over enkele woorden,
behandelde daarna eenige spreekwoorden, en stelde vervolgens de juistheid in het
licht van eenige korte gezegden, in zijn Ideeën vermeld. Hij eindigde met zijne
toehoorders beleefd te bedanken voor hunne opkomst en de aandacht hem
geschonken. Wij raden iedereen, die daartoe in de gelegenheid is, den genialen
denker en begaafden spreker te gaan hooren.

[26 februari 1880
Verslag voordracht Groningen in de Prov. Groninger Courant]
26 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Groningen van 24 februari in de
Provinciale Groninger Courant, no. 48. (K.B. 's-Gravenhage, fotokopie M.M.)
Het onderwerp, waarover de heer Douwes Dekker gisteren avond improviseerde,
was: idealisme en realisme. Spreker ontkende 't bestaan van verschil tusschen het
een en het ander, althans als levensopvattingen en levensrigtingen. Hij schreef het
aannemen van dat verschil enkel toe aan verkeerd gebruik dier woorden - een
algemeene kwaal, die zich met veel woorden voordoet - die enkel geschikt zijn om
producten van kunst enz. te klassificeren.
In 't eerste deel zijner rede stelde hij zich ten doel, ten einde zijne stelling minder
paradox te doen schijnen, aan te toonen dat altijd idealisme en realisme
ineenvloeiden bij de schrijvers van ouderen en nieuweren tijd. In Genesis en de
andere aan Mozes toegeschreven boeken, in de Ilias en de Odyssee, niet minder
dan in de werken van Shakespeare, werden idealisme en realisme in de hoogste
mate vermengd. O.i. slaagde dit betoog niet.
In het tweede deel zou uiteengezet worden wat idealisme en realisme is. Spreker
gaf zelf geen definities, maar liet ze geven door een idealist en een realist, en gaf
vooraf te kennen dat ze niet juist
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waren. De verklaring van den realist kwam hierop neer: ik let alleen op feiten, en
op niets anders dan wat voel- en tastbaar is. De idealist beweerde enkel zijn oog
te vestigen op 't hoog verhevene, en niets te geven om de werkelijkheid.
Beide werden - wel wat gemakkelijk, trouwens zij hadden het den spreker nog al
gemakkelijk gemaakt - teregtgezet; de eerste met de opmerking, dat als het werkelijk
zijn idée was dat men alleen op feiten letten moest, hij inconsequent werd door een
idée te hebben; - de tweede met de tegenwerping, dat hij liever niet moest gaan
eten, als hij honger had.
Tot hiertoe gaf de rede bitter weinig. Het gesprokene getuigde wel meer van een
bepaald plan, dan men van den redenaar gewoon is, maar gaf tot dusver geen
1.
hoogen dunk van de satisfactie , die een verstandig hoorder van zijn avond hebben
zou.
't Geen volgde, veranderde echter dien indruk geheel. Het kwaad, dat valsch
realisme, en valsch idealisme vooral, stichten, werd op kalme, heldere wijze in het
licht gesteld. Zou een verslag van 't eerste gedeelte verloren moeite zijn, het is
onmogelijk in een kort verslag de schoone en ware gedachten behoorlijk weer te
geven, die de spreker in 't vervolg zijner redevoering ontwikkelde over valsch
idealisme op 't gebied van kunst, van liefde, van romantiek, dat zoo algemeen is en
zooveel kwaad doet. Hij legde hier de hand op een wonde plek, en de wijze waarop
hij het deed, was zeer geschikt om indruk te maken. Hij toonde aan - en 't was meer
dat hij het voelen deed dan hooren - dat men waar moet zijn; dat het jammerlijk is,
een vader of moeder of, desnoods beide te zien zitten ‘verzenmaken’ naast de
lijkbaar van hun kind; dat een man, die in zijne aanstaande vrouw een ‘engel’ ziet,
zich zeer bedrogen zou voelen als hij dien waan tot waarheid zag worden, evenzeer
als zij; dat eene dochter, die het aan 't ziekbed harer moeder niet uithouden kan,
en ten slotte ziekenverpleegster wordt - van vreemden, trots haar vermeend
idealisme, een wangedrocht is, - en zeide dat zelfs een man, voor wien men diepen
eerbied moet koesteren, zich door valsch idealisme laat leiden. - Misschien zijn
sommigen met ons nieuwsgierig te weten wie toch wel de man mag zijn, voor wien
Multatuli buiten zich zelven eerbied heeft. Het is prof. Pierson. Prof. Allard Pierson
o

natuurlijk. De eerbied vindt haar grond hierin, dat de hoogleeraar 1 . atheïst
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o

is en 2 . voor zijne overtuiging durft uitkomen en een man is van ernst en karakter.
Zijn valsch idealisme, bij een man voor wien Multatuli eerbied heeft vreemd, bestaat
hierin, dat hij in zijn geschrift ‘Eene levensbeschouwing’ het ascetisme predikt
tusschen de beide geslachten als zijn ideaal.
Wij hebben gisteren avond een idealist gehoord, die het verschil tusschen realisme
en idealisme negeert. En deze inconsequentie verheugt ons. Want met den
idealiserenden Multatuli, die voor waarheid, en nog eens voor waarheid pleit; - die
aan zijn gehoor voorhoudt dat studie der natuur - d.i. niet van de groene natuur,
maar van de geheele natuur, zooals men haar overal kan waarnemen, - eene studie
die onder 't bereik van geleerden zoowel als ongeleerden valt, ernstige studie van
onze geheele omgeving, de weg is, die leidt tot kracht en pligtsvervulling, - met dien
idealiserenden Multatuli moet men instemmen, al werpt hij ook met zijn betoog zijne
vooropgezette stelling omver.
Toch liet soms het platte realisme de ezelsooren zien, en dus had misschien de
spreker toch gelijk. In zulk eene rede stuiten aardigheden als de spreker - hoewel
oneindig zeldzamer dan gewoonlijk - soms als proeven, niet van valsch idealisme,
maar van valsch vernuft, ten beste gaf. Eene verzachtende omstandigheid is, dat
de redenaar hiermede den meesten bijval oogst. Welke akelige individuen Multatuli
onder zijne ‘vereerders’ telt, daarvan gaf hij een paar merkwaardige staaltjes.
Idealisme en platheid zijn verschillende zaken. Die deze tegenstelling inzag, zal
door de rede van Multatuli in die overtuiging versterkt zijn. Idealisme is dan ook niet,
wat zijn ‘idealist’ er van maakte, maar het letten op dat, wat de spreker zoo teregt
als ‘de waarheid’ deed uitkomen.
Als idealisme en realisme toch moeten zamenvallen, dan zal hier het eerste zeker
vertegenwoordigd zijn door het daverend applaus, het laatste door de goede recette.

Eindnoten:
1. satisfactie: voldoening.

[26 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
26 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) De brief werd op 27 februari voltooid.
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Leeuwarden, 26 febr 80
Donderdag middag lieve beste Mies, 't laatst schreef ik je van Groningen, op m'n
vertrek staande naar Winschoten. Dáár ben ik geweest, heb er gesproken, en ±2
1.
uur was ik al hier, na 3 uur sporens. Ik heb al bezoek gehad van Hilda & Ymkje .
Straks komt Bruinsma. Ik ben heel wel, en heb te Winschoten, hoewel in 'n
afschuwelyk logement met rammelende vensters en ellendige bediening, niet
gehoest. Dat 's dapper vind ik. En 't woei 'n storm en de regen kletterde, o 'n leven
om gek te worden. De logementhouder was 'n buffel zoodat de anders zeer geduldige
V. Zuylen zei: ‘ik durf je haast hier niet te laten.’ Nu alles is goed gegaan, ook de
voordracht. Er waren (voor Winschoten) veel menschen. Over de 150. Nu weet ik
wel Ziezoo Bruinsma is er ook al geweest. 't Is nu ½5. Om 5 uur kryg ik m'n eten.
Daarna misschien 'n dutje op de sofa (je ziet, ik neem 't makkelyk op) dan
theedrinken, me even voorbereiden, zonder inspanning (ik zal 't zelfde behandelen
2.
als te Arnhem, nl. ‘de belangrykheid van 60 j. leeftyd) en tegen ½11 is de zaak
weer afgeloopen. Daarnà komen Bruinsma, Hilda & Ymkje by me. - Ik wou zeggen:
ik weet wel dat je nog verslag tegoed hebt van na Hengelo af, maar ik zie geen kans
alle kleine ontmoetinkjes nu intehalen. De hoofdzaken weet je. Te Veendam heb ik
geknord over rooken, en ze lieten 't! Ik zei dat ik niet verkoos te spreken in 'n kroeg
of café chantant.
Ym en Hilda vinden Wou's portretje zoo snoepig, en ook ik ben er nu geheel mee
vertrouwd. Ik ben bly dat Non jou ook heeft geschreven. Ik zond je haar briefje aan my, met
verslag van m'n antwoord. In-weerwil van alles, zie ik er toch tegen op dat ze by
3.
ons komt, en 'n italiaansche schoonzoon vind ik onaangenaam. Ook Nonni zelf,
hoe lief ze is,
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bleef my altyd vreemd. Dat drukt zoo! We moeten afwachten wat ze antwoordt. Als
komen ze wil, moeten we haar natuurlyk best ontvangen. 4.
5.
Die houding van M.A. vis-à-vis dien uitgever vind ik weer infaam. Zy lacht zeker
over dat misverstand, en laat zich 't komplimentje over flinkheid aanleunen. Ajakkes!
We mogen 't niet doen, maar anders had ik wel lust dien uitgever te waarschuwen.
En hoe dom van haar! Meent ze dat het niet zal uitkomen? Ik hoor van Bruinsma dat de zaal vol zal zyn. Vrage hoe groot ze is. Ik wou dit
niet vragen. Och, die lieve Wou die oplet of jy wel je portie krygt van wat lekkers. Uit alles
maak ik op dat-i sedert m'n vertrek zeer is vooruitgegaan. Dat gezegde over die
muzikanten, over de keizer van Rusland en meer van die aard. Ik heb Haspels verzocht je uit Rotterdam (in ronde som) te zenden wat-i van
Hengelo, Hoogezand & Veendam in kas had. Hoeveel kreeg je?
Och ik zend je over 'n paar dagen weer wat geld, zoodra 't nl. de moeite waard
6.
is. Misschien reeds morgen. Ik haal die door, anders ben je ongerust als 't langer
duurt. Het kan zyn dat ik wacht op 'n plaats waar de bezorging aan de post me niet
hindert, of waar 't wisselen voor goud me makkelyk is. Ik zal je altyd 'n post vroeger
waarschuwen.
Die naaister was zoo byzonder aanbevolen door Mevr. V. Untzer! Wat beteekent
toch zoo-iets? Zyzelf weet toch wel hoe 'n japon moet zitten? Nu, 't bankroet is zoo
groot niet. Ik verlang naar huis, maar daar ik nog veel aftedoen heb, geef ik er niet in toe.
Maar bedenk al vast hoe (beter waar?) je me wilt ontmoeten? Niet te Geisenheim.
Goed! Maak eens 'n plannetje. Vind je Rudesheim goed? Als ik byv. daar jou & 't
7.
kind vond, en dan pr wagen ik weet niet. Maak jy 'n plannetje. Ik kon byv. (van
Arnhem) 'savends te Keulen aankomen om dan te Rudesheim te zyn als je 't ochtendof middag uur daar geschikter vond dan savends. Regel dit naar goeddunken. My
verder tegemoet te gaan dan Rudesheim is (ook voor Wou) geen pleizier meer. Ik heb aardigheid in je ‘vette beurs’. Doch daarvan later. Ik vind hem niet vet
genoeg. Wil je misschien gemakshalve, 'n derde boekje aanleggen op naam van Walther
DD? -
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Ja, zeker zal ik Nicht Betje van m'n bezoek kennis geven. Voor ik daarvan iets
bepaal, moet ik weten of Haspels nog nieuwe plaatsen heeft aangenomen. Wat er
hapert aan Utrecht, Deventer, Zwol en nog 'n paar weet ik niet. Tot nog toe bemoei
ik me met niets als met m'n taak.
Leeuwarden, Vrydag ochtend
Lezing best afgeloopen. Daarna bezoek in myn logement van Bruinsma, Hilda &
Ymkje tot NB. over ½3. Ze waren allerliefst! Wat is die Hilda 'n snoepje! Telkens
vond ik haar liever en bijouachtiger. Ze waren voldaan over m'n voordracht, en dit
was 't heele publiek. De zaal was vol. Ik beweer dat er wel 400 menschen waren,
maar V. Zuylen schynt van plan me maar 300 in rekening te brengen. Reeds verleden
jaar twyfelde ik, maar je begrypt dat het 'n delikaat punt is. Ook z'n berekening over
Groningen kan ik niet slikken. Van Winschoten zeg ik niets, maar Assen, Groningen
& Leeuwarden te zamen bedragen volgens hem 200 gl. minder dan ik reken!
Pleizierig! Enfin, over 't geheel heb ik groote satisfactie. Ik ben zeker dat 'n volgend
jaar de zaal weer vol is, en dit weet ik van véél plaatsen. Dus, in één woord de reis
is geslaagd, en je hoeft geen angst te hebben als ik aanst. jaar weer op m'n rooftocht
ga. Bovendien, (afgescheiden van de byzaken) het ‘optreden’ zelf is me uiterst
o

makkelyk. Na 2 of 3 uur sprekens ben ik niet eens moe. Ik kon terstond weer
beginnen als ik wou. Het byeenzyn van-nacht was zeer fideel. Ik vroeg of er nachtdienst van den
telegraaf was. Antwoord neen. Ik had je 'n groetje willen zenden, maar zou 't by
o

o

nader inzien toch niet gedaan hebben. 1 om je niet te doen schrikken en 2 omdat
ik er toch geen zoen in zetten kon. Schryf me wat Haspels je zond. Ik zend heden van hier of Heerenveen 500 gl.
Dan is 't veilig. Dag beste Mies, dag lieve Wou. 't Is hier raar weer. Dàn erg slecht en dan weer
op eens mooi. (Maartsch!) Ik ben wel en heb niet gehoest.
Dag kinderen.
Ik vond of kreeg hier geen brief. M'n laatste is 26, van maandagavend en dinsdag.
Je begon: maandag, na ontvangst der depêche
8.

Die Alberd. Thym c.s! 't deert me niet.

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

Hilda & Ymkje: mevrouw Bruinsma en mevrouw Braunius Oeberius.
Uiteindelijk werd het evenwel ook hier ‘Idealisme en realisme’.
Nl. Francesco Bassani, met wie Nonni op 30 september 1880 zou trouwen.
M.A.: Marie Anderson.
vis-à-vis: tegenover (fr.)
Misschien reeds morgen: deze woorden doorgestreept.
pr. wagen: tot hier, vanaf Vind je Rudesheim goed? doorgestreept
Deze zin staat in de rechter marge. Zie bij 22 februari 1880.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

397

[26 februari 1880
Verslag voordracht Groningen in de Nieuwe Groninger Courant]
26 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Groningen van 24 februari in de Nieuwe
Groninger Courant no. 48. (G.A. Groningen; fotokopie M.M.)

Groningen, 25 Februari.]
De heer Douwes Dekker - Multatuli - hield gisteren avond in de Harmonie eene
voordracht over Idealisme en Realisme. Een talrijk publiek vulde de zaal en de
belangstelling, die uit deze opkomst bleek, deed den spreker blijkbaar aangenaam
aan. Meer dan eens betuigde hij zijnen dank voor de aandacht hem verleend. Het
geluid van den heer Dekker is niet bijzonder krachtig en de Harmonie ‘spreekt’ niet
gemakkelijk. Maar de diepe stilte, die slechts nu en dan door toejuichingen werd
afgebroken, maakte het den spreker mogelijk zich overal goed te doen verstaan en
de sympathieke stemming van 't publiek, dat zoozeer door hem geboeid werd,
scheen weer hem te boeien. Hij sprak van acht tot over elf uur met eene korte pauze
en dus bijna drie uren achtereen. Soms wordt van een kamerredenaar - in Frankrijk
b.v. - als iets zeer buitengewoons verteld, dat hij twee of drie uren heeft gesproken.
Maar dan heeft hij misschien zijne rede voor zich in schrift gehad en zeker de
voornaamste punten opgeschreven. Daarbij is 't zeer mogelijk, dat hij zijne hoorders
gedeeltelijk vreeselijk heeft verveeld of dat tallooze interrupties een goed deel van
den nationalen tijd hebben doen verliezen.
Veel sterker is, alleen reeds uit het oogpunt van redevoeringen houden, wat de
heer Dekker gisteren avond in de Harmonie deed. Drie uren lang een groot en
gemengd, zij het dan ook welwillend publiek zóó bezig te houden, dat men om elf
uur van iedereen de betuiging vernemen kon, dat men gaarne nog langer had
geluisterd - om dat te doen moet men Multatuli zijn.
Het onderwerp der voordracht hebben wij met een paar woorden genoemd. Meer
bepaald had de heer Dekker zich ten taak gesteld te bewijzen, dat er geen verschil
bestond tusschen realisme en idealisme met betrekking tot onze levensrichting. Hij
achtte die termen noodig, om richtingen in de kunst aan te wijzen, maar ten opzichte
van ons leven vervalt de onderscheiding; het is niet de
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vraag of men realist of idealist is, onze zedelijke waarde hangt af van ons streven
naar waarheid, van ons doordringen tot het zijn der dingen.
Dit werd uiteengezet op de wijze alleen den heer Dekker eigen, opgehelderd met
een aantal voorbeelden en vergelijkingen. Het was niet alleen wat men noemt ‘eene
weldoordachte’ voordracht, het was vooral eene voordracht, die veel te denken gaf.
In het tweede deel zijner voordracht, na de pauze, besprak de heer Dekker met
1.
name het valsche idealisme en realisme. In dezen tijd van Zolalatrie , een nieuwe
eeredienst in tempels van slijk, kan het misschien geen kwaad hier nog bij te voegen,
dat Multatuli het pseudo-realisme van Emile Zola in de sterkste termen veroordeelde.

Eindnoten:
1. Woordspeling met idolatrie: afgodendienst (fr.)

[26 februari 1880
Voordracht te Leeuwarden]
26 februari 1880
Multatuli spreekt te Leeuwarden.

[27 februari 1880
Brief van F. Feringa aan Multatuli]
27 februari 1880
Brief van F. Feringa aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven
(M.M.)
Groningen 27 febr. '80
Amice! De schijnbare tegenspraak gelegen in het feit dat by zoo-genaamde
schaarste van geld de ‘met die schaarste evenredig stijgende meerdere waarde
van de te betalen rente’ niet de stijging van den rentevoet belet, wordt m.i. opgelost
door de opmerking dat geldschaarste hier niet beteekent feitelijke
waardevermeerdering van het geld, maar alleen vermindering van in huur
aangeboden kapitaal, eene vermindering ontstaan hetzy door wantrouwen in
eventuele huurders, hetzy doordien kapitalisten meer dan anders voorkeur er aan
geven zelve hunne kapitalen te gebruiken. Stijging der huurprijzen van goud en
zilver behoeft niet zamen te gaan met werkelijke schaarste van edel metaal. Zij kan
zamengaan met het tegendeel ook. In 't algemeen is eene vermeerdering of
vermindering van het totaalbedrag aan edel metaal zonder invloed op den rente-tax.
De ‘te betalen rente’ heeft bij zoogenaamde geldschaarste geen meerdere waarde,
behalve dat de
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huurwaarde van de rente rijst of daalt met de huurwaarde van het kapitaal, welke
*
omstandigheid hier weinig ter zake doet, De ‘tegenspraak’ ontstaat uit armoede der
taal, of althans uit het gebruik van het woord duurte in twee zeer verschillende
betekenissen. De eene is: moeilijkheid geld in huur te bekomen. De andere is:
depreciatie van al 't geen waarvan men gewoon is de prijs in hoeveelheden edel
metaal uit te drukken. Duurte van geld in de eerste beteekenis wordt gemeten door
den rentevoet. Duurte van geld in de tweede beteekenis staat in geene - althans
geen hier noemenswaarde - betrekking tot den rentevoet. Ziehier mijne meening omtrent het vraagstuk dat gij mij te mijnent voorlegdet.
Gaarne ontving ik met een enkel lettertje bericht van ontvangst van dit schrijven waarlijk niet omdat ik het voor zeer belangrijk houd! maar - omdat ik gaarne vername
of deze brief u behoorlijk bereikt. Misschien bericht gij mij dan tevens of gij het mij
1.
betreffende ‘duurte’ van geld etc. einverstanden zijt. Ontvang van ons allen de vriendelijkste groeten, alsmede onze beste wenschen
op uwen zwerftocht!
t.à.v.
F. Feringa
In van Zouteveens Fin. Weekbl. zal ik mijn oplossing in voege als boven mededeelen,
in zijn rubriek Antw. en toel. (Hij bedelt altijd om copie) Eventueele bedenkingen
van u geven dan misschien aanleiding tot een vervolgje.

Eindnoten:
1. einverstanden: eens (du.)

[27 februari 1880
Brief van J.M. Haspels aan G.C. de Haas-Hanau]
27 februari 1880
Brief van J.M. Haspels aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje J.M. Haspels, Westersingel
22.
Rotterdam, 27 febr 80
Zeer Geachte Mevrouw
Uw brief van 16 febr kan ik nog niet beantwoorden. Dek is vandaag te Heerenveen
morgen te Sneek en moet
3 Maart in den Bosch zijn
4 Maart Breda en 5 Z. Bommel.

*

omdat de mogelijkheid de rente duur te verhuren slechts een (te verwaarloozen) breuk van
het rentegenot uitmaakt.
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Elk oogenblik wacht ik bericht waar Hij 1 en 2 mrt zal vertoeven, zoodra ik 't weet
deel ik 't u onmiddelyk mee.
Met de meeste hoogachting blyk ik steeds
r

Uw dienstw dien
J M Haspels

[27 februari 1880
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]
27 februari 1880
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (⅔) beschreven. (M.M.)
Leeuwarden 27 febr 80 beste Vitus, V.Z. was zoo-even by me, en ik had me vast
voorgenomen alles te laten afloopen met 'n ‘Jantje van Leiden.’ Dit heb ik ook
gedaan. 't Ware onverstandig geweest daar ik m'n meening niet staven kan, te kras
op m'n stuk te staan. Overtuigd dat alles in orde is, ben ik niet! Hy deed me opgaaf
van de zeer hooge onkosten. Die bedroegen voor Groningen alleen meer dan 100
gulden, waaronder 50 gl voor zaalhuur! Let wel dat zoo'n verhuurder bovendien z'n
winst heeft op de verteering!
Doch aannemende dat de onkosten hoog zyn (dit is nu eenmaal zoo) heldert dit
niet op waarom 't getal uitgegeven plaatsen zooveel minder is dan ik taxeerde. Doch,
nogeens, 't zou 'n stryd worden tusschen ja & neen. Alzoo heb ik berust. M'n kalme
opmerking ‘dat my de afrekening zoo erg tegenviel’ kan haar nut hebben voor 't
vervolg. Hy weet nu dat ik even realistisch kan tellen of schatten als Droogstoppel.
Heden ochtend heb ik die arme weduw gesproken. Zy was hartelyk en oprecht.
O, haar smart is innig en achtenswaardig. Ik neem diep aandeel in haar
gemoedstoestand en hoop daarop iets goeds uittewerken. Wat heb ik den na-avend van gister prettig doorgebracht! Ik heb van nacht niet
gehoest, en stond te 8 uur op alsof ik niet genachtbraakt had. Straks ga ik naar
Heerenveen.
Wees met Hil en Ym heel hartelyk gegroet van
Uw liefh.
Dek
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1.

Hé, ik vergat u te zeggen dat ik te Groningen bezoek ontving van zekeren heer Bos
te Zyldyk. Hy kwam me flink en hartelyk voor, en gaf te kennen mee te willen helpen
aan - och, die zaak drukt me toch! Nu dan, ik verwees hem naar U.
Als ik maar zeker was die lezingen nog lang te kunnen volhouden! En als niet de
onkosten zoo hoog waren!
By de meer dan 100 gl onkosten te Groningen, zyn myn reis- en verblyfkosten,
die niet gering zyn, niet eens meegerekend!

Eindnoten:
1. Vgl. ook bij 7 december 1880. Het betreft Pieter Mennes Bos (Zijldijk 3 maart 1844-ald. 18
december 1919), landbouwer.

[27 februari 1880
Voordracht te Heerenveen]
27 februari 1880
Multatuli spreekt te Heerenveen.

[27 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
27 februari 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (½)
beschreven. (M.M.) De brief werd voltooid op 28 februari.
Heerenveen, 27 febr vrydag avend laat
Zie zoo, alweer één van deze week afgedaan. ⅚ van den sliert is achter den rug.
Nu morgen nog te Sneek, en dan heb ik 'n paar dagen rust, en ik ben er groots op
dat ik die zesmaal achtereen zoo goed heb uitgehouden. Hier sprak ik vry wel (men
vond het best) maar niet zoo flink & frisch als gister te Leeuwarden. Misschien deed
het me kwaad dat ik van nacht zoo laat naar bed was gegaan. Nu ga ik vroeger
slapen, maar toch schryf ik je nog 'n woordje. Morgen, en niet zeer laat, moet ik
naar Sneek. Vandaag verzond ik van hier 500 gl. Ik had dit reeds te Leeuwarden ingepakt,
maar wou 't daar niet op de post doen. Hier vond ik geen brief. Maar ik hoor dat de 'savends laat aankomende eerst den
1.
volgenden morgen besteld worden. Je 26 is de laatste. Ook te Leeuwarden vond
ik er geen. Wat ik van V.Z. denken moet, weet ik niet. Ik erken, hem te wantrouwen. Hy deed
me opgaaf van enorme onkosten (voor Groningen alleen over de 100 gl!) en dáárin
fopt hy me waarschynlyk niet, daar 't nagevraagd kan worden. Zaalhuur & gas byv.
50 gl. Advertentien 37 gl. &c. Dit is wel erg, maar dit kan hy niet veranderen. Doch
ik meen dat er meer menschen in de zaal
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waren dan hy opgeeft, en dat is 'n lastig punt. In plaats van 500, had ik getaxeerd
je vandaag 700 te kunnen zenden. Enfin! Als ik ga uitweiden over 't slecht beloonen
van m'n arbeid, zou er geen eind aan zyn. Laat ons liever bly zyn dat ik 't zoo goed
doen kan en dat we niet in nood zitten zoolang ik daartoe kans zie. Ik ben heel wel.
Ik ben benieuwd hoe je besluiten zult over m'n thuiskomen. Ik denk haast:
Rudesheim. Want als je verder gaat duurt het zoo lang voor we thuis zyn.
Saturdag ochtend Straks (tegen 1 uur) ga ik met de stoomboot naar Sneek, waar
ik morgen waarschynlyk blyven zal daar er niet dan voor bespottelyk hoog geld
gelegenheid zal zyn naar Akkrum of hier te komen om 'n station te bereiken. Waar je brief 27 blyft, is my 'n raadsel. Heden ochtend alweer niets.
Bezoek gehad. Ik moet me haastig kleeden. dag Mies.

Eindnoten:
1. 26: oorspr. stond er 27.

[28 februari 1880
Verslag voordracht Winschoten]
28 februari 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Winschoten van 25 februari. (Knipsel
uit onbekende krant M.M.)
- Multatuli hield gisteren avond eene redevoering in de groote zaal van 't hôtel
Wissemann te Winschoten. Niettegenstaande het hevige onweder, dat zich van
zeven tot acht boven deze gemeente ontlastte, was de vergadering door een talrijk
en uitgelezen publiek - ook van elders - bezocht. De gevierde spreker had tot
onderwerp: ‘Deugd is genot,’ en boeide de aanwezigen ongeveer twee uur door zijn
scherpe, soms humoristische taal.

[28 februari 1880
Artikel in Uilenspiegel]
28 februari 1880
Artikel in Uilenspiegel 1879-1880, no. 27, blz. 106. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)

Te weinig waardeering?]
1.

Multatuli heeft onlangs tegen de onbeschaafde Veendammers gezegd :
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‘Meent niet, dat iemand, die kogels heeft getrotseerd, last zou hebben van rook...
maar ik beschouw een en ander als minachting tegen over mij.’
(Idee n + 1)
Is dit een realistisch-idealistische of een idealistisch-realistische beschouwing?
Is zij ‘waar’... of is het... een phrase?
En zou het wraakzuchtige Veendamsche publiek misschien met voorbedachten
rade naar pijp en sigaar gegrepen hebben, om met groote innigheid een gedeelte
van de minachting terug te blazen, die vroeger zeker publiek ruimschoots ten deel
viel?
Wie geeft antwoord op deze vragen aan:
Iemand, die nooit kogels heeft getrotseerd, maar dikwijls last van rook
heeft gehad.

Eindnoten:
1. Zie verslag bij 24 februari 1880.

[28 februari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
28 februari 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
beschreven. (M.M.)
Sneek Saturdag middag beste Haspels! Ik vond hier Uw brief by Agema. Dankuwel!
Van Zuylen, dien ik voorstelde gemakshalve niet mee te gaan naar Sneek (daar
ik als van ouds op de hulp van Agema rekende) stond er op, my te vergezellen. Ik
had het hem willen uitsparen omdat Sneek zoo'n malle uithoek is. Ik hoor van V.Z.
dat er van middag slechts 100 pl. genomen waren. Dit is weinig, en als ik merk dat
het slecht bezet, of dat het publiekje hier flauw is, dan kom ik liever niet terug. Maar
dit is voor later!
Ik beken, bly te zyn dat nu byna deze drukke week doorgeworsteld is. Vermoeid
kan ik niet zeggen dat ik me voel, maar wel verveelt me de zaak, en de opbrengst
is ellendig. Ze komt noch overeen met het geschreeuw over sympathie, noch met
de tevredenheid telkens na afloop van 'n voordracht, noch ook (gedurig!) met myn
1.
taxatie. Zoowel te Assen als te Leeuwarden heb ik aan V.Z. geld gevraagd
(waarvoor beide keeren bon) en er bleek me dat-i over de voordrachten van 23 tot
26 febr. ± 200 gl minder in kas had (laat het 150 zyn) dan ik berekend had. De
onkosten,
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vooral te Groningen, waren zeer hoog, doch dit alleen maakte niet het verschil in
rekening dat ik nu bedoel. Ik dacht dat Leeuwarden, waar 't zeer vol was, 'n
afrekening van fl 300 zou opleveren en 't blykt maar ruim 200 te zyn. te Groningen
m

2.

I ! Beste Haspels, gerust ben ik niet! By alle noodige omzichtigheid in zulke dingen,
moet ik U toch de waarheid zeggen. Doe of zeg niets, SVP. doch mondeling nader.
r
Morgen zal ik p rytuig 'n station trachten te bereiken dat me in staat zal stellen
naar Deventer te gaan, waar ik twee rustdagen houden wil, juist omdat ik daar niet
n
gelezen heb en dus meer kans ongestoord eens op m'n verhaal te komen. Den 3
ga ik vandaar naar den Bosch, doch ik zal te Utrecht even halt houden in 't Kasteel
van Antwerpen, waar ik een & ander uit 'n daar achtergelaten koffer halen moet.
Een dáárheen geadresseerden brief zou ik dus vinden.
3.
't Is by ½8, nu ga ik naar m'n spreeklokaal. Ik ben wee van wyzighedens!
Dag beste kerel. Doe niets ik zal U er over spreken!
Hartelyk gegroet
Uw liefh.
Dek

Eindnoten:
1. Leeuwarden: oorspr. stond er Groningen.
2. Im: idem.
3. nu: oorspr. stond er dan.

[28 februari 1880
Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]
28 februari 1880
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 en 2(½) beschreven. (M.M.)
Heerenveen Saterdag ochtend lieve Titia, ik schreef je dat ik morgen telegrafeeren
zou, wanneer ik komen zou, nl. hoe laat. Reeds nu, helaas kan ik U meedeelen dat
ik morgen niet kan komen. Den heelen ochtend ben ik bezig geweest met uitrekenen
hoe ik morgen van Sneek zal kunnen vertrekken, 'tzy naar Akkrum 'tzy naar hier,
maar 't kan niet. Een boot vaart er Zondags niet, en 'n rytuig komt me (by den
finantieel ellendigen uitslag van m'n voordrachten) te hoog. Doch al nam ik rytuig
dan nog zou ik niet dan met veel moeite te Akkrum of Heerenveen tydig op 'n
geschikten trein kunnen zyn. Ik moet me dus getroosten morgen te Sneek als
gevangen te zitten. Zelfs weet ik niet hoe laat ik maandag 'n plaats zal kunnen
bereiken die aan den spoor ligt. Wat 'n land! Wacht alzoo nader bericht af. Daar ik
gaarne rustig by U wezen wil zal 't er wel op
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uitloopen dat ik wacht tot ik 'n geschikten Saterdag of Zondag kiezen kan,
onafhankelyk van m'n verplichte reisroute.
Hartelyk gegroet, lief kind
Dek
Ik ben er heel verdrietig over.

[28 februari 1880
Bericht inzake voordracht Sneek in de Sneeker Courant]
28 februari 1880
Bericht inzake de aangekondigde voordracht van Multatuli te Sneek op 28 februari
in de Sneeker Courant, no. 17. (G.A. Sneek; afschrift M.M.)
Sneek, 27 Februari.
Aan belangstellenden herinneren wij, dat, ingevolge vroegere annonce, de Lezing
van den heer Douwes Dekker (Multatuli) hier morgen (Zaterdag avond) in de
Concertzaal van de heer Agema zal plaats hebben.

[28 februari 1880
Voordracht te Sneek]
28 februari 1880
Multatuli spreekt te Sneek.

[29 februari 1880
Bericht inzake opvoering De bruid daarboven in de Hoornsche
Courant]
29 februari 1880
Bericht over de opvoering van De bruid daarboven in Hoorn in de Hoornsche
Courant, no. 2979. (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn; fotokopie M.M.)

Binnenlandsche berichten]
Multatuli's ‘Bruid daarboven’, dat reeds herhaalde malen door het tooneelgezelschap
onder directie van de heeren G. Prot en Zoon te Amsterdam werd vertoond, is ook
hier jl. Dinsdagavond door hetzelfde gezelschap opgevoerd; de zaal van het Park
was goed bezet en het publiek bij en na de opvoering zeer tevreden. Het stuk, een
der beste pennevruchten van den schrijver, werd dan ook, naar eisch der respective
rollen, lofwaardig afgespeeld; de hoofdrol Holm, hoe moeilijk, werd door den heer
Ch. de la Mar waardig vervuld, even als de damesrollen, Carolina en Mevr. van
Wachler, door de dames Frenkel-Bouwmeester en Götz-Scheps; de eerste speelde
met gevoel en de andere was geheel vrouw uit de groote wereld, zoo als er helaas
zijn; Mevr. Götz-Scheps toonde
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zich een zeer bekwame actrice. De heeren van Hilten en Rentmeester handhaafden
hun goeden naam en de moeilijke rol van den kamerdienaar Frans werd loffelijk
vervuld door den heer de Groot, die wel geoefend tooneelspeler moet zijn om zich
in allerlei rollen zoo goed te kunnen vertoonen. Allen werden door de overige
vertooners goed ter zijde gestaan.

[februari 1880
Bespreking Vorstenschool in De Gids]
Eind februari 1880
Bespreking van de zesde druk van Vorstenschool in De Gids, 1e deel, blz. 392.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Vorstenschool, door Multatuli. Zesde druk. Amsterdam, G.L. Funke,
1879.
Er wordt vaak gejammerd over gemis van degelijken leeslust bij ons volk. Met
hoeveel recht, is niet licht te zeggen. Vermoedelijk is de klacht wel een weinig
overdreven. Immers komt men uit het betrekkelijk geringe debiet der dichtwerken
van Vondel, Bilderdijk, Da Costa, Staring, Ten Kate en Beets zoo maar kortweg tot
het besluit, dat pittige letterkost niet in den smaak valt van het Nederlandsche publiek,
dan vergeet men rekening te houden met een niet onbeduidend feit: namelijk dat
de beschaafde Nederlander in den regel een goed linguïst is, die min of meer te
huis pleegt te zijn in de overrijke litteratuur van drie groote naburen: Duitschland,
Engeland en Frankrijk. Wanneer iemand in het oorspronkelijke Goethe, Shakespeare
en Molière, benevens eene schaar van kleinere vreemde dichters leest en geniet,
terwijl hij Bilderdijk en Beets verwaarloost - dan mag hij het verwijt verdienen van
onverschilligheid voor de letteren van zijne eigene natie, maar zeker niet dat van
gebrek aan leeslust en ernstigen zin.
Dat het dan ook zóó erg nog niet is, als sommigen het voorstellen: dat een pittig
Nederlandsch dichtstuk in Nederland zijnen weg nog wel vindt - dit bewijst het
verschijnen, binnen weinige jaren, van een zesden druk van Multatuli's Vorstenschool.
Dit drama is toch wel geen lectuur voor menschen die enkel verstrooiing vragen
aan een boek - en evenmin behoort het tot die werken, welke men zich aanschaft
louter om met de breede ruggen er van eene vertooning te maken achter de glazen
van zijne boekenkast. Wie Vorstenschool kocht, die las het ook. En wie het las, die
spande ook zijne hersenen er bij in.
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Wat overigens deze zesde uitgave betreft, zoo is het te verwachten dat er zeer
velen, behalve om den inhoud, haar aan den man zullen helpen om den keurigen
vorm, waarin de heer Funke haar deed verschijnen. Band, papier en letter tezamen
maken dit deeltje in klein formaat tot een pronkstukje. Geen zekerder middel om
spoedig een zevenden druk noodig te maken, dan het steken van den zesden in
zulke een smaakvol kleed.
N.

[maart 1880
Bespreking Vorstenschool in Het Leeskabinet]
Begin maart 1880
Beoordeling van de zesde druk van Vorstenschool in Het Leeskabinet, blz. 50-51.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Vorstenschool door Multatuli. Zesde druk. Amsterdam, G.L. Funke.
1879. In blauw linnen bandje, verguld op sneê.
Weinigen zullen voorzeker geheel onbekend zijn met Multatuli's ‘Vorstenschool’,
hetzij men het stuk kent door de lezing der ‘Ideeën’, dan wel door de uitvoering in
den schouwburg, of ook wel alleen door de vele verslagen, welke in de dagbladen
de revue hebben gepasseerd. Eerst scheen het dat dit drama alleen voor de lezing
bestemd was, en aan Mejuffrouw Mina Kruseman komt de eer toe er krachtig de
aandacht op gevestigd te hebben, in verband met het tooneel. Ik geloof zelfs dat
men veilig kan aannemen, dat Multatuli dit stuk nooit geschreven heeft, met het
voornemen het eens op de planken te brengen. Wie dit tegenspreekt maakt hem
een slecht compliment ten opzichte van zijn tooneelkennis. De lange redevoeringen
der koningin kunnen bij de lezing boeien wegens de vele schoone gedachten, die
er in voorkomen, - op het tooneel waar men handeling verwacht zijn ze bijna
onverdragelijk. Men kan dan ook gerust zeggen, dat het groote succes van het stuk
bij de opvoering juist te danken is aan die gedeelten, waarin koningin Louise het
minst te zeggen heeft. In de eerste plaats de zoo bekende scène van koning George
met zijn kleedermaker en hovelingen, en vooral de twee indrukwekkende tafereelen
op Hanna's kamertje, waarbij alles leven en beweging is en die alles bevatten,
waardoor een drama de toeschouwers tot geestdrift kan opvoeren.
Die aangehaalde passages nu beslaan betrekkelijk slechts een klein
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gedeelte van het stuk, en zoo zou men tot de conclusie komen, dat Multatuli een
drama geschreven had, waarvan men twee derden wel missen kan. Houdt men
daarentegen alleen in het oog, dat de schrijver eenige gewichtige waarheden wilde
verkondigen en daartoe eenvoudig den vorm van een tooneelstuk verkoos, dan
verandert de zaak. Koningin Louise verschijnt in een veel liefelijker licht, wanneer
men ‘Vorstenschool’ leest, dan wanneer men het ziet spelen, al wordt die rol ook
door de voornaamste actrices vervuld, want hare redeneeringen gelijken in het
eerste geval op ontboezemingen in een dagboek of brief, als uiting van een hart dat
behoefte heeft zich lucht te geven, - maar op het tooneel is zij eene declamatrice,
eene praatster, die hare moeder nooit aan het woord laat komen, die zelve alle
wijsheid in pacht heeft en hare toehoorders en toehoorderessen tot nullen reduceert.
De strekking van dit stuk, deze les aan de vorsten, is genoeg bekend. Over de
eigenaardige schrijfmanier van den auteur van ‘Max Havelaar’ is reeds menige
bladzijde vol geschreven. Multatuli bezit bewonderaars, die geen enkel woord van
afkeuring kunnen verdragen en onverzoenlijke tegenstanders. Wie noch het een,
noch het ander is zal misschien het dichtste bij de waarheid zijn. Hoe dit zij, deze
nieuwe en bevallige uitgave van ‘Vorstenschool’ zal zeker aan honderden in den
lande welkom zijn. De Heer Funke heeft het in zulk een fraai gewaad gestoken, dat
het een sieraad is van eiken boekenhanger. Een blauw linnen bandje met eleganten
vergulden stempel en dito rugtitel! Waarlijk, het boekje ziet er zoo coquet uit, dat
geen heer de verzoeking zal kunnen weerstaan om het aan eene dame cadeau te
geven, wanneer zij tot Multatuli's adoratrices behoort.
Leiden
1.
D.F.v.H.

Eindnoten:
1. D.F. van Heyst.

[1 maart 1880
Verslag voordracht Leeuwarden in de Leeuwarder Courant]
1 maart 1880
Verslag inzake de voordracht van Multatuli te Leeuwarden van 26 februari in de
Leeuwarder Courant, no. 52. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

De voordracht van Multatuli.]
Donderdag 26 Febr. hadden we het genoegen de voordracht van den heer Douwes
Dekker bij te wonen. Het genoegen scheen
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wederkeerig te zijn, ten minste de spreker gaf meer dan eens op duidelijke wijze te
kennen hoe aangenaam het hem was dat een zoo groot publiek op zulk een
ondubbelzinnige wijze toonde met aandacht naar zijn woord te willen luisteren. We willen trachten een kort verslag van de rede te leveren; een verslag dat slechts
enkele van de zaken zal aanstippen die werden behandeld, terwijl de wijze waarop
dit geschiedde, de wijze die slechts Multatuli eigen is, niet door een verslag kan
worden weergegeven, ofschoon de indruk daarvan onafgescheiden van behandelde
zaken, zeker nog lang in 't gemoed der hoorders zal voortleven.
Idealismus en realismus zou het onderwerp zijn. Twee woorden, woorden die,
als zoo vele anderen, met een variant op het aan Tayllerand toegeschreven gezegde,
door spreker gezegd werden, te dikwijls dienen om te verbergen dat men geen
gedachten heeft. Moet men het een of het ander als levensbeschouwing kiezen,
zich meer in het bijzonder met ideën, denkbeelden, of met feiten en zaken
bezighouden. Spreker gaf dadelijk zijn antwoord: men moet de twee niet scheiden,
in 't leven komt die scheiding niet te pas, zij is zelfs niet mogelijk. Het eerste deel
van sprekers betoog diende daarna om aan te toonen, dat ten allen tijde en overal
personen, die om de eene of andere reden voor uitstekend gehouden werden, in
hun leer en leven die scheiding niet hadden verkondigd en niet toegepast.
De Grieken met hun veel-godendom - dat eigenlijk niet van het ééngodendom
verschilde omdat die goden slechts de verpersoonlijkte eigenschappen van den
eenen God waren - zij die zoo dikwijls als de dragers van het idealisme worden
voorgesteld, hadden goden voor hun huizen, tempels, boomen, bronnen, doch ook
voor liefde, haat, oorlog, vrede; en al die goden, Zeus zelf niet uitgezonderd, waren
menschen in hun behoeften en hartstochten, die zeer realistisch woonden, aten en
dronken en zelfs dingen deden, waarvoor menig mensch zich zou schamen. Homerus, voor velen de idealistische zanger bij uitnemendheid, hoe echt realistisch
is zijne beschrijving van het beleg van Troye op vele plaatsen.
En Genesis! Waar iemand of eenigen de inderdaad verheven taak op zich nemen
voor het nageslacht te boek te stellen hoe uit niets iets ontstond, dat alles zou
worden, daar zou men, zoo ergens, het
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idealisme zonder eenig realisme mogen verwachten. Doch lees de zonderlinge
histories in 't boek Genesis verhaald, en gij zult den dichter van dat boek niet houden
voor iemand, die de scheiding tusschen idealisme en realisme erkent.
Bij Mozes eveneens; hij die van aanschijn tot aanschijn met den Heere God had
gesproken, die de wet van hem had ontvangen, hij gaf regelen voor de zoogenaamd
hoogere behoeften van zijn volk zoowel als voor de allerlaagst stoffelijke. Paulus,
die tot in de hoogste hemelen was doorgedrongen verzuimde niet in een zijner
brieven te waarschuwen om bij een bezoek te Rome niet 't intrek te nemen bij
zekeren koperslager die hem slecht had behandeld. En eindelijk Jesus! Hoe was
hij met hoog edele gedachten voor zijn volk bezield, maar hoe knoopte hij in zijn
gelijkenissen alles vast aan het stoffelijke. Ook op geheel ander gebied en in andere
tijden valt hetzelfde op te merken; spreker gaf een schets van de door de gravures
zoo bekende schilderij Na den storm van Israels, hoe daar de gemoedstemming
van een drietal personen is weer gegeven door realiteit en wees op Louise in de
Vorstenschool, Louise de zoogenaamde idealistische dweepster, maar die voor het
gewoon stoffelijke niet onverschillig is.
Kortom, scheiding tusschen idealisme en realisme is niet in de natuur der dingen.
Wij kunnen voor een afzonderlijk doel, om te leeren, die onderscheiding noodig
hebben, zoo als kind een a leert schrijven door aan de o een haakje te verbinden,
in het leven mogen we die scheiding niet maken en kunnen wij het niet omdat ze
daar niet bestaat, terwijl de geschiedenis leert dat de grootste mannen van die
scheiding niets hebben gevoeld. De scheiding buiten de deur der college kamer te
willen volhouden zou zijn als gezegd wordt van de Oost Indische compagnie, die
bevel naar Indië zond, wat meer foelie en wat minder nootmuskaat aan te planten!
In 't tweede gedeelte van zijn voordracht zou spreker handelen als een advocaat
die ‘subsidiair’ pleit. Aangenomen dat idealisme en realisme afzonderlijk als richting
kunnen gevolgd worden, hoe staat het met de uitingen daarvan? 't Zou spoedig
blijken dat dan hierin zooveel onwaars is, zooveel valsche munt onder beide, dat
de echte geheel ontbreekt. Als voorbeelden van valsch realisme wees spr. op Michel
Angelo die in zijn schilderingen de onmo-
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gelijkste voorstellen gaf, op Emile Zola die door zijn walgelijke voorstellingen haast
verdacht zou kunnen worden te Keulen een fabriek te bezitten die hij aftrek wil
verschaffen.
Even erg is het valsch idealisme. Bilderdijk, die elf maal de diepe smart ondervond
een kind ten grave te dragen, doch onze eerbied voor zijn smart onmogelijk maakt
door elf maal, en soms in zonderlingste uitdrukkingen, het feit in rijm en maat aan
het groote publiek te vermelden. Uit den nieuweren tijd, Ten Kate in zijn jongste
gedicht in de Gids, waar bergen oud genoemd worden, omdat ze met sneeuw,
oceanen, omdat ze met rimpels bedekt zijn.
Vooral valsche sentimentaliteit en valsche romantiek geesselde spr. Van valsche
sentimenteele liefde leverde Bilderdijk in zijn brieven een voorbeeld, in zoo'n sterk
contrast met de schoone brieven van Mirabeau aan Sophie. Valsche romantiek, die
iemand voor een der schoonste vergezichten geplaatst niet doet genieten, maar
een citaat opdreunen van een ander die daarvan iets moois gezegd heeft; die een
meisje het ziekbed harer moeder doet verlaten, omdat haar werkkring aldaar haar
niet zoogenaamd hoog genoeg voorkwam, en haar ten slotte in een hospitaal als
ziekenverpleegster brengt.
Valsche metaphysiek die prof. Pierson, den hoogleeraar in de schoonheidsleer,
tot de conclusie brengt dat in onverschilligheid, ja afschuw van de twee geslachten
tegenover elkaar, het heil der menschheid moet gezocht worden; die Alexander de
Groote voor den zoon van een God deed houden en die helaas, ook van Jezus een
God heeft gemaakt, die de menschelijke hartstochten, begeerten en zwakheden
mist, waardoor zijn lijden en strijden tot een vertooning wordt verlaagd, terwijl dit,
Jezus als een mensch gedacht, in zoo hooge mate onze bewondering verdient.
De natuur is een-voudig; waar wij verdeelen om bij gedeelten te leeren kennen,
werkt zij in eens. Wachten wij er ons voor onze verdeelwoede in de natuur zelf over
te brengen. Noch idealisme, noch realisme; streven we naar waarheid. Idealen,
zeker, maar steunende op waarheid, wortelende in de werkelijkheid. Dan is de
wijsbegeerte ook ons poësie, het hoogste verstand, ook de hoogste deugd. Daarnaar
strevende, zullen we in ons stervensuur blijmoedig het hoofd neerleggen, als een
kind dat zich moê heeft
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gespeeld, of liever nog als een werkman, die volgens zijn beste krachten aan zijn
taak heeft gearbeid.

[1 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
1 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Drie dubbele velletjes postpapier, waarvan blz. 1-10
en 11(⅔) beschreven. (M.M.)
Deventer 1 Maart
Maandag ochtend lieve beste Mies! Ik heb zoo even naar je getelegrafeerd over
o
n 27. Sedert vyf dagen heb ik niets van je. Ik ben er verdrietig over. Ik moet je, veel
dagen geleden reeds, geschreven hebben waar ik je 26 kreeg. Mansholt had hem
me nagezonden. My warlen al de plaatsen die ik bezocht dooreen. Zeker is 't dat ik
o
o
je n 27 niet ontving. N 26 was van Maandag avend en dinsdag ochtend. Je zei
dat je 'm zelf naar de post ging brengen en dat Wou 'n prentje zou koopen voor m'n
verjaardag. Na dien tyd ontving ik niets! Dit is zeer verdrietig. Ik weet dus ook niet
of je de door Haspels verzonden 400 gl. ontv. hebt? (Ikzelf verzond later van
Heerenveen 500) Ik zal nu geduldig wachten op antwoord op m'n telegram.
Alleen over dat wegblyven van dien 27 ben ik verdrietig. Overi-
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gens zeer wel. M'n sliert van 6 avenden achtereen heb ik dapper afgewerkt, en
gister den heelen dag byna gebruikt om van Sneek tot hier te komen, waar ik om 3
o

o

redenen m'n rustdag houden wou. 1 Is hier 'n goed logement. 2 heb ik hier niet
o

gesproken en blyf dus incognito en gevrywaard voor bezoekers. 3 had ik titia v.d.
Tuuk beloofd haar te komen zien, en dit doe ik nu zonder te beschikken over 2
dagen nà afloop van m'n lezingen. Dit laatste is van te meer belang omdat ik na
dien afloop graag naar huis willende, tòch hier en daar afspraken heb die ik nièt
weer als verleden jaar helaas, wil breken. Ik ben verbonden te Amsterdam,
Rotterdam, Breda en Arnhem (met Velp.) Kan ik van 't een of ander my met schik
afmaken, dan doe ik 't. Maar met schik. Anders drukt het my den heelen zomer.
Sommige verhoudingen zyn gekompliceerd. Dikwyls moet ik dàt en dàt doen om
dàt of dàt. Zoolang m'n voordrachten duren kan ik velerlei dingen uitstellen òm die
voordrachten. Dat begrypt men nagenoeg (heelemaal nog niet eens!) maar door
dat uitstellen draagt het eind de last. Maar àls ik m'n thuiskomst kan bespoedigen,
zal ik 't doen, want ik verlang naar huis. Moe of afgemat ben ik niet, volstrekt niet.
Ik voel me flinker dan toen ik begon, maar... 't verveelt me! Ik zei dat het dwalen van die 27 't eenige was wat me hinderde. Neen, er is nog
iets. Ik ben ¾ zeker dat die V. Zuylen me besteelt. Dit zit me in den krop. Ik heb er
Haspels over geschreven. Leeuwarden, Groningen en meer plaatsen moeten meer
hebben opgebracht dan hy opgeeft. De ware onkosten zyn reeds op zichzelf enorm,
maar als hy dan nog bovendien steelt, is 't àl te erg. Je begrypt dat ik hem zoo veel
mogelyk controleer (en de uitslag pleit voor m'n gissing) maar meestal kan ik niet
bewyzen wat ik weet. Dus moet ik zwygen. De kerel bevalt me niet. Hy stelt zich
zeer dom aan, en is in weerwil myner niet zeer groote vriendelykheid, altyd aux
1.
petits soins alsof ik 'n kraamkind was. Hartelykheid is by zoo'n stom être niet te
veronderstellen. 't Kan dus niet anders zyn dan 'n boerenslimmigheidje om my in
goed humeur te houden. Te Breda hoop ik eens 'n stipten proef te nemen. In kleine
plaatsen komt z'n rekening zoowat uit, maar als de zaal (zooals te Leeuwarden) vol
is, dan kan 't lyden, denkt-i. De opbrengst van deze laatste week is ± 300 gl. minder
dan myn taxatie! Dit is zeer verdrietig. -
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Gister heb ik dus erg gereisd. Eerst van Sneek met 'n rytuig naar 'n station en daarop
5 uren sporen tot hier. Maar ik wou zoo, om eens eindelyk twee nachten in 't zelfde
bed te slapen, en 'n heelen dag (d.i. vandaag) te hebben zonder uit- en inpakken!
Dàt vermoeide my die drukke week veel meer dan de voordrachten! Hier blaas ik
nu uit, en hoefden heelen dag eens niet te spreken voor van avend als ik by Titia
ga thee drinken. Maar dat gaat heel kalm in z'n werk en zal slechts duren van 7 tot
9. Morgen ga ik naar Utrecht om by m'n grooten koffer te zyn, en overmorgen vandaar
naar den Bosch
(Je weet:

3

den Bosch

4

Breda

5

Zaltbommel

6

} vry

7

}vry

8

Harlingen

9

Enkhuizen

10

Hoorn

11

-

12

Schagen

13

Helder-

Meer gaf Haspels me niet op, en 't schynt dat er niet meer komt. Op myn schryven
dat ik geld noodig heb en dat ik dus ‘geen aanneembare plaatsen mag afslaan’
2.
antwoord hy: ‘O neen, 't is wel zoo. Méér nog, zou te afmattend zyn.’ Ik houd er
3.
me stipt aan, hem te laten schaken & walten , en vraag hem dus niet eens waarom
sommige plaatsen dit jaar niet op de lyst staan? (byv. Gorkum, Deventer, Alkmaar,
Purmerend, Zwol en nog meer) ik weet dat hy (en dit is goed) als men te veel of te
malle konditien maakt, of als hy vreest dat ik 'n leege zaal hebben zal, terstond zegt:
loop naar de maan.
Ja, dit is goed! Hy is hartelyk, flink en trouw. Dat ik aan den anderen kant graag
nog 10 maal sprak, is waar. De opbrengst is ellendig in evenredigheid van wat ik
leverde. Niemand doet het me na. En dat ik nu zoo goed tegen kou ongemak &
reisberoerdheden kan, is geen reden my te beloonen alsof ik al die dingen niet
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te verdragen had. Als tocht, kou, overgang van hitte in stormweer, slapen tusschen
natte lakens &c, 'n mensch ziek maakten, moest ik al lang dood wezen. En zie ik
ben niet eens verkouden en was altyd stipt op m'n post. Alles ging als 'n horloge.
Te Hoogezand (?) had ik den heelen dag diarrhee, en ½8 was 't over. Ik heb er
onder 't spreken niet aan gedacht zelfs. Geen enkelen keer heb ik onder 't spreken
van iets hinder gehad. Aardig toch! Na Hengelo heb je eigenlyk geen verslag, en nu kan ik 't waarlyk niet meer geven.
Toch zal ik 'n paar dingen inhalen. Reeds vóór de lezing te Veendam was ik by
Mansholt. Hy haalde my af van de station Zuidbroek en reed 's avends met me naar
de voordracht. Hy en z'n familie zyn hoogst achtenswaardig. Wat men in die streek
4.
‘boerdery’ noemt, zouden dunkt me franschen en Duitschers petit chateau of Schloss
noemen! By 't ryden staat men verbaasd over de kolossale gebouwen. Zy zyn daar,
heerenhuis (mooi en net!) met stallingen, schuren en dorschvloeren, alles in één
5.
blok, onder één dak, waarlyk grossartig , doch minder hoog dan breed en diep. En
ze wonen (wat me minder bevalt) op den grond. De verdieping is 'n enorme hooigraan en zaadbergplaats. De inrichting van de woning is ruim en net. Rechts en
6.
links van de royale entree kamers. Men treedt 'n breede hooge gang in, die uitloopt

in 'n andere gang (
) en daarachter of daarnaast zyn de stallen en
bergplaatsen en rytuig- of ploeg- en gereedschaps lootsen, alles ruim, ordelyk en
netjes. Het meubilair is wel wat schraal. Ik had byv. geen kachel. Misschien omdat
men niet ingericht is op winterbezoek. Maar Mansholt zelf en z'n vrouw waren
allerliefst! Eenvoud en respectability! Ik houd zeer veel van M. Hy is 'n type! My doet
7.
hy denken aan 'n kwaker in den schoonen zin. Die man heeft iets zeer liefelyks.
Alles wat men in hem opmerkt is soliede. Eigenlyk is hy geboren Pruis (d.i. Oostfries)
maar hy zegt: als de duitschers hier komen gaan we naar Amerika. En wat schryft-i
goed hollandsch! Er stond 'n piano in de huiskamer, en op myn verzoek speelde
hy. Er is iets waar - poëtieks in dien man. Ook z'n voorkomen is aangenaam. De
toon in huis was allerliefst. Behalve de ‘jongens’ (waarvan ik volstrekt geen last heb
gehad: er was tucht) heeft z'n vrouw hem 2 dochters ten huwelyk gebracht (18 &
20? jaar geloof ik) De oudste was niet thuis. De jongste was ook niet thuis, maar
kwam Saturdag terug.
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Ze was 'n flinke frissche meid, eenvoudig van manieren. Onder elkaar spraken ze
in groningschen tongval, maar met my goed hollandsch. In 't kort, ik ben er met
genoegen geweest, op de kou na. Ik moest wel gedurig in de huiskamer zyn. Uit
familien zooals die soort van groninger ‘boeren’ zyn in de middeleeuwen de
landedellieden voortgekomen. Ik wilde wel eens met jou en Woutje in den zomer
by hem zyn! Wat zou Wou 't aardig vinden die koeien en paarden in den stal te zien.
Als 't je schikt, schryf dan gerust op een van je briefkaarten: ‘Dek heeft 'n heerlyken
indruk uit uw huis meegenomen!’ Nu 'n ander stuk! (Ik geniet van m'n stilte: geen inpakkery vandaag!) Verbeelje,
op reis van Assen naar Groningen stapt er 'n heer in m'n waggon die m'n kleine
bruine koffertje in 't oog kreeg en daarom 'n gesprek begon. Z'n toon was familiair,
eenvoudig en goedig, eigenlyk kinderlyk. (O, niet onverstandig, maar 't tegendeel
van hoofsch of beleefderig.) Men zag terstond dat het 'n goed mensch was, maar
o

stipt gezegd vond ik 't vreemd dat-i plaats nam in de 1 kl. (Z'n handen & nagels
waren niet best gesoigneerd.) Van ‘stand’ scheen-i zoo-iets als Mansholt te zyn, en
dit wàs ook zoo. Niet eigenlyk heerachtig, maar méér beteekenende dan hun
voorkomen, toon of kleeding. Zulke personen zyn daar in 't Noorden veel, en men
vergist zich als men daarby den maatstaf van den Haag aanlegt.
8.
Van 't koffertje, waarvan hy den ongewonnen kubus vorm opmerkte , kwamen
wy op praktyk, manieren, uitvindingen &c. Hy vertelde een en ander uit Amerika
waar z'n drie broêrs, zeide hy, onlangs 'n pleizierreis hadden gemaakt. Hy niet,
zeide hy. En hy ging toen nagenoeg aldus voort, alles even naïf en kinderlyk: - Och,
ik... ik zal U zeggen, ik heb eigenlyk 'n raar leven gehad. Als kind was ik veel ziek
en achterlyk... ja, ja, dat was naar! En met leeren wou 't ook niet best lukken. Och,
't was zoo min met me! En toen was ik weer ziek geweest en begon al zoo goed als
volwassen te worden, en voelde dat ik zoo achterlyk was, en toen dacht ik: jongen,
je moet toch zien dat je wat leert! En ik maakte dat ik boeken kreeg over landbouw
en toen heb ik me veel moeite gegeven, zoodat ik na lang tobben eindelyk te
groningen 'n examen kon afleggen.
(examen als wat? Nu, àlles begreep ik niet. Er is meer dat niet
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duidelyk was, maar in 't begin had ik geen reden om zoo opteletten als
later.) Ik weet ook niet of-i vermogen had. Ik denk. ja. Zie de pleizierreis
van z'n broers naar Amerika.)
En toen zei m'n heer van Royen (kommissaris d. Kon) ‘wel jongen wat zullen we nu
met je doen?’ En kyk, daar zie ik in eens in de krant dat ik benoemd was tot
burgemeester van Winsum ('n dorp in Groningen) En later hebben ze me lid van de
kamer gemaakt.
9.
- Dan is U m'nheer Schepel , zei ik
- Jawel, zoo heet ik!
- Dan is u familie van m'n vrouw!
Hy vroeg wie ik was, en zei dat hy ook meende familie van je te zyn, en dat-i
n10.

dikwyls aan gew kameraden van je Papa in den Haag er naar geïnformeerd had.
Hoe 't in elkaar zat, wist-i niet, vooral daar hy (door 'n naamsverandering in den
franschen tyd) eigenlyk slechts van grootmoeders of moeders zy van de familie
was. Maar hy stelde er groot belang in, en zou 't verder nasporen. Ik heb hem
uitgenodigd z'n nicht te komen zien! En nu nog 't komiekste: hy lykt, in 't jongere,
op je papa! Is dat niet aardig? 'S middags te Groningen zat-i naast me aan tafel. Hy
was beminnelyk-eenvoudig. Ongetwyfeld 'n braaf man, en zeker knap in de praktyk
van Landbouw &c. (Of dit nu 'n goede reden is iemand als Volksvertegenwoordiger
naar den Haag te zenden, laat ik daar.) De kennismaking was aangenaam, en ik
hoop dat-i z'n woord houdt, en ons eens komt opzoeken.
Dus alweer familie van je! O zeker ga ik naar Velp. En ik zal Nicht Betje
11.
prevenieeren om haar thuis te vinden. Daar ik nog 8 maal ‘spreken’ moet, mag ik nog niet toegeven in 't denken aan m'n
thuiskomst. Ik gis dat je Rudesheim zult kiezen. Maar als je misschien aardiger vindt
dat ik je te huis ontmoet, wèl ga dan niet naar dat nare stationnetje. Als je me thuis
wacht, weet ik immers waarom je me niet afhaalt? Reken goed uit wat het pleizierigst
is en bepaal me, in verband dáármee, 't uur (nl. savends of smiddags?) Het samen
naar huis ryden (in 'n rytuig, als je wilt) na eerst te Rudesheim wat gegeten te hebben
(of niet, om thuis gezelliger aantekomen) kan je ook aardig toeschynen. Bepaal
alles naar je keus. Te Groningen heb ik Feringa eens eindelyk gegeven wat hem
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toekomt, door thee by hem te drinken. Hy bevalt me best. Ook z'n vrouw. Verbeelje,
hy heeft 'n kwaal die hem belet te lezen. 't Zit niet in z'n oogen, maar in de hersens,
zegt-i. Ze hebben nu 'n meisje in dienst, ‘tevens tot gezelschap en voor 't hhouden’
dat hem voorleest. Z'n vrouw kan 't niet doen omdat haar keel zwak is. Dat is toch
vreeselyk die keel tegenwoordig! Titia heeft, vrees ik, ook die kwaal. Ze moet
inspuiten & gorgelen! Over 't geheel zag ze er zwak en afgevallen uit. En dan erg
s

mank! Ze is zacht en eenvoudig. Tegen de vakantie ½ Juli - ½ Aug heb ik haar by
ons gevraagd. Ze was er kinderlyk bly mee. Reeds verleden jaar was ik haar dit
schuldig, en toen heb ik op haar brieven niet geantwoord omdat ik me zoo lam
voelde en alles loopen het. Ik hoop 't nu beter te maken. Wat Titia aangaat, ze is
het tegendeel van vertoonerig. Alles by haar is kinderlyk-eenvoudig. Ze zou precies
passen by dien nieuwen neef. Toevallig hoorde ik dat ze zoo geacht is als
onderwyzeres. Wel heeft ze haar examen als hoofdonderwyzeres gedaan, maar ze
staat nog niet aan 't hoofd van 'n school. Zy is vol goeden wil en moed, maar haar
physiek verdient medelyden en 't zal 'n goed werk zyn, haar wat genoegen te
verschaffen. Te Assen (en ook te Groningen) heb ik Hartog Heys van Zouteveen leeren kennen.
Hy is doctor in de Natuurkunde. Toch houd ik hem voor 'n uil, boersch & plomp &
dom. Ook feringa schynt zoo over hem te denken. Te Leeuwarden waren Bruinsma en Hilda allerliefst. Ook Ymkje was daar. O, dit
schreef ik je al. De voordracht was daar goed, maar ik heb erg 't land over 'n stuk
daarover in de Leeuwarder Courant. Zou dat van Bruinsma zyn? Erger kan men
me niet benadeelen dan door 't plaatsen van zoo'n dor relaas! Als dàt van 'n vriend
is, wat moet ik dan van m'n vyanden wachten! 't Lykt wel of de schryver daarvan
my m'n voordrachten eens-vooral bederven wil! De Middelburger heeft het beter
ingezien! En geen woord ter kwalificatie van m'n spreken! Geen woord zelfs over 't
feit dat ik 2½ uur ruim voor de vuist spreek zonder 't minste notaatje voor me. Geen
woord over styl, inkleeding, schynbare afwyking, terugkeer tot den tekst! Geen woord
over 't epigrammatische, over de logische volgorde, over 't verband, over de
byzondere opvatting van de meest dagelyksche dingen, over 't
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verrassende van sommige conclusies, Niets over dat alles! 't Is pitoyable. Te Sneek heb ik gister ochtend by Bokma koffi gedronken, van 11-1 en toen uit
zyn huis in 't rytuig naar... Idaard-Roordahuizum. 't Was 'n vermoeiende dag. Ik ga nu 'n kop bouillon drinken en wacht op antwoord op m'n telegram. Als 't nu
maar niet treft dat je juist naar W.b. bent! Dit kon wezen. Ruim 1 uur. Daar is je telegram! Hoerah! En met 'n hartelyk woordje. Dat 's heerlyk.
Nu telegrafeer ik naar Heerenveen. En ook naar Sneek. 't Kon zyn dat ze den brief
naar Sneek hadden gezonden. Ik was zoo bang dat ik geen antwoord krygen zou
en dan niet weten of je niet thuis, of niet wel was. Ik was ongerust. Nu weet ik dat
je wèl bent, en dat ik den brief te Utrecht krygen zal. Ik hoop nu maar dat ze 'm niet
naar Sneek hebben gezonden dat is zoo'n malle uithoek, net als Zierikzee afhankelyk
van booten &c. Myn tocht daarheen op 'n bootje was weer om 'n ander mensch ziek
te maken. De kleine kajuit was vol rookende menschen, en op dek was 't koud. Het
woei 'n storm. Toch deerde me weer niets. M'n bouillon is gebracht. Ze was vervloekt slecht, 'n bruin papje. Enfin. M'n eten
gistravend
(ik had getelegr: heden 7 uur verwarmde kamer en diner gereed)
was zeer goed, 0, 10 maal te veel. Na 't eten ging ik (zoo was afgesproken) by Titia,
maar lang bleef ik niet omdat ik slapen wou. Ik heb niet gehoest. De dochter uit het
logement te Sneek had me in vliegende vaart toen ik voor Bokma's huis al in de
wagen zat, 'n zakje borstbonbons laten brengen. Ze had me hooren zeggen dat m'n
duitsche òp waren. Te Leeuwarden koopt men altyd beter sigaren dan te Amstm of Rottm. Ik heb er
300 meegenomen. Ik ben bly met je telegram. Gut, wat je toch zult veranderd hebben aan de kamerverdeeling? t Zal zeker wel
goed zyn. En dat ons lief kind zoo helpt aan de boeken! Ik ben zeker dat ik hem
veel gevorderd vinden zal. Dit kan ik merken aan sommige mededeelingen in je
brieven! 12.
Dat ik aan Heerenveen & Sneek opgaf je 27 naar Utrecht en niet
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naar hier te zenden, is om morgen hier niet op dien brief te wachten. Ik wìl op m'n
13.
14.
gemak naar Utrecht gaan, daar eten , neen, Geert en Gorter, en dan ga ik
overmorgen, weer op m'n gemak naar den Bosch. Dat is na m'n gesjouw van
verleden week, 'n luxe van gemakken. De voordrachten zelf tellen niet mee. Ik wou
dat ik er 2 op een avend mocht afdoen. 't Kòn best!
Nu beste lieve Mieske, ik stuur je 'n heel heel erge zoen, dag Mies. Dank voor je
telegram. Ik was zoo vreeselyk bang dat je ziek was, of dat er 'n ongeluk gebeurd
was. Mansholt schreef me dat je een van je paarden had uitgezet. Dit verwachtte
ik. Je moet nu winnen. 't Spyt me haast voor hem omdat-i zoo'n beste kerel is. Ik
hoop dat je hem zult leeren kennen.

Eindnoten:
aux petits soins: vol goede zorg (fr.)
antwoord: kennelijke verschrijving.
schalten & waken: geheel vrij zijn gang gaan (du.)
petit chateau of Schloss: klein kasteel (fr.) of slot (du.)
grossartig: kolossaal (du.)
hooge: oorspr. stond er ruime.
kwaker: Quaker(s), sterk ethisch gerichte godsdienstig sekte, gesticht door George Fox in 1649.
Er behoort een koffertje van die vorm en kleur, gemerkt DD, tot de bezittingen van het Multatuli
museum.
9. Schepel: J. Schepel (1833-1909), nederlands landbouwkundige en liberaal politicus; behaalde
in 1858 het diploma landbouwkunde, was van 1865-70 burgemeester van Winsum en van
1874-1901 lid van de Tweede Kamer.
10. gewn: gewezen (?).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.
12.
13.
14.

prevenieeren: van prévenir (fr.), berichten.
Sneek: oorspr. stond er Utrecht.
eten: oorspr. gevolgd door Bé bezoeken.
De vrouw van Auke Gorter, student-medicijnen te Utrecht, geboren te Sneek (1852).

[3 maart 1880
Verslag voordracht Sneek in de Sneeker Courant]
3 maart 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Sneek van 28 februari in de Sneeker
Courant, no. 18. (G.A. Sneek; afschrift M.M.)
Sneek, 2 Maart.
- ‘De deugd heeft vele onechte zusters, die de familie schande aandoen.’ Ziedaar
het onderwerp van de bezielde en bezielende improvisatie, waarmeê de heer Douwes
Dekker (Multatuli) j.l. Zaterdag avond in de Concertzaal alhier voor ons optrad. In
tal van voorbeelden, gekruid door een schat van fijne, geestige opmerkingen, trachtte
de gevierde spreker aan te toonen, hoe vele onzer zoogenaamde deugden, als daar
o.a. zijn: Zindelijkheid, Waarheidsliefde, Standvastigheid, Vaderlandsliefde,
Nederigheid, Zachtmoedigheid, Verdraagzaamheid enz. enz., - óf vaak niet veel
meer zijn dan een vernis, een masker, waarachter veel lelijks, veel onwaars
verborgen wordt, óf vaak in hare ‘spotvormen’ zulke leelijke uitwassen vertonen,
dat daardoor het eigenlijke karakter der deugd geheel verloren gaat. Met een
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krachtige opwekking om voortdurend en onvermoeid te streven naar waarheid en
in den strijd daarvoor pal te blijven staan tot het einde, besloot hij zijne keurige,
kernachtige rede, die met ingespannen aandacht door zijn auditorium werd gevolgd
en die, vooral in het tweede gedeelte - wij herinneren hier slechts aan de heerlijke
schildering der Liefde - zoo rijk was aan poëzie en zoo krachtig tot het gemoed van
hoorders en hoorderessen sprak.
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Wij betreuren het daarom te meer, dat het getal toehoorders betrekkelijk gering was
en zoovelen gemist werden, die we gaarne onder zijn gehoor hadden gezien. Mocht
ons later op nieuw de gelegenheid worden aangeboden van Multatuli's voordrachten
te genieten, dat dan een talrijker opkomst het bewijs geve van meer waardeering
voor het streven van dien grooten denker en gevierden spreker.

[3 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
3 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier waarvan blz. 1 en 2 (⅓)
beschreven. (M.M.)
Utrecht 3 Maart lieve beste Mies! Ik vond gister hier je brief 28, met Wouters
verjaar geschenk. ('n bildeken) Zeg hem er alles liefs over. Och, ik kon zien dat
hyzelf 't had toegeplakt met de noodige gom! 't Was zoo aandoenlyk!
Ik schryf je nu maar kort, daar ik straks naar den Bosch ga.
o
Toch m'n groot verdriet ontving ik nog altyd je n 27 niet! Eergister verzond ik van
Deventer 'n langen brief. Al was je 27 van Heerenveen naar Sneek gezonden, dan had ik hem toch nu
reeds kunnen hebben, dunkt me. Je weet dat ik, in die veronderstelling, naar Sneek
ook getelegr. had. Ik ben er verdrietig over. En wat nu te doen? Gistr'avend ben ik by de Gorter's geweest. Ditmaal niet by Betsy. Gister op m'n reis van Deventer heeft het erg gestormd. Alle treinen kwamen te
laat aan. Nu is 't weêr wat beter. Ik heb 'n deventer koek voor je gekocht. De man, hoorende wie ik was, wou hem
present geven, en daar ik dit niet aannam, zond hy er toch één koek present by met
'n zeer hartelyk briefje. o
Ik heb zoo 't land over die n 27! Ik schryf nog eens naar Heerenveen, om te
vragen of ze 'm naar Sneek hebben gezonden. 1.
Over Wou zal ik trachten niet ongerust te zyn . Geef hem 'n zoentje van papa.
Van Zaltbommel naar Harlingen gaande zal ik te Utrecht halt houden. Dáár kan ik
dus eenmaal 'n brief ontvangen, dag Mies.

Eindnoten:
1. Er was sprake van een lichte ongesteldheid.
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[3 maart 1880
Advertentie voordracht Harlingen]
3 maart 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Harlingen op 8 maart in de
Harlinger Courant, no. 27. (Archief Harlinger Courant, Harlingen; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT

van
MULTATULI,
Maandag 8 Maart a.s.
's avonds 8 uur,
in den
STADSSCHOUWBURG.
De redactiën der bladen, welke zich uitspreken over de tegenwoordige bestudeerde
improvisaties van Neerlands meest gemalen letterkundige, zijn eenstemmig in
bewondering over den rijkdom van oorspronkelijke gedachten, over den krachtigen
humor en schoone inkleeding van Multatuli's voordracht. Allen, die prijs stellen op
een fijn kunstgenot, maar vooral op eene onafhankelijke levensbeschouwing, worden
attent gemaakt op deze séance, welke wordt aanbevolen door
F. LIEFTINCK.
J. VAN HULST JR.
MR. B. VAN LOON.
H. VAN SLOOTEN.
J.F. JANSEN.
Bij de Boekhandelaars A. LAND. Ezn. en W.L.H. BRUGSMA liggen Lijsten ter
Inteekening en zijn Kaarten te bekomen. Voor Dames worden, des verlangd, de
beste plaatsen geresveerd.
TOEGANSPRIJS
TOEGANSPRIJS

bij inteekening f 1.buiten inteekening f 1.50

[3 maart 1880
Voordracht te 's-Hertogenbosch]
3 maart 1880
Multatuli spreekt te 's-Hertogenbosch
Van deze voordracht is noch een advertentie noch een verslag teruggevonden.
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[4 maart 1880
Artikel in het Algemeen Handelsblad]
4 maart 1880
Artikel in het Algemeen Handelsblad, no. 15523. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.) Alleen het slot is afgedrukt.
(....)
De avonden korten. In 't Noorden heeft men nog niet den dag in den nacht verzet.
De gewone lijst van voordrachten, nutslezingen, amusementen enz. zal spoedig
afgehandeld worden. Men rept zich reeds om aan het einde te komen. Een paar
van die groote reeks dienen bijzonder genoemd te worden. Ze behooren tot de
laatste. In de Groningsche werkliedenvereeniging was letterlijk geen staanplaats
onbezet, toen de heer de Rot uit Rotterdam daar het woord voerde. ‘Verplicht en
kosteloos onderwijs’ (het oude thema) werd met klem verdedigd. Dan zal er een
geslacht opgroeien, dat het stemrecht waard is, dat in den vrede en arbeid zijn heil
en 't welzijn van den Staat moet bevorderen. Nu nog 80.000 kinderen, die opgroeien
zonder onderwijs, dus ook zonder opvoeding. Wij zeggen 't met hem: gevaarlijke
staatsburgers! ‘Troonomverwerpers, barricade-opwerpers.’ We voegen er bij:
lastposten op 't grootboek der maatschappij, misdadigers, bandieten, burgers en
burgeressen van gevangenissen en gestichten, bedeelden van kerk en gemeente,
zorgelooze opvoeders van een nog zorgeloozer geslacht!
Tegen den oorlog, de dienstvervanging, 't kazerneleven richtte de spreker zich
vervolgens. ‘Als er legers moeten wezen, maakt ze dan uit goed betaalde vrijwilligers,’
was een andere, misschien niet zeer practische raad. Dat de belastingen te veel
op de eerste levensbehoeften en daardoor te veel op den werkman drukken; dat
gezonde arbeiderswoningen beter dan alle petitionnementen het misbruik van
sterken drank zullen tegengaan; dat het leven van vrouwen en meisjes in fabrieken
disharmonie en rampen brengt in de woningen der arbeidende klassen; dat
toenadering tusschen patroons en werklieden hoogst gewenscht is, meer
aaneensluiting tusschen de werklieden noodzakelijk, werd achtereenvolgens met
warmte betoogd. Laat er overdrijving zijn in vele beweringen, de critiek zal wel
afdingen. Beter overdrijving bij gezond leven dan stilstand en dood.
Multatuli heeft gesproken in 't Noorden! De geniale schrijver van
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Max Havelaar en de Ideeën is oud geworden, maar niet verouderd. Zijn macht over
de taal is toegenomen, het wapen der satire hanteert hij ongeëvenaard kalm, maar
soms bitter sprak hij over de meest uiteenloopende dingen in dezelfde voordracht.
Zijn publiek wist hij te electriseeren. Men voelde zich, gedurende zijn keurige
improvisaties, onder den indruk van een grooten geest.
B.

[4 maart 1880
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
4 maart 1880
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1(½) beschreven. (M.M.)
hotel de Kroon beste Korteweg! Zoo even ben ik hier aangekomen, en straks
1.
moet ik naar Laanzicht waar ik dineeren zal. Zie ik U van avend op de lezing? Als
't mogelyk is, en U schikt kom ik morgen ochtend, voor m'n vertrek naar Bommel
even by U.
Intusschen vriendelyk gegroet van
Dek

Eindnoten:
1. Laanzicht: het huis van R.J.A. Kallenberg van den Bosch.

[4 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
4 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel gevouwen velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3 (⅖) beschreven. (M.M.)
Breda, Donderdag middag lieve beste Mies, ik kreeg hier je brief 29. Dankjewel.
1.
Gister in den Bosch is 't goed afgeloopen, schoon ik meer menschen had
gewenscht. Er waren maar 130, denk ik. De storm (vreeselyk) en dat alles onder
water staat, was er schuld aan zei men. Straks ga ik naar Laanzicht dineeren. Morgen naar Bommel. Vandaar ga ik te
2.
Utrecht halt houden voor ik naar Harlingen ga. Dàn ben ik gauw klaar. Ik beken
3.
dat het me de keel uithangt. Het succes moest, ook finantieel grandioos zyn, en
dit is het niet! Dit ergert me.
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Goddank dat Wouter beter is! Ik kan er niet aan denken dat kind te verliezen. ‘Papa's
lieve hart, papa's lieveling.’ Zeg hem dat. - Over uur van thuiskomen nader. Ik denk
er over als jy. Zamen van Rudesheim naar huis is wel gezellig. dag beste Mies. dag
lieve Wou.
haastig.
Dat ik nu je 27 niet heb, is geen wonder. Ik heb Utrecht opgegeven voor adres
als-i terecht komt. 't Is me heel verdrietig.

Eindnoten:
1. is: oorspr. stond er was.
2. Harlingen: oorspr. stond er Harderwijk.
3. succes: oorspr. stond er effect.

[4 maart 1880
Voordracht te Breda]
4 maart 1880
Multatuli spreekt te Breda.

[5 maart 1880
Verslag voordracht Groningen in Vox studiosorum]
5 maart 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Groningen van 24 februari in Vox
studiosorum, 6e jrg., no. 8. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Groningen, 29 Februari - Reeds lang te voren was het aangekondigd dat Multatuli
Dinsdag 24 Febr. zou spreken. De opkomst van het publiek was redelijk wel, maar
1.
of allen voldaan naar huis keerden, c'est une autre chose . In de onmogelijkheid
zijnde hem te hooren, werd ik uit den nood gered door het volgende verslag mij van
bevriende hand toegezonden.
‘Multatuli trad l.l. Dinsdag alhier op, met eene rede over idealisme, als een beletsel
om de werkelijkheid goed aan te durven, en realisme. Hij wilde ons het bewijs leveren
dat idealisme en realisme niet te scheiden waren. Volgens zijne meening waren 't
woorden die in de gehoorzalen der Academies gebruikt waren alleen om zaken te
onderscheiden, niet af te scheiden en zooals 't wel met meer woorden gaat, waren
zij langzamerhand verbasterd en werden zij gebruikt als benamingen van twee
levensrichtingen.
Eerst betoogde hij, dat men van geen enkel schrijver, zoowel uit den ouden als
den nieuwen tijd, kon zeggen, dat hij uitsluitend idealist ofwel realist was. Idealisme
en realisme vertoonden zich in bonte mengeling bij hen. Ook schilders waren in
hunne kunstprodukten tegelijk idealistisch en realistisch, o.a. Israëls in zijne bekende
schilderij ‘Na den storm’; de beschrijving van die schilderij behoorde voorzeker tot
't glanspunt van den avond; toonde
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M. in de voorbeelden uit de werken van Homerus en Hesiodus, dat hij komisch kon
zijn, in de beschrijving van ‘Na den storm’ wist hij 't gemoed zijner hoorders tot
tranens toe te roeren - ‘voorwaar, 't is een gave met klanken te malen.’
In 't tweede gedeelte zijner rede wilde M. doen als een advocaat, die bij kris en
kras beweert, dat de beschuldigde onschuldig is, maar toch, als de rechter soms
mocht meenen, dat hij schuldig is, verzachtende omstandigheden pleit. M. beweerde,
dat idealisme en realisme geen onderscheidene levensrichtingen waren, maar
gesteld nu eens dat ze 't wel zijn, dan is iedere realist toch weer idealist en
omgekeerd. Want volgens M. had ieder mensch een idee, en zie, daar heeft men
weer 't ideaal, en ieder idealist moet zich toch ook weer bezighouden met de
werkelijkheid. Maar of men nu zonder nader bewijs idee en ideaal gelijk mag stellen,
is dunkt mij juist een punt in kwestie. Als definities van realisme gaf spreker die van
Droogstoppel en van idealisme gaf hij er ook zelf een; die definities mogen al of niet
juist zijn geweest, maar is 't voor een logisch betoog goed, dat men wanneer iets
beschreven wordt, daarvan zijne eigen definities geeft? Ik zou meenen, dat het beter
ware geweest, wanneer M. de definities respectievelijk van een realist en van een
idealist zelve als basis had genomen en mijns inziens zou het betoog daardoor in
waarde hebben gewonnen. Maar wat spreek ik van betoog! De rede bestond eigenlijk
uit niets anders dan uit eene reeks van voorbeelden, die, wel is waar, veel te denken
gaven, maar toch geen betoog vormden en dit ook nooit konden vormen.
Zou M. velen tot zijne meening hebben overgehaald? Ik geloof het niet. Enkelen
mogen door zijne welsprekendheid zijn meegesleept, de meesten zullen wel hebben
opgemerkt, hoe hij over sommige punten heendraafde o.a. over idee en ideaal, over
Emile Zola etc. Van Zola had hij niets gelezen, en om dan een schrijver te
veroordeelen als een agent van de Eau de Colognefabrieken te Keulen, alleen om
eene reeks woorden in de spectator is toch, dunkt mij, wat al te kras. Maar zeer
zeker stemmen allen met zijne slotwoorden in, nl. dat wij de geheele natuur, niet
alleen de groene natuur moeten waarnemen, dat daardoor menig ongeleerd man
werkelijk boven een geleerd man staat en dat wij moeten streven om mensch te
worden in den vollen zin des woords, om waar te zijn. Dat worde zoo!’
J.A. Feith

Eindnoten:
1. C'est une autre chose: dat is iets anders (fr.)
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[5 maart 1880
Advertentie voordracht Enkhuizen]
5 maart 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Enkhuizen op 9 maart in de
Enkhuizer Courant, no. 28. (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn; fotokopie
M.M.)
VOORDRACHT

door
MULTATULI
op Dinsdag den 9 Maart e.k.
des avonds om 8 uren, in de Kolfbaan van den Heer J. SCHOLTEN Dz. te
Enkhuizen. Kaarten à f 1.- te bekomen bij den boekhandelaar A. EGMOND;
tot de 9den Maart des avonds; dan en aan het lokaal à f 1.50.

[5 maart 1880
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg]
5 maart 1880
Brief van Multatuli aan D.J. Korteweg. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3 (½) beschreven. (M.M.)
Breda Vrydag middag 3 uur
Waarde Korteweg! Eerst 4.25 kan ik vertrekken, daar ik den ganschen morgen
bezet had, en niemand wou teleurstellen of afwyzen. Maar nu heb ik slaap en voel
me moê. Verbeel je, ook eergist'ravend was ik zeer laat naar bed gegaan. En op
dit oogenblik verwacht ik nog bezoek. Ja, ik ben moê, en hoe ik 't er vanavend
afbreng weten de goden. Ik zal spreken over de belangrykheid van 'n 60 jarigen
ouderdom en misschien zal ik door blyk te geven van slaperigheid de charade en
1.
action spelen. Als ze maar niet denken dat ik 't er om doe en dat m'n sufheid
gemaakt is. Enfin.
Hartelyk dank voor Uw prettige ontvangst. Als de kamer maar goed gelucht is!
Onze Iterson is zeker al weg? Hoe jammer dat ze zoo tobben over dat kind!
2.
Wilt ge zoo goed zyn bygaand pakketje aan V.d.B. te overhandigen. Graag had
ik er iets bygeschreven, maar ik zit er mee bezet. Zeker heeft het stuk veel
verdienste, en 't is jammer dat men niet
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beproefd heeft welk effekt het maken zou. Dit weet ik niet, doch 't ware te beproeven
geweest. Ze proberen 't vaak met stukken van veel minder allooi. Toch moet V.D.B,
den moed niet opgeven. Hy heeft beste indrukken, en wanneer 't stuk blyken zou
niet goed te zyn, zou 't aan den vorm liggen. Die bevalt me hier en daar niet, schoon
ik moeite hebben zou m'n indruk onder woorden te brengen. Enfin, kritiek verlangt
hy niet van my, en die kan ik ook moeielyk geven. Dit zou ànders zyn indien ik 't
stuk slecht vond. Gut, ik heb zoo'n slaap! Dag beste Korteweg, groet uw lieve vrouw,
en ook V.D.B. met z'n vrouwtje. Dank voor den gezelligen avend! Tot m'n spyt
vernam ik dat je geplaagd werd door kiespyn.
Hartelyk gegroet van
tt
Dek

Eindnoten:
1. Charade en action: levend toonbeeld (fr.)
2. V.d.B.: R.J.A. Kallenberg van den Bosch.

[5 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
*5 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Waarschijnlijk onvolledig weergegeven. (Brieven
WB X, blz. 189.)
Breda, Vrydagmiddag
Ik spreek tegenwoordig met 'n gemak dat niet te begrypen is. Lessenaartje of
tafel heb ik niet meer noodig. Alleen 'n stoel om de linkerhand 'n plaatsje te geven.
Maar als die er niet is, zooals in den Bosch is 't ook goed. En niets brengt me van
m'n stuk. Met het oog daarop is 't eigenlyk jammer dat ik nu gauw gedaan heb. Maar
wel ben ik bly spoedig thuis te komen, en dat er gauw 'n eind komt aan 't eeuwige
uit- en inpakken, kofferleven, logementen enz. De stormen en de regen hebben me
niets gehinderd, schoon eens 's nachts door de persing van de lucht op de
kletterende ramen m'n kamerdeur open vloog. We hebben vreeselyke stormen
gehad en 't waait nog. Ook regent het weer.
Dat ellendige weer heeft slechten invloed op de opbrengst van m'n voordrachten.
Veel menschen van buiten konden niet komen omdat alles onder water staat. By
den Bosch enz. was alles 'n bare zee.
Over 'n paar dagen stuur ik je weer wat geld. Veel minder helaas dan ik gehoopt
had, maar toch genoeg om tevreden te wezen, (eens aannemende dat we in Holland
zyn. Anders moest ik 't ellendig noemen.)
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[5 maart 1880
Voordracht te Zaltbommel]
5 maart 1880
Multatuli spreekt te Zaltbommel
Van deze voordracht is noch een advertentie noch een verslag teruggevonden.

[6 maart 1880
Brief van Mimi aan G.C. de Haas-Hanau]
6 maart 1880
Brief van Mimi aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-3 en 4 (⅗) beschreven. (M.M.)
Geisenheim 6 Maart 80.
Lieve Mevrouw,
Het was wezenlyk heel vriendelyk van U ook aan my te denken toen U dek zag
en sprak en ik had daarom Uwe letteren ook niet zoolang onbeantwoord mogen
laten, maar ‘men’ kan soms zoo nalatig zyn - en ik maak me helaas te dikwyls aan
de

dat euvel schuldig! Ja, de beste dek houdt zich gelukkig heel goed. Aleen de 2
maal dat hy in Rott. sprak, was i zenuwachtig en heeft hy zich opgewonden wat
toen ook zyn byzondere oorzaak had. Anders altyd kalm en niet overspannen en
zelfs niet moe zooals hy zegt - wat toch byna niet te gelooven is. Maar misschien
denkt U dat hy reeds te huis is? Neen neen! De volgenden week nog 5 voordrachten
in N Holl. van daag in 8 daag de laatste, dan zyn het er 37! - daarna gaat hy even
nog eenige vrienden bezoeken (heeft hy u niet gezegd hy ook in R kwam?) maar
over 14 daag, denk, hoop ik toch dat hy thuis zal zyn. - Ik weet hoe hartelyk u dek
genegen is, lieve Mevrouw, en heb het immers reeds ondervonden hoe
vriendschappelyk dat u ook voor my gestemd heeft, en zelfs voor 't kind. Ons ‘zoete
hart’ (wat hy is, o!) was overigens een mooi stout jongetje by U; buitengewoonheden
dienen zoo'n kind niet erg. Ze weten het dadelyk als men om de een of andere
oorzaak de teugels wat schieten laat! Maar toch, de mooie tramwagen die u hem
zond doet uw naam nog dikwyls noemen. De arme ezel is ter ziele, maar Wouter
dacht nog gister aan den ‘ezel van Mevr de Haas!’ Het wondert me dikwyls dat hy
alles nog zoo goed weet van een jaar geleden.
Ja, ik was ook graag mee nr Holl. gegaan en ik zag er erg tegenop hier zoolang
alleen te blyven. We kennen hier letterlyk niemand; dus het is heel eenzaam. Maar
toch verveeld heb ik my geen
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oogenblik, en dan voor allerlei huishoudelyke redenen was het beter zoo, en dan ik geloof haast dat het zóó voor dek kalmer was. en dit jaar vooral ben ik bly tehuis
te zyn gebleven, daar juist in deze dagen een van myn zusters een bloeiend, door
en door gezond kind aan die afschuwelyke keel ziekte verloren heeft. Het kind was
een half jaar ouder dan het onze. Zyzelf heeft daarna de ziekte ook gehad en dek
schreef me herhaaldelyk hoe bly hy was dat Wouter hier was, en dat by ons
medelyden voor Christine niet ook nog angst kwam voor ons kind. Lieve Mevrouw,
ik druk u heel hartelyk de hand. Maakt mynheer 't wel? en mag ik m'n groeten
verzoeken ook aan de familie W.? Ik zou ook verheugd zyn wat nader kennis te
maken. Komt U nooit eens deze streken uit? Of heeft m'nheer de Haas nooit vacantie
en kunt U niet kiezen tusschen de twee bezwaren om de kleine familie meetenemen
òf thuis te laten? O, ik kan er in komen! Ons ééne Woutje is ons al zoo'n ketting aan
't been. Maar één die we voor niets ter wereld wilden missen.
Met de meeste achting
Uw zeer toegenegen
Mimi Douwes Dekker

[7 maart 1880
Verslag voordracht Breda in de Bredasche Courant]
7 maart 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Breda van 4 maart in de Bredasche
Courant, no. 20. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Donderdag-avond had voor een talrijk publiek in den Schouwburg de voordracht
van Multatuli plaats. Hoewel zijn onderwerp dit jaar tot titel voerde Realisme en
Idealisme, kunnen wij niet anders zeggen, dan dat zijne voordracht zeer veel
overeenkomst had met die, welke door hem in 1878 en 1879 alhier gehouden zijn.
Afbreken is en blijft tot steeds het hoofddoel; - moge hij bij een volgend maal ons
ook eens leeren opbouwen.

[7 maart 1880
Advertentie voordracht Hoorn]
7 maart 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Hoorn op 10 maart in de
Hoornsche Courant, no. 2981. (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn;
fotokopie M.M.)
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PARKZAAL.
VOORDRACHT

door
MULTATULI,
op Woensdag 10 Maart e.k.
des avonds ten 8 ure.
Toegangskaarten à f 1.- te bekomen aan het Bureau dezer Courant. Den
10 Maart des avonds is de entréeprijs f 1.50.

[7 maart 1880
Advertentie voordracht Schagen]
7 maart 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Schagen op 12 maart in de
Schager Courant, no. 1271. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
VOORDRACHT

VAN MULTATULI
op Vrijdag 12 Maart 's avonds 7 uur, in het lokaal van A. KNIKKER.
Toegangskaarten à f 1.00 bij inteekening, den 12 Maart is de entrée prijs
f 1.50.
Plaatsen kunnen besproken worden à 10 Cents.

[7 maart 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
7 maart 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (⅗) beschreven. (M.M.)
Utrecht, 7 Maart 1880 beste Haspels! Ik heb hier vandaag rustdag gehouden. In
den Bosch en te Breda was ik twee dagen achter een laat opgebleven, en daarna
had ik den heelen vrydag ochtend geen oogenblik rust gehad, zoodat ik te Bommel
zoo moê & slaperig was dat ik waarlyk tegen m'n taak opzag. Maar toen ik op m'n
post stond ging 't weer (voldoende) goed. Ik ben er groots op nooit spelgebroken
te hebben. Hier gister aankomende, en ook vandaag heb ik me eens behoorlyk
toegelegd op systematisch uitrusten, zoodat ik nu weer heelemaal frisch ben. ‘Frisch’
e
voor myn doen. Morgen I trein naar Amsterdam, en direkt naar de boot die om 10
vertrekt. Dit wint me één keer uit- & inpakken en één maal
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bedwarmen (of: -drogen) uit. Daarom ga ik niet van avend naar Amsterdam.
n

Den 14 Zondag, hoop ik te Amsterdam te komen om 'n paar zaakjes aftedoen,
en m'n plan is, Maandag te Rotterdam te zyn en daar dien dag en den volgenden
te blyven. Ik wil gaarne 't Museum van de hh. Van der Hoeven & Buys zien, en
daartoe is wat tyd noodig. Ik heb 't hun beloofd, en doe 't dus voor m'n definitief
vertrek uit Holland. M'n vrouw schryft me dat ze Koen heeft uitgenoodigd in de vakantie. Dat is best!
Maar, afgescheiden hiervan, gy en Dirk moeten komen. Ik hoop dat z'n vrouw wel
is, ik zag in de courant dat ze bevallen was. De overigens vuile kranten zyn dan
toch voor iets goed. Het Handelsblad heeft zich vergist door te verzuimen 'n stuk
1.
afteknippen van 'n korrespondentie ‘uit het Noorden’ waarin ik geprezen word . Ik
had byna lust die redaktie er 'n standje over te maken. Doodzwygen en
schandvlekken heb ik leeren verdragen, maar hun lof benauwt me. Wilt ge zoo goed zyn, wat ge (ronde som) in kas hebt, naar huis te zenden? Dank voor Uw verjarings brief. Gut, het is zoo gek, 60 jaar oud te zyn! Ik kan er
me maar niet in thuis voelen, en voor ik goed zal geleerd hebben oud te zyn, ben
ik dood. Die laatste jaren gaan als 'n bliksem!
Dag beste kerel, hartelyk gegroet. Ook Dirk.
Uw liefh.
Dek
Als gy misschien de dagen die ik voor Rotterdam bestemde niet daar zyt, zal ik m'n
vertrek uitstellen, of 'n andere regeling maken om U te kunnen ontmoeten. Ik reken
o

o

er echter op dat ik 't te Rotterdam zeer druk hebben zal. 1 Dat museum, 2 Eenige
o

verplichte bezoeken. 3 Inkoopen en verzending regelen van
groenen erwten
kapucynders
thee
rolpens }niet te krygen by ons.
gort }niet te krygen by ons.
stroop }niet te krygen by ons.
en nog een & ander.
Adieu! -
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Als Dirk en gy misschien van den zomer tegen de kosten opziet, laat me dan
meedoen. Je zult ons huisje zoo aardig vinden. Maar Geisenheim is 'n nest.

Eindnoten:
1. Zie bij 4 maart 1880.

[7 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
7 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Utrecht, Zondag ochtend lieve Mies, ik heb 9 uur aan een stuk geslapen, (heb je
o
1.
m'n brief van gistravend? Hy moet van ochtend 1 trein vertrokken zyn) Jongen
2.
heeft me domineesklontjes laten halen, maar ik heb ze niet noodig gehad, daar ik
niet gehoest heb. Hy zegt dat-i me gehoord heeft door 't open venster (ik heb 'n
kamer beneden die op den Hof uitkomt maar ik weet er niets van.
o
M'n plan is morgen 1 trein naar Amsterdam te gaan en dan direct naar de
Harlinger boot. Het weer is bedaard. Ze zullen dus wel varen. Zoo neen, dan ben
ik er af met 'n telegram. Héél erg zou ik 't niet vinden als die malle uithoek (Harlingen)
3.
er eens introk, mits ik maar verantwoord ben, door force majeure .
Ik ben nu 'n beetje zenuwachtig door 't vooruitzicht spoedig thuis te komen en
hoe ik zal doen met een en ander dat ik mee wou nemen en dat aan rechten
onderhevig is. Dat oponthoud aan de grens is vervelend, en ik gis dat er geen
4.
Steueramt te Geisenheim is, zooals te Wiesb. Informeer eens of de revisie en
betaling byv. te Rudesheim kan geschieden. Ik wou meenemen
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thee
gort } voor Wou
stroop } voor Wou
rolpens?
erwten
kapucyners
en misschien nog een en ander.
Informeer eens by Weil, maar noem geen voorwerpen. Hy is winkelier en er kan
5.
dus tegenzin bestaan je inlichting te geven. Zeg alleen: etwas Steuerpfhchtiges of
zoo iets. Ik wou dan al wat in die termen valt, te Rotterdam in één kist pakken en
m'n koffers dusdoende vry maken. Die kist kon dan met de boot gaan. 6.
Verbeelje hoe netjes ik gewirtschaft heb met m'n waschgoed. Alles, op wat ik
aanheb na, is schoon. Daar liggen elf nette hemden. (6 van jou en 5 zeer goede
7.
die ik te Zutfen kocht. één heb ik aan, en straks verschoon ik me Eigenlyk had ik hier gistravend 'n brief van Haspels verwacht (of van ochtend)
waaruit ik zou te weten gekomen zyn of er soms nog nieuwe voordrachten
aangenomen zyn. Ook had ik graag willen weten wat-i in kas had om te berekenen
wat er naar huis kan worden gezonden. Nu, dat komt terecht. Over 't geheel is me 't cyfer der toehoorders op veel plaatsen tegengevallen. (Dit
is heel iets anders dan het tegenvallen der opgaven van 't bedrag nadat ik dat cyfer
getaxeerd had.) De opkomst was middelmatig en geenszins in verhouding tot de
betuigingen van sympathie en tevredenheid. Hier en daar heb ik m'n verdriet daarover
te kennen gegeven. Maar ik wil nu niet toegeven in wrevel daarover. De Hollanders
zyn nu eenmaal oneerlyk, en 't geklaag daárover zou geen end hebben als ik begon.
Toch zeg ik 't waar het tepas komt. 8.
Van Breda zond ik je 'n brief-(je?) en juist daar zag ik in 't Handelsblad 'n woordje
over my in 'n ‘Brief uit het Noorden’. Ik zelf had geen tyd er 'n adresje omteslaan en
9.
10.
droeg dit by 't weggaan naar Laanzicht den propriétaire op met verzoek daarop
tzelfde adres als op den brief te zetten. Heb je die krant ontvangen? Zeker heeft de
Redaktie dien brief niet ten einde toe gelezen, anders had ze 't slot er van af geknipt.
Aardig dat dit er doorgeslipt is. Zie zoo, ik heb me gewasschen &c. En nu maak ik 't volgend program. Als 't
verandert, zal ik je intyds waarschuwen. -
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morgen

8 Maart

Harlingen

9 Maart

Enkhuizen

10 Maart

Hoorn

11 Maart

te Hoorn blyven

schryf maar niet
naar

{ 12 Maart

Schagen

schryf maar niet
naar

{ 13 Maart

Helder

Schagen & Helder 14 Zondag

Amsterdam

afdoen Funke
Wertheim &c

15 } Rotterdam, en
dag (den 17) voor
Arnhem
16 } Rotterdam, en
dag (den 17) voor
Arnhem
17 } Rotterdam, en
dag (den 17) voor
Arnhem
18 van Arnhem in
eens dóór naar
huis.
Doe jy met al of niet te Rudesheim te komen wat je 't prettigst vindt. Als je niet
aan den trein te Geisenheim bent, zal ik 't best begrypen & goedvinden. Ook ik heb
'n hekel aan dat gegaap. (Als je 't maar kunt vinden met Wou, dat je me niet afhaalt.)
Om hem dàt uitteleggen zal 'n tour zyn! Gut, dat-i vroeg waarom hy te G. was!)
Maar nu moet ik je waarschuwen tegen de mogelykheid dat ik om een of andere
reden zou kunnen genoodzaakt zyn, 'tzy te Amsterdam tzy te Rotterdam een dag
uittestellen. Wat moet, moet, maar ik hoop van niet. Als alles dus goed gaat zie ik
je donderdag over 8 dagen s avends. Ik verzoek osselappen, heel gaar, tot m'n
welkomthuis. Bestel ook 'n paar kistjes sigaren van Bichel. Gut, ik ben zoo benieuwd naar je gordynen. En waar m'n kamer wezen zal. Ik schryf aan Haspels dat-i je zenden moet wat-i in kas heeft, d.i. in ronde som.
't Is 3 uur. Ik ga daar 't mooi weer is, wat wandelen tot etenstyd, en doe dezen
maar meteen op de post. Ik schreef zoo even aan Oebé, Wertheim, Haspels en V.d.
Hoeven, alles in verband met m'n reisprogram. Ik hoop er by te kunnen blyven.
Dag beste Mies, ik zend je 'n hartelyken zoen.
Vergeet niet te informeeren hoe 't kan geschikt worden dat m'n kist met allerlei
niet hoeft te worden geopend aan de grenzen. Ik heb nog maar 5 buitenl. postzegels, en koop geen nieuwe. Dat is aardig, als
11.
commencement de la fin . Ik voel me onbegrypelyk wel. -
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Er staat me voor dat ik in m'n brief van gister wat vergeten had en ik weet niet wat?
Ik dacht nog over die Sofie. Er is voor en tegen. Maar dàt was 't niet. Nu 't zal me
wel in den zin komen. Belangryk was 't niet. dag Woutje, lieve jongen van papa.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jongen: de logementhouder van Kasteel van Antwerpen te Utrecht.
domineesklontjes: bruine kandijsuiker.
force majeure: overmacht (fr.)
Steueramt: belastingkantoor (du.)
steuerpflichtig: belast met invoerrechten (du.). In duitse schrijfletters.
gewirtschaft: economisch omgesprongen met (du.)
kocht: oorspr. gevolgd door een haakje sluiten.
Zie bij 4 maart 1880.
Laanzicht: de woning van Kallenberg van den Bosch bij Breda.
propriétaire: eigenaar (fr.) in dit geval van het hotel.
commencement de la fin: begin van het einde (fr.)

[8 maart 1880
Voordracht te Harlingen]
8 maart 1880
Multatoli spreekt te Harlingen.

[8 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
8 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (½)
beschreven. (M.M.) De brief werd op 9 maart voltooid.
Harlingen, Maandagavend
Zie zoo, dat's hier weer afgedaan. Ze hebben me terug geroepen, wat me nogal
bevreemdde. Want ikzelf was niet erg tevreden. Maar 't hangt me de keel uit, dat
begryp je wel. Ik heb vandaag eerst een uur gespoord en toen ±7 uur op de
Zuiderzee gestoomd in vinnige kou. Dat ik met de boot ging, wat omdat ik hoopte
op even mooi weer als gister, maar dit was mis. Felle noordenwind en kou.
Noordenwind is tégen, dat vat je! 't Was 'n vervelende reis, en ik kwam moe en
verkleumd aan. Enfin, t is nu weer achter den rug. Morgen weer in de boot, maar
slechts 3 uur. Ik ben bly dan wat te naderen. Lastig dat Enkhuizen en Hoorn allebei
zoo afgelegen zyn van 't spoor. Schagen ligt wèl aan 't spoor. Heb je m'n brief van gister, Utrecht, dien ik in de bus deed toen Betsy met me
liep? Gister schreef ik aan Haspelsje geld te zenden. Als je 't niet al hebt, moet je 't
spoedig krygen. Hoeveel 't wezen zal, weet ik niet. Nacht beste Mies, ik ga slapen. Ik zend je 'n zoen. Zou je al naar bed zyn, 't is
over 12. Ik hoop goed te slapen. Nu nog 4 maal spreken. Dat begint aftetellen, 't
Bezwaart me niet als taak, maar 't verveelt me. Donderdag over 8 dagen thuis! Als
ik nog 'n dag kan winnen, doe ik 't! Reken maar Donderdag, 's avends om 8 uur. Ik
heb 'n duitsch spoorboekje, en jou aanwyzing komt uit, schoon ik nog niet goed
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Enkhuizen, dinsdag midd
Zie zoo, alweer op 'n andere plaats. Het weer was vandaag mooi op de boot, en
maar 3 uur, juist op de helft van gister. Op de boot was iemand die me zei dat er te
Winschoten 'n brief voor me lag. Ik schryf er nu om, en ben bly dat-i nu terecht komt.
Zekerheidshalve laat ik hem nu maar naar Amsterdam zenden, omdat ik by 't
opgeven van Helder of Schagen niet zeker ben.
Ik zie nu dat de reis van hier naar Hoorn makkelyk is. Er gaan diligences die er
maar 2 uur over doen. Als ik dus 'n rytuig apart neem, duurt het nog korter. Dat valt
mee.
1.
Het is heerlyk weer vandaag. Ik ga dien Bais even bezoeken en aan 't
spreeklokaal vragen of er brieven zyn. Meteen doe ik dezen op de post.
Dag Mies, dag Wou.

Eindnoten:
1. Bais: vgl. bij 25 juni 1879.

[9 maart 1880
Voordracht te Enkhuizen]
9 maart 1880
Multatoli spreekt te Enkhuizen.

[10 maart 1880
Verslag voordracht Harlingen in de Harlinger Courant]
10 maart 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Harlingen van 8 maart in de Harlinger
Courant, no. 30. (Archief Harlinger Courant, Harlingen; fotokopie M.M.)
Harlingen, 9 Maart. De heer E. Douwes Dekker, wiens optreden alhier reeds
geruimen tijd te voren was aangekondigd geworden, sprak gisteren avond in den
Stadsschouwburg voor een talrijk publiek, en wel, op verzoek, over ‘Realismus en
Idealismus,’ een onderwerp, waarin Multatuli zich geheel kon uitspreken. Wie in het
gesprokene zijne eigene denkbeelden terugvond, hij zal toch moeten erkennen, dat
de wijze, waarop het onderwerp is behandeld geworden, voor allen aantrekkelijk
was, - dat de satyre, welke ieder oogenblik te voorschijn kwam of ondeugend om
een hoekje kwam kijken, niet zelden beter motiveerde dan het breedste betoog kon
doen, - dat de oorspronkelijkheid van opvatting, de herkenning van ‘de natuur der
dingen’, bij hem zoo helder is, als dit maar bij eenig mensch het geval kan zijn. Het
zou ons zelfs bevreemden, indien niet de meeste der hoorders, al verschilden ze
op sommige, zelfs op vele punten met den begaafden spreker,
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gesticht huiswaarts keerden. Wat ons betreft, we hebben genoten en hopen, dat
het niet de laatste keer mag geweest zijn, dat de begaafde spreker voor Harlingens
meest ontwikkeld publiek optrad; dat publiek wordt er altijd beter door, wanneer het
mannen hoort, die de realiteit durven schiften van valsch idealisme: men komt
daardoor nader aan de waarheid, - men stijgt er door in innerlijke waardij.

[10 maart 1880
Voordracht te Hoorn]
10 maart 1880
Multatoli spreekt te Hoorn.

[12 maart 1880
Voordracht te Schagen]
12 maart 1880
Multatuli spreekt te Schagen.

[12 maart 1880
Advertentie voordracht Den Helder]
Omstreeks 12 maart 1880
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli te Den Helder op 13 maart in 't
Vliegend Blaadje, Kleine Courant voor Helder, Nieuwediep en Texel. (Knipsel M.M.)
ZAAL TIVOLI.
VOORDRACHT

door
MULTATULI op Zaterdag 13 Maart a.s., des avonds ten 8 uur.
TOEGANGSKAARTEN zijn te bekomen à f 1.- aan het Lokaal en bij de
Boekhandelaren.
J. RINNER BERKHOUT & Co. en STADERMANN. Op den dag der Voordracht
is de entréeprijs f 1.50.
Plaatsen kunnen van af heden besproken worden aan het lokaal.

[13 maart 1880
Voordracht te Den Helder]
13 maart 1880
Multatuli spreekt te Den Helder.

[13 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
*13 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven WB X, blz. 189-190). Van deze brief zijn
alleen de twee volgende fragmenten bekend.
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Verbeelje reeds voor 54, 52 of 50 jaar heb ik in dit zelfde logement met m'n moeder
gelogeerd. Misschien in deze zelfde kamer! Ik herinner me nog wat 'n man die als
dokter voer op 'n koopvaardyschip, van Japan vertelde. En hoe 'n paar zeeofficieren
1.
billard speelden. En hoe voornaam ik dit vond. En hoe gek ik 't vond (op de ‘barge ’)
dat 'n overste van de marine tot den hofmeester zei: ‘Geef hier de sla, jy hebt er
geen gezicht na om sla aantemaken.’ Ik begreep 't verband niet tusschen gezicht
en sla aanmaken!
2.
Hier aan den Helder is de standplaats van De Haes , vice admiraal, die te Menado
by me gelogeerd heeft, en met wien ik toen redelyk bevriend was. Je begrypt dat
ik hem geen teeken van leven geef. 't Zal me benieuwen of ik wat van hem hoor.
Vroeger was-i 'n prettige fideele man. Maar 't is lang geleden.
Saterdagavend laat.
Hoerah, 't is gedaan! En ik heb nogal goed gesproken van avend. Er waren ±200
menschen. Ik ben bly dat het afgeloopen is, de heele voordrachtery meen ik, en dat
het van avend goed was.
Van de Haes heb ik niets vernomen, maar wel hoorde ik (na afloop van de lezing)
dat-i op de voorste rij had gezeten. Ik heb hem niet gezien, en eigenlyk niemand.
Misschien ook zou ik hem niet herkend hebben, daar 't 30 jaar geleden is dat ik hem
zag. Ik had wel gewild dat-i teeken van leven gegeven had, maar ik wou 't niet doen.

Eindnoten:
1. barge: trekschuit.
2. Zie V.W. IX, blz. 97.

[14 maart 1880
Verslag voordracht Schagen in de Schager Courant]
14 maart 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Schagen van 12 maart in de Schager
Courant, no. 1273. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
- Gisteren avond werd Schagen vergast op een voordracht van Multatuli, die toonde
een redenaar te zijn van het eerste water. Vele onderwerpen werden door hem
behandeld met een vloed van schoone woorden, maar bij de meeste onderwerpen
wijkte hij zoo zeer af in onderdeelen dat het hoogst moeijelijk werd hem te volgen.
Het geheel verloor zich in het vele.

[14 maart 1880
Verslag voordracht Enkhuizen in de Enkhuizer Courant]
14 maart 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Enkhuizen van 9 maart in de
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Enkhuizer Courant, no. 32. (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn; fotokopie
M.M.) Fragmenten.

Ingezonden
Een letterkundige potpourri.
Dinsdag 9 dezer hield de bekende letterkundige Multatuli binnen onze muren eene
voordracht. Even als zooveel anderen die gaarne iets goeds, iets schoons, iets
indrukwekkends willen hooren, en 't volstrekt geen weelde vinden dat men voor een
enkelen keer eens een gulden uitgeeft om wat buitengewoon voedsel voor den
geest op te doen; even als zooveel anderen zeg ik, had ook ik met dit oogmerk mijn
gulden geofferd. Bovendien, reeds jaren geleden kende ik Multatuli uit zijne werken.
Dagen en uren had hij mij eenmaal gekluisterd gebonden aan de kinderen van zijn
geest; mijn levensstrijd verzwaard; mijn luchtkasteelen tot puin gestooten; mijn
utopieën aan flarden gescheurd. Ik had hem meermalen beklaagd als mensch;
vereerd als litterator, om hem gelachen als criticus: was het wonder, dat ik dezen
man ook eens van aangezicht tot aangezicht aanschouwen wilde? Was het wonder,
dat ik beproeven wilde om door het bijwonen dezer voordracht, mij te verzoenen
met zooveel, wat mij afstootte van dezen man, ondanks de vele motiven van
aantrekkingskracht, die hij voor mij bezat?
Ik miste er velen mijner stadgenooten bij die voordracht, die daar hadden behooren
te zijn: vreesden zij de tuchtroede of de satire van den meester, of hebben zij wellicht
de laatste mijlpaal bereikt op het oneindig gebied van den geest?
Op verzoek van eenige vrienden wil ik gaarne in de Enkhuizer courant, die mij
wel daarvoor de benoodigde ruimte afstaat, den indruk schetsen, dien Multatuli
gedurende deze voordracht op mij maakte en de conclusie uitspreken, die ik na
deze voordracht daaruit trekken mocht. Ik zal dit doen op mijn manier. Ieder vogel
zingt zooals hij gebekt is. Multatuli zal welligt vinden, dat ik tot het geslacht der
spreeuwen behoor en zich zelven tot de familie der nachtegalen rekenen, wie weet
- heeft hij geen gelijk? Multatuli sprak dan over Frederik den Groote en Talleyrand,
over Jezus en de Vletter, over Koning Salomon en de 80 wijzen van het Haagsche
binnenhof, over Boerhave en Pincoffs, over Hooft en
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Kerdijk, over muggen en kernels, over Jupiter en ten Kate, over Mercurius en Borger,
over realisme en luiheid, over idealisme en roomsche processies, over diplomaten
en diplomatie, over professoren en wijsgeeren, over de deugd en hare onechte
zusteren, over spreekwoorden en zegswijzen, over verzensmeders en dichters,
over biechtstoelen en reuzelhoofden, over zijn eigen hoed en de knevels en
bakkebaarden van anderen, over domheid en geflatteerde balansen, over eeuwige
zouwers en eeuwige gelijkhebbers, in één woord, over alles en nog wat, maar ook
nog al over zijn eigen Ikheid.
Voorwaar eene kolossale rapsodie; vooral na de verklaring van den causeur zelf,
dat hij laag bij den grond zou blijven en één spreekwoord reeds voldoende was, om
een geheelen avond een ontwikkeld publiek aangenaam bezig te houden. (....)
Verder doorgaande sprak M. over veel personen en zaken, die hij nogthans maar
even en als terloops aanraakte. Menige godheid wierp hij onverbiddelijk van haar
voetstuk; menige gewaande reus was bij Multatuli vergeleken slechts een nietige
dwerg. Ten Kate heette een verzenmaker omdat hij in de Gids, ik meen in een
gedicht getiteld het ‘Woud’ de zee en de bergen oud noemt, omdat de eerste rimpels
des ouderdoms op hare baren draagt, en de kruinen der laatsten dikwijls met sneeuw
bedekt zijn, en sneeuw en grijze haren veel overeenkomst met elkaar hebben. Ten
Kate heeft aldus gezondigd in het gedicht tegen het gezond verstand en de
beeldspraak. Maar is de auteur van de Max Havelaar en de Bruid daar Boven dan
zoo geheel zondenvrij in dezen? Onze tweede kamerleden waren sukkels op het
gebied der letteren, omdat zij zich niet verzet hebben, tegen den taalbedervenden
ambtenaar, die, in plaats van reclamatiën, reclames durfde schrijven, en, o gruwel
der gruwelen hij Multatuli zelf, hij had zich eenmaal in zijn leven ontzettend
geëncanailleerd, geestelijk geëncanalleerd, doordien hij in zijn salon een
hooggeplaatste persoon had toegelaten, die het wagen dorst in zijn tegenwoordigheid
te zeggen, dat men de menschen moest nemen zooals zij zijn.’... De menschen
nemen zooals ze zijn! Dit spreekwoord is in de oogen van Multatuli een schromelijk
vergrijp tegen de majesteit der taal en letterkunde, tegen de goede zeden, tegen
logica en moraliteit. 't Is een criterium van domheid, en hij, die dit spreek-
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woord gebruikt, staaft daardoor feitelijk zijn eigen geestelijke armoede. Hij is een
minderjarige in de republiek der fraaie letteren. Een mensch om te worden geworpen
uit... de salon van Multatuli. Dit had hij dan ook gedaan. Nadat de hooggeplaatste
persoon, dit de menschheid onteerend spreekwoord had uitgesproken, was hij,
Multatuli, woedend geworden. Hij was als een tijger opgesprongen. Hij had de
diepgehoonde taal en zeden des volks van zijn eigen proefhoudend idealisme ijsselijk
gewroken. Hij had den man de deur gewezen. Het duizelde mij, lezer! na deze
gloeiende improvisatie. In mijn verbeelding, zag ik na deze schitterende fanfare ter
eere van Keizer ik Koning Bombast en douariëre Rimram in aanbidding neergeknield
voor den grooten meester. Zij voelden zich totaal geslagen en overtroffen. 't Scheen
mij toe dat de sterren verbleekten bij den aanblik van zóóveel practische
levenswijsheid, en de natuur een oogenblik met stomheid en werkeloosheid geslagen
was. (....)
De geheele rede van Multatuli was, nu en dan eens afgebroken, een doorloopende
acte van beschuldiging tegen de beunhazen in de literatuur, tegen de suffers die
maar voor hun mond weg praten, zonder daarbij elk woord te toetsen aan de eischen
van de taalkunde en den goeden smaak, tegen hen die zich de weelde veroorloven
er een eigen stopwoord of lijfspreuk op na te houden, tegen de lafheid en domheid
der Keulsche processiehouders, die hem den hoed niet van het hoofd konden slaan,
omdat hij dien zelf reeds had afgenomen, tegen de luilakken, die, vóór zij inslapen,
gedachtenloos in hun bed kunnen liggen, tegen stommerikken van
spoorwegconducteurs, die tegenover hem, Multatuli, het woordje pardon durven
gebruiken waar het niet te pas komt, tegen winkeliers die zoo onbeschoft zijn om u
à la Koster en Bolle, te zeggen, dat zij u billyk behandelen zullen, en, en, en... 't Is
meer dan genoeg, lezer, om u eenig denkbeeld te geven van den persoon en de
stof, die ons bijna drie volle uren bezighielden en van de letterknechterij en
muggenzifterij die daar ten troon verheven werden. (....)
Enkhuizen, 11 Maart 1880
Harro.

[14 maart 1880
Verslag voordracht Hoorn in de Hoornsche Courant]
14 maart 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli te Hoorn van 10 maart in de Hoornsche
Courant, no. 2983. (Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn; fotokopie M.M.)
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Woensdagavond trad Multatuli weder in een der zalen van het Park alhier als spreker
op. Hij boeide zijne hoorders ook thans door zijne eenvoudige, duidelijke en schoone
taal en wist zijn gehoor als het ware meê te slepen. Hij had tot onderwerp gekozen:
om het onafscheidelijk verband aan te toonen hetgeen bestaat tusschen Idealismus
en Realismus. Of op de wijze waarop dat verband door den begaafden spr. werd
aangetoond niet een en ander zou zijn aan te merken, laten wij in het midden. In
het 2e deel van zijn voordracht wees spr. op de, volgens zijne uitdrukking,
spotvormen waarin realiteit en idealiteit zich dikwijls vertoonen en waarvoor spr. ten
slotte waarschuwt.

[15 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi]
15 maart 1880
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) De brief werd op 16 maart voltooid.
Rotterdam, Maandag ochtend lieve Mieske, te Amsterdam kreeg ik geen brief
van je, en ook hier vond ik niets! Ik begryp 't niet. Naar Schagen & Helder had je
niet geadresseerd, dus dacht in zeker in 't Rondeel 'n brief te vinden
(Wel kreeg ik in 't Rondeel je 27 van Winschoten. Dit schreef ik je al in
den br. dien ik gist'ravend laat in de bus Het doen na m'n bezoek by
1.
Wertheim )
Ik ben er heel verdrietig over. Waaraan kan dit nu liggen. En dan maak ik me terstond
ongerust. Als je ziek was, of 'n ongeluk hadt gekregen zou niemand m'n adres weten.
Natuurlyk heb ik in 't Rondeel order gelaten om natezenden als-i na m'n vertrek nog
komen mocht. Maar ik kan dit niet gelooven daar je br. te Amstm er wel zou geweest
zyn vóór my, omdat ik te Schagen & Helder niets ontv. had. Ik ga nu hier afdoen wat er afgedaan moet worden. Ik heb nog niemand gesproken,
en overleg nu hoe ik me 't kalmst van alles
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afmaak. Ik schryf van hier aan Nicht Betje dat ik Woensdag kom koffidrinken.
Maandag avend laat.
Voor ik van avend naar De Haas ging, kreeg ik net gelyk antwoord op de telegram
en je 34 die naar 't Rondeel bezorgd was, en nu naar hier doorgezonden. Ik had
hem van ochtend vroeg moeten hebben, als de bestelling goed was geweest. Nu,
hy is er en ik ben er bly mee. Ik heb Haspels & V.D.H, reeds gesproken. Morgen
10 komt H by me en V.D.H. komt om 11 uur om me aftehalen om naar 't Museum
te gaan. Liever deed ik 't niet, want het is vermoeiend maar ik kan er niet af. Ik heb thee gekocht en rolpens en ook erwten, en wat bruine kandysuiker,
(domineesklontjes). Ik vind het heel verdrietig dat je keel niet in orde is. Laat er toch den dokter eens
naar zien! Wat is Wouters brief aardig! Ik kan er aan zien dat-i zeer vooruitgegaan is! Als ik dezen morgen op de post doe, kryg je 'm nog woensdag. Misschien dus is
deze de laatste! Ik verlang erg naar je, dat kan je begrypen! De dag van vandaag was nogal vermoeiend. Dat praten! Ook morgen zal 't me
nogal zwaar vallen, dàt museum! Of ik Truida iets van me zal laten hooren weet ik
niet. Natuurlyk heb ik nog geld van Haspels te goed. Hoeveel weet ik niet. Maar ik
moet afrekenen met V.D.H. & Buys. En ik dien V. Zuylen wat te geven. Misschien
heeft-i me bestolen, maar dàt kan ik hem niet in betaling geven. Ook ben ik er niet
zeker van. En ik moet m'n inkoopjes betalen. Ik weet dus niet wat ik nog mee thuis
breng. Héél veel kan 't niet wezen. Enfin! We moeten er ons maar mee troosten dat
er geen nood is. r

Het ingekochte gaat p boot. Doe toch met al of niet afhalen, al of niet naar Rudesheim gaan, precies zooals
je goedvindt. Als je noch te Rudesheim bent, noch te Geisenh. aan de station, zal
ik 't volstrekt niet toeschryven aan onhartelykheid, maar denken dat je 't om bestwil
deed. Het opwachten in huis heeft ook iets aardigs.
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Rotterdam
Dinsdag middag
Ik kreeg daar je brief van gister (de communicatie met Rotterdam is altyd iets
beter) Zo, je wilt te San Goarshausen by me komen. Best, als je 'r lust in hebt! Ik
e

zal zitten in 'n 1 klasse niet-rooken, en zoo mogelyk met m'n zakdoek 'n sein geven
uit het portier.
Neem dus eerste klasse billet. En ik zal te Lahnstein den langzamen Zug afwachten. (Niet te Coblenz zooals ik
eergister (?) schreef. Dit gaat nu jouw reis naar Goarshausen niet aan. Ik zeg 't
maar omdat jy er op doelt in je brief. 2.
Ik breng nòg minder geld mee dan ik vreesde. Hoogstens 200 gl. niet eens! Ik
3.
heb by V.D. Hoeven 'n rekening betaald en m'n inkoopen . En nog schuld aan V.D.H.
nagelaten voor 't aan Eduard verstrekte gedurende deze 3 maanden, onder expresse
voorwaarde dat ik nu geen cent meer betaal. Dat schryf ik hem óók nog, om 't E. te
laten lezen. Enfin! Ik ben bly dat ik je weer zal zien! Dag beste Mies dit is m'n laatste. Ik doe
er op één na, m'n laatste holl. zegeltjes op. Hoerah! Zeg, als je liever niét naar S
n

Goarsch . gaat, ik zal alles goedvinden. Morgen Woensdag kom ik te Arnhem, en neem van de station direkt plaats naar
Velp. Tegen 4 uur kom ik dan te Arnhem terug by Oebé.
Als ik goed zie kan ik donderdag even goed ±11 uur van Arnhem gaan als 9-58.
Maar dit zal ik morgen goed informeeren. Volgens myn boekje is 't zoo. Van ochtend V.D.H.'s museum gezien. Ik ben moê, maar overigens wel. Ik ga uit om 100 marken te koopen. Ik had nog wel 30 duitsche marken, maar ze
zyn in den koffer die me te Arnhem aan de station wacht. Dan hoef ik dien niet open
te maken.
Dag Mies, dag wou!
4.
Zeg, inquieteer je niet, als je soms niet te S.G. hausen was. Ik zal 't begrypen.

Eindnoten:
1. Wertheim: A.C. Wertheim (1832-1897), bankier, politicus en filantroop, zich dikwijls voor Multatuli's
zaak inzettend.
2. 200 gl.: naderhand doorgestreept. Niet eens: daaronder geschreven.
3. inkoopen: oorspr. voorafgegaan door andere.
4. s'inquiéter: zich ongerust (of druk) maken (fr.)

[15 maart 1880
Brief van Multatuli aan G.C. de Haas-Hanau]
15 maart 1880
Brief van Multatuli aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje
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postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (¾) beschreven. (M.M.) Met gedrukt kopje Chr.
Brugma. Hotel Weimer, Rotterdam.
Maandag avend lieve beste hartelyke vrienden!
Heden middag kwam ik in stad. Mag ik morgen by U komen eten? Maar ik zal
verlof moeten vragen U tegen 8 te verlaten, daar ik overmorgen weer naar huis
hoop te gaan en daarom morgen een brokje van den avend besteden moet. Als ik
geen antwoord kryg kom ik zoo tegen 5, en zal U dan vertellen wat me hierheen
voerde!
Myn vrouw heeft me herhaaldelyk op 't hart gedrukt, U van haar te groeten, en
namens Wouter te bedanken voor de ‘monsters zonder waarde.’ Zy beiden zyn wel.
't Kind is ons een voortdurende bron van geluk! Nooit in m'n leven is my iets zóó
meegevallen.
Zal ik de Wolven zien?
Hartelyk allemaal gegroet van Uw liefh.
Dek
Als 't U niet schikt my te dineeren te hebben, (d.i. tusschen 5 & 8 mèt of zonder
diner) wees dan zoo goed een ander uurtje of oogenblikje te bepalen. Laat ik U niet
lastig zyn!

[16 maart 1880
Verslag voordracht Den Helder in 't Vliegend Blaadje]
16 maart 1880
Verslag van de voordracht van Multatuli van 13 maart in Den Helder in 't Vliegend
Blaadje, Kleine Courant voor Helder, Nieuwediep en Texel, no. 739. (Knipsel M.M.)
- 't Publiek was vrij talrijk, Zaterdagavond, in 't lokaal Tivoli, en verkeerde blijkbaar
in gespannen verwachting, daar men Multatuli zou hooren. Bij de voordracht over
Idealisme en Realisme werd de spreker tot aan 't einde toe met onverflauwde
aandacht gevolgd. Met tal van voorbeelden uit de gewijde en ongewijde geschiedenis,
uit het leven en op het gebied der kunst werd door spreker aangetoond, dat de
idealisten onwillekeurig tot realisme vervallen - en omgekeerd. De slotsom was, dat
zuiver idealisme even onmogelijk was als zuiver realisme, en die beiden derhalve
of ze 't willen of niet, hand in hand gaan.
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[17 maart 1880
Brief van Mimi aan M. Anderson]
17 maart 1880
Brief van Mimi aan Marie Anderson. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (½) beschreven. (M.M.)
Lieve Marie!
Hierbij 't goed. ik hoop 't je bevalt. het zijn elf meter. ik heb net zoo'n japon. ook
11 meter en laat het met niets garneeren. alleen met hetzelfde.
Wees niet boos dat ik er 'n overrok van dek bij doe. misschien kun je er wat van
maken voor riek.
1.
O Marietje wat maak je dien R.W. 't hof. Jou brief is pikant! aan zijn stuk vond ik
niets pikants dan zijn naam. dat men niet uit nuttigheidsbegrippen de dieren geen
kwaad moet doen enz. enz. vind ik nogal ordinair - maar jou briefje is hartstochtelijk.
2.
Ziehier boeren, burgers en buitenlui hoe mejuffer Marie Anderson de heeren v.d.L. ,
Hartsen cum sociis inpakte! daarom vind ik het interessant en heusch mooi. Als je
met zooveel verve novellen schrijft zal Mevrouw Quarles naam maken! Daar ben
ik zeker van. He, wat 'n andere stijl dan die van dien pedanten Wagner.
Nu adieu. Morgen komt dek.
Mimi.

Eindnoten:
1. R.W.: Richard Wagner. Vgl. Pée 1941, blz. 302.
2. v.d.L.: Van de Linde.

[27 maart 1880
Bericht in de Portefeuille]
27 maart 1880
Mededeling in De Portefeuille, no. 52, blz. 410 inzake Multatuli en een werk over
de Nederlandse taal- en letterkunde. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Aan de Locomotief wordt uit Den Haag geschreven, dat van Multatuli weldra een
werk over de Nederlandsche taal- en letterkunde kan verwacht worden.

[7 april 1880
Brief van Multatuli aan H.C. de Wolff]
7 april 1880
Brief van Multatuli aan H.C. de Wolff. Twee dubbele velletjes postpapier, waarvan
blz. 1-6 en 7 (⅔) beschreven. (M.M.)
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Geisenheim 7 April 1880 beste De Wolff!
Ge moet wel denken dat ik lomp ben! Uw brief is van den 20 maart en nu eerst
antwoord. De oorzaak is juist dat ik meer wilde schryven dan 'n eenvoudige
dankbetuiging en tot uitvoerig schryven kwam ik niet. Zoowel gy als de zoo hartelyke
familie De Haas moeten me telkens verdenken van flauwheid of van - neen, gylieden
kunt er geen naam aan geven. Ik bedoel dat zwygen! Ik zou 't kunnen uitleggen, o
ja! Dat heet: ik ken de oorzaken maar de mededeeling is me pynlyk. Beschouw 't
als 'n ziekte die ik niet gaarne noem. Ik zeg: ‘als’ 'n ziekte, want ziek ben ik niet.
Integendeel, met m'n gezondheid staat het véél beter dan verleden jaar. Maar ik
ben schuw voor uiting, 'n malle kwaal! Nog eens, ik zou de aanleiding en oorzaken
daarvan vry duidelyk kunnen verklaren, als niet het gebrek-zelf de behoorlyke
beschryving in den weg stond. Sedert m'n tehuiskomst heb ik byna elken dag in
den tuin gewerkt, tot m'n handen kapot waren. Meestal begon ik met de meening
dat ik 't voor 'n uurtje deed, maar dan bleef ik doorspitten of harken (steenen zoeken,
helaas, want het is me 'n grondje!) niet zoo zeer uit pleizier in 't werk, als uit tegenzin
in schryvery. Ik kan niet uitdrukken hoe 'n hekel ik heb aan 't letterszetten en
frazenmaken. De my naar 't hoofd geworpen beschuldiging van mooischryvery drukt
me, en ik moet stryden tegen den lust om expres slordig te schryven, wyl ook dat
'n soort van gemaaktheid wezen zou.
M'n vrouw en kleinen jongen heb ik in besten toestand aangetroffen. Ze waren
my tot San Goarshausen te gemoet gereisd, en ik was innig verheugd hen
weertezien. Het kind ontwikkelt zich zeer goed. Ik hoop nog eenige jaren te leven
om by hem wat herinnering natelaten. Als ik binnen 1 of 2 jaar sterf, zou hy later
weinig van me weten. Ik vind hem byzonder lief en goed, en dit zeggen ook de zeer
weinige personen die met ons in aanraking komen. We doen ons best, onze
genegenheid niet te laten ontaarden in apenliefde, wat soms moeielyk genoeg is
daar hy er slag van heeft ons intepakken. Het ontmoeten van dat kind is een der
schoonste voorvallen in m'n leven, en als 't ware een vergoeding voor 't verdriet dat
m'n eigen kinderen my sedert vele jaren veroorzaken. Nonni buiten haar schuld. Zy
is 'n braaf meisje en
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kan 't niet helpen dat ze van my vervreemd is en me niet kent. Dit laatste beseft zy
zelfs niet, en ik zou moeite hebben 't haar aan 't verstand te brengen. Wat echter
m'n zoon aangaat hy is wèl schuldig, en 't verdriet dat hy me heeft aangedaan, is
niet te beschryven. Toch ben ik ook in dàt opzicht beter gestemd dan verleden jaar.
Toen hoopte ik nog! Ik beproefde naar beterschap te leiden, en elke vergeefsche
poging deed me smartelyk aan. Eindelyk besloot ik (en dìt hoop ik voltehouden)
hem aan z'n lot overtelaten. Dit klinkt hard en wreed, doch 't zou gebillykt worden
door ieder die wist wàt ik door dien jongen geleden heb, en hoe lang ik geduld
oefende. Alles was altyd te vergeefs, en dat voortdurend vruchteloos beproeven
1.
ondermynde my à pure perte . Meen overigens niet dat hier alleen spraak is van
‘slecht gedrag’ in den gewonen zin van 't woord. Ook dàt is 't geval, maar de strekking
van 't kwaad dat hy me berokkende, grypt dieper in m'n leven. Hy zelf weet niet hoe
hy me benadeeld heeft, schoon hy er genoeg van weet om verantwoordelyk te zyn.
Z'n eenige verontschuldiging zou te vinden zyn in zekere hersenfout die hem
onbekwaam maakt goed van kwaad te onderscheiden. Jammer maar dat die fout
niet genoeg in 't oog loopt om ieder die met hem in aanraking komt, op z'n hoede
te doen zyn. Herhaaldelyk heb ik dan ook dezen en genen voor hem moeten
waarschuwen, en ik vrees genoodzaakt te zyn dit in een publieke annonce te doen.
Ge begrypt hoe ik hier tegen opzie, maar helaas, 't zal moeten!
Ik hoop dezen zomer niet (zooals in 't vorig jaar) toetegeven in melancholie, en
daardoor wat werk te leveren. Velen wachten op Woutertje! Maar, helaas, on fait
2.
ce qu'on peut, et non ce qu'on veut ! Als de ‘geest niet spreekt’ voel ik me onmachtig,
en ook in dien zin alzoo ben ik geen ‘schryver’. Hoe de lui van z.g.n. letterkunde 't
3.
maken om altyd door wat te leveren, als ambachtslieden die zóóveel ‘schoft’ pr.
etmaal arbeiden, is my 'n raadsel. Toch hoop ik dit jaar m'n best te doen. Maar... er
liggen veel servituten op m'n gemoed.
Nog eens dank voor Uwen brief met de ingesloten bydrage. Het drukt me zoo dat
ik niet lever, maar... 't heet immers ook ‘pensioen?’ Al m'n tydgenooten zyn op en
versleten, en dáárop achtslaande troost ik me met de overtuiging dat ik zoo lang
mogelyk
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heb gedaan wat ik kòn, en nog thans, by buien ten-minste, iets bydraag tot styving
van 't goede. Dit is toch m'n bedoeling, al blykt er dan ook in de Maatschappy weinig
van succes!
Weest met Uwe vrouw en onze lieve fam. de Haas heel hartelyk van ons gegroet,
en geloof me
Uw liefh. vriend
DouwesDekker

Eindnoten:
1. à pure perte: door en door, finaal (fr.)
2. on fait ce qu'on etc: men doet wat men kan en niet wat men wil doen (fr.)
3. schoft: dagdeel.

[21 april 1880
Brief van E. Brück aan Multatuli]
21 april 1880
Brief van Dr. E. Brück aan Multatuli, in duitse schrijfletters. Enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1 (⅗) beschreven. (M.M., Dossier Bernhold, bijlage 30)
Verehrter Herr!
Mit Bezug auf unsere früheren mündlichen Erörterungen theile ich Ihnen ergebenst
mit, dass ich inzwischen wiederholt mit H[errn] Rechtsanwalt Thönges in der
bewussten Angelegenheit verhandelt habe, derselbe auch mit H[errn]
Amtsgerichtsrath Kleinschmidt in Rüdesheim in Betreff der Behandlung der Sache
korrespondirt hat. In der Anlage übersende ich Ihnen nun meinen Entwurf der von
Ihnen, Ihrer Frau Gemahlin & Frau von Gugel beim Amtsgericht in Rüdesheim zu
Protokoll zu gebenden Erklärung mit der Bitte, mir unter gef [älligen] Rücksendung
des Entwurfs mittheilen zu wollen, ob Sie & Ihre Frau Gemahlin damit einverstanden
sind, oder welche Zusätze oder Abänderungen Sie wünschen.
Hochachtungsvoll empfohlen
Wiesbaden 21. April 1880.
Dr. Brück

Vertaling:
Geachte Heer!
Met betrekking tot onze eerdere mondelinge mededelingen, deel ik U dienstvaardig
mee dat ik intussen meermalen met advokaat Thönges heb gesproken over de
bewuste zaak, en dat deze ook met de raadsheer van het Kantongerecht de heer
Kleinschmidt te Rüdesheim heeft gekorrespondeerd met betrekking tot de
behandeling van deze kwestie. Als bijlage stuur ik U nu mijn ontwerp van de door
U, mevrouw Uw echtgenote en mevrouw von Gugel bij het kantongerecht in
Rüdesheim af te leggen verklaring met het verzoek of U zo vriendelijk wilt zijn het
mij terug te sturen en mij mee te delen of U en Uw echtgenote het er mee eens zijn
of welke toevoegingen of veranderingen U wenst.
Met alle hoogachting Uw dienstvaardige
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[April 1880
Ontwerp adoptieregeling Wouter]
April 1880
Ontwerp adoptieregeling en kontraktueel testament inzake Eduard Douwes Dekker,
Mimi, Frau von Gugel en Wouter. Drie kwartovellen, alleen aan de rechterzijde
beschreven in duitse schrijfletters. (M.M., Dossier Bernhold, bijlage 31)
Es erscheinen:
1. Der Schriftsteller E. Douwes Dekker, geboren in... den... 18.., jetzt wohnhaft in
Geisenheim,
2. dessen Ehefrau M. Douwes Dekker, geb[orene] Schepel, geboren in... den...
18..,
NB. Geburtsscheine von pos[itio.] 1 & 2 sind dem Amtsgericht vorzulegen.
3. die Wittwe des Privatmannes Franz von Gugel, Adelheid Karoline geb[orene]
Bermann, aus Mannheim, jetzt in Wiesbaden, Mutter des am 25. Januar 1876 zu
Sulzheim bei Schweinfurt geborenen unter gerichtlich angeordneter Vormundschaft
des H[errn] Dr. Rauch in Sulzheim stehenden Eduard Bermann, & geben folgende
Erklärungen zu Protokoll: Wir, die Douwes Dekker Eheleute, haben den vorstehend
unter pos[itio] 3 genannten minderjährigen Eduard Bermann bereits seit längerer
Zeit als Pflegekind ständig in unserem Hause & nehmen denselben, da wir eigene
Kinder nicht haben, hiermit an Kindes statt an mit der Massgabe, dass er künftighin
unsern Namen Douwes Dekker führen soll.
Hinsichtlich der Erbverhältnisse setzen wir, die Douwes Dekker Eheleute,
Folgendes vertragsmässig unter uns & mit unserem genannten Adoptivkinde fest:
Zu unseren Erben setzen wir Ehegatten uns gegenseitig ein, zum Erben des
Längstlebenden von uns das mehrerwähnte Adoptivkind.
Ich, die Eingangs unter pos[itio] 3 genannte Mutter des Eduard Bermann willige
in die bezeichnete Annahme desselben an Kindes statt ein, verzichte auf meine
mütterlichen Rechte an Gunsten der diesen Verzicht annehmenden Adoptiveltern
& acceptire für Eduard Bermann die vorstehende erbrechtliche Bestimmung.
Die Einwilligung des Vormundes H[errn] Dr. Rauch in Sulzheim, die Genehmigung
des Vormundschaftgerichtes in Gerolz-
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hofen & die amtsgerichtliche Bestätigung des gegenwärtigen Aktes bleiben
vorbehalten, & nur wenn alle drei ertheilt werden, tritt die obige Verfügung hinsichtlich
des Erbrechtes des Adoptivkindes in Kraft.

Vertaling:
Er verschijnen voor mij
1. De schrijver E. Douwes Dekker, geboren te... op... 18.., thans woonachtig in
Geisenheim.
2. zijn echtgenote M. Douwes Dekker, geboren Schepel, geboren te... op... 18..,
N.B. de geboortebewijzen van de onder 1 en 2 genoemden moeten de Rechtbank
worden voorgelegd.
3. de weduwe van de heer Franz von Gugel, Adelheid Karoline geboren Bermann,
uit Mannheim, thans te Wiesbaden, moeder van de op 25 januari 1876 te Sulzheim
bij Schweinfurt geboren en onder het gerechtelijk toegewezen voogdijschap van
Dr. Rauch in Sulzheim resonerende Eduard Bermann;
Zij geven voor deze akte de volgende verklaring af:
Wij, de echtelieden Douwes Dekker, hebben de betreffende onder punt 3
genaamde Eduard Bermann al sinds geruime tijd als pleegkind voortdurend in ons
huis en nemen hem, omdat wij geen eigen kinderen hebben, hierbij als kind aan
met de bepaling dat hij voortaan onze naam Douwes Dekker zal dragen.
Met het oog op de erfrechten leggen wij, de echtelieden Douwes Dekker, het
volgende kontraktueel, met elkaar en met ons geadopteerde Kind, vast:
Als erven benoemen wij echtelieden elkaar en als erfgenaam van de langstlevende
van ons beiden het meergenoemde geadopteerde kind.
Ik, de hierboven onder 3 genoemde moeder van Eduard Bermann, stem toe in
de beschreven adoptie, zie af van mijn moederlijke rechten ten gunste van de - mijn
afstand overnemende - adoptie-ouders en voor Eduard Bermann accepteer ik de
voorliggende erfrechtelijke regeling. Onder voorbehoud van de toestemming van
de voogd, de heer doctor Rauch in Sulzheim, de beslissing van de voogdijrechtbank
in Gerolzhofen en de rechterlijke bekrachtiging van de voorliggende akte, en slechts
wanneer alle drie worden verleend, wordt de bovenomschreven beschikking inzake
het erfrecht van het geadopteerde kind van kracht.

[6 mei 1880
Brief van Mimi aan E. Brück]
6 mei 1880
Brief van Mimi aan Dr. E. Brück, in duitse schrijfletters. Dubbel foliovel, waarvan
blz. 1-3 beschreven, met vele doorhalingen. (M.M., Dossier Bernhold, bijlage 32).
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Geisenheim 6 Mai 1880
Verehrter Herr
Es thut mir Leid dass wir durch häusliche Angelegenheiten eigenommen, Ihr
geehrtes Schreiben vom 21 April erst heute beantworten.
Was den uns übersandten Entwurf betrifft, entschuldigen Sie gütigst einige
Bemerkungen.
Erstens ist darin so zu sagen hauptsächlich vom Erbrecht die Rede. Wir setzen
uns Adoptifkind zum Erben des Längstlebenden ein, die Mutter acceptirt diese
erbrechtliche Verfügung und schliesslich tritt dieselbe erst nach Einwilligung des
Vormundes in Kraft.
Das ist alles zwar ganz richtig aber sollte es nicht vielmehr Hauptsache sein dass
die Mutter auf Ihre mütterliche Rechte verzichtet, dass wir das Kind adoptiren, und
dass es also uns gegenüber in allen Rechten eines Kindes tritt, auch des Erbrechtes
also? So wie es nun in dem Concepte dasteht könnte es fast den Schein haben
alsob wir die Mutter des Kindes gegenüber unter gewissen Verpflichtungen lagern,
die hier zur Quittung in Erbschaftsversprechungen umgeändert wurden. Wir möchten
es später dem Kinde klar machen können dass unsererseits nur Wohlwollen und
Liebe, keineswegs andere Motiven im Spiele waren.
Zweitens: erlauben wir uns die Frage ob es vielleicht nöthig sein könnte die
gesetzliche Ansprüche des Kindes an die Erbschaft seiner nat[ürlichen] Mutter zu
reservieren? Wir selbst wollen von seinem event[uellen] Vermögen Nichts geniessen,
doch das Vorbehalten seiner Rechte kommt uns gewunscht vor um später den
Beweis liefern zu können dass wir die Interessen des Kindes gehörig gewahrt haben.
Drittens: Da wir uns ganz ohne Eigennutz unwiderruflich und ohne Rückhalt zur
Annahme des Knäbchens verplichten wollen, glauben wir rechtmässig bedingen zu
können dass auch andererseits die Unwiderruflichkeit der Sache vollständig
dokumentirt sei. Eine mehr pertinente unauflöslich bindende Erklarung der Frau
V.G. kommt uns also unbedingt nothwendig vor.
Sie begreifen doch, sehr verehrter Herr dass wir uns dem Gefahr nicht aussetzen
können bei etwaiger Sinnesänderung der na[ürlichen] Mutter, die jetzt froh ist ihr
Kind los zu sein, es nach jähren-
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langer liebevollen Verpflegung uns wieder entreissen zu lassen. Erlauben Sie
schliesslich die Bermerkung dass wir hauptsächlich um in dieser Hinsicht gesetzlich
vollständig geschützt zu sein Ihr sehr geehrtes Ministerium als Rechtsanwalt in
Anspruch genommen haben. Alles andere ist Nebensache.
Mit aller Hochachtung
M. Douwes Dekker geb[orene] Schepel
P.S. Würde vielleicht ein sehr schweres dedit (wozu auch wir uns verpflichten wollen)
die Sache ihrer perfecten Beendigung näher bringen?

Vertaling:
Geisenheim 6 mei 1880
Zeer geachte Heer,
Het spijt mij dat wij door huiselijke omstandigheden in beslag genomen, uw
hooggeachte brief van 21 april pas vandaag beantwoorden. Neemt U ons alstublieft
niet kwalijk dat wij, wat het ons toegezonden concept betreft, ons enige opmerkingen
veroorloven. Ten eerste is daarin om zo te zeggen hoofdzakelijk sprake van
erfrechtkwesties. Wij wijzen ons geadopteerde kind tot erfgenaam van de
langstlevende aan, de moeder accepteert deze erfrechtelijke beschikking en tenslotte
wordt deze pas van kracht na toestemming van de voogd.
Dat is weliswaar allemaal geheel juist, maar zou het niet eerder de hoofdzaak
moeten zijn dat de moeder afstand doet van haar moederlijke rechten, dat wij het
kind adopteren en dat het daardoor jegens ons alle rechten van een kind verkrijgt,
dus ook het erfrecht?
Zo als het nu in het concept staat, zou het de schijn kunnen krijgen alsof wij
tegenover de moeder van het kind in een bepaalde schuldverhouding staan die nu
wordt afgedaan door haar in een erfopvolgingsverplichting om te zetten. Wij zouden
graag later het kind duidelijk willen maken dat er van onze kant alleen goede
bedoelingen en liefde in het spel waren en beslist geen andere motieven.
Ten tweede: veroorloven wij ons de vraag of het misschien nodig zou kunnen zijn
de wettelijke aanspraken van het kind op de erfenis van zijn natuurlijke moeder vast
te leggen? Zelf willen wij van zijn eventuele vermogen op geen enkele manier
profiteren, maar het voorbehoud van zijn rechten komt ons gewenst voor om later
het bewijs te kunnen leveren dat wij voortdurend het belang van het kind op het oog
hebben gehad!
Ten derde: Omdat wij ons geheel zonder eigenbelang onherroepelijk en zonder
voorbehoud tot het aannemen van het knaapje verplichten willen, geloven wij met
recht te kunnen bedingen dat ook van de andere kant de onherroepelijkheid
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van de zaak volledig wordt vastgelegd. Een meer uitgesproken, onlosmakelijk
bindende verklaring van mevrouw v. G. komt ons dan ook volstrekt noodzakelyk
voor.
U begrijpt toch, hooggeachte Heer, dat wij ons niet aan het gevaar kunnen
blootstellen dat, door een of andere meningswijziging van de natuurlijke moeder,
die nu blij is dat ze van haar kind af is, het ons na jarenlange liefdevolle verpleging
weer afgenomen zou worden.
Veroorlooft U ons tenslotte de opmerking dat wij hoofdzakelijk om in dit opzicht
volkomen veilig te zijn wij Uw hooggeschatte hulp als advocaat hebben ingeroepen.
Al het andere is bijzaak.
Met de meeste hoogachting, M. Douwes Dekker geboren Schepel
P.S. Zou misschien een zeer zware dwangsom (waartoe ook wij ons verplichten
willen) de zaak dichter bij zijn ideale afronding brengen?

[14 mei 1880
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas]
14 mei 1880
Briefkaart van Multatuli aan J.H. de Haas. Met poststempels Geisenheim 14-3-80
en Rotterdam 15 MEI 80 en geadresseerd aan Dr. J.H. de Haas Wohlgeb. Schied.
Singel 29 Rotterdam. (M.M.)
beste de Haas! Duizendmaal dank. Ik schryf van avond of morgen 'n langen brief.
Sedert vele dagen doe ik niets dan in den tuin werken. Er blykt me dat dit gezond
voor me is. Jammer dat arbeiders niet op de hoogte zyn hun geluk te waardeeren!
Dag, lieve hartelyke menschen!
Voorloopig allen gegroet.
Geisenheim, Vrydag
Dek

[mei 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
Omstreeks half mei 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Enkel en dubbel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.) Het begin van de brief ontbreekt.
weet ik niets van. Hoezeer ik Haspels dankbaar ben voor z'n ook hier weer
getoonde hartelykheid, vind ik 't echter niet prettig dat
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er uitgaven gedaan zyn waarvan ik niets weet. Dit maakt m'n rekening in de war.
1.
Ook verzoek ik U vriendelyk dit niet te doen. Om me telle quelle staande te houden
moet ik vry stipt weten waarop ik te rekenen heb. Dit is ook de reden dat ik zoo vry
ben U 't geld te zenden, zonder verrekening met ‘Tandem’ alsjeblieft. - En nu (ten
overvloede wel is waar, want ik zeide het U mondelings) een ernstig verzoek. Na
vele jaren lang onder Eduards wangedrag bitter geleden te hebben, ben ik eindelyk
besloten, zooals men een kwade kies uittrekt, de smart van my aftewerpen.
Verontwaardiging en woede zyn gebleven maar ik verkies niet langer myn leven en
werkzaamheden, en 't geluk der velen die van my afhangen opteofferen aan een
onverbeterlyken ellendeling. Wat me dit besluit gekost heeft, ga ik voorby. Ik haal
't alleen aan om U persoonlyk zoowel als de firma Van der H & B. uitdrukkelyk te
waarschuwen tegen de mogelyke gevolgen Uwer welmeenendheid. Beste Van der
o

Hoeven, van af 1 dezer stel ik me niet langer verantwoordelyk! Rek uw geduld niet
langer dan met Uw eigen inzichten & belang overeenkomt. Ge hebt plichten jegens
uw zaak. Doe wat ik U bidden mag, niets om mynentwil! Opofferingen van uw kant
zouden my vreeselyk drukken, en ik ben noch genegen noch by machte die te
vergoeden. Natuurlyk zyt ge ten-volle gemachtigd (ja, ik verzoek 't U) dit aan Eduard
meetedeelen. By de eerste aanleiding die nu weer volgen zal, ben ik verplicht hem
2.
in de courant te desavoueeren. 't Valt me hard, maar wat moet, moet. Il l'a voulu!
Daar ligt nog 'n brief op m'n tafel die ik nu ook maar insluit. Die m'nheer Holle
schynt de lui die hem lastig vallen op myn dak te zenden. 't Is kurieus! Wat weet ik
van die kachel? Let wel s.v.p.
o

1 Dat de heele hulp die Holle aan Eduard betoonde, niet was 'n vriendelyke
gezindheid jegens my, maar 'n demonstratie tegen my. Eduard had my by hem
voorgesteld als 'n slechte vader. Hy maakte by dien Holle z'n hof door tegen my
party te trekken. En de in die stemming tegen my aangegane schulden moet ik nu
betalen!
o

2 Dat ik verleden jaar Eduard ruim geld had gegeven om by 't vertrek uit den
Haag schoon schip te maken. Hy zelf zeide herhaaldelyk (en dit schreef hy ook
gedurig) dat ik hem zoo royaal behandelde. -
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't Is misselyk!
Ik zal U niet kwalyk nemen als ge de handen van Eduard aftrekt. Een schelm is
m'n zoon niet! Eenmaal na lang geduld, daartoe besloten, kan hy er op rekenen dat
ik onverzettelyk ben. Ga gy in godsnaam niet verder met hem dan uw plichtmatig
eigenbelang gedoogt. Adieu, beste kerel. Vind me niet hard. Het is m'n plicht zoo te handelen. M'n fout
is dat ik veel te laat tot dit besluit gekomen ben. Jaren lang hoopte ik op beterschap
maar altyd te vergeefs. 't Enig excuus van z'n slechtheid is dat de fout in z'n hersens
ligt. In Italie gaat dat zeker voor knapheid door.
Hartelyk gegroet
uw liefh. Dek
3.

Schryf me voorloopig op briefkaart, hoe 't met uw vrouw is.

Eindnoten:
1. tel(le) quel(le): hier: hoe dan ook (fr.)
2. Il l'a voulu: hij heeft het gewild (fr.)
3. Mevrouw Adriana van der Hoeven-Meyboom (geb. Den Haag 10-11-1850) zou te Rotterdam
overlijden op 30 mei 1880.

[mei 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
Omstreeks 25 mei 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Enkel velletje postpapier, waarvan blz.
1 beschreven. (M.M.) De rest van de brief is verloren gegaan.
Niemand dankt er U voor, als ge uit vrees voor z'n booze tong iets nalaat of uitstelt.
Het onnoodig geven van aanstoot is onverstandig, maar al te veel vrees voor
afkeurend gebabbel is ook niet goed. Ja, ik begryp dat de vraag: wanneer? U beiden
bezig houdt. Zeg (nog eens) kom je in den komkommertyd m'n rozen zien? Ons huisje is zeer
logeabel. Heb je lust iemand meetebrengen, doe 't gerust. Buys zal zeker niet gelyk
met je van huis kunnen. Maar misschien zoudt ge Uw broêr den gymnasiast eens
'n genoegen willen aandoen. Een bed (of desnoods: slaapplaats) zal er altyd ook
voor hem zyn. We kunnen wel vier gasten bergen, natuurlyk als er een of twee
makke schapen by zyn. Nu ga ik naar m'n tuin. Dag beste trouwe kerel, hartelyk gegroet van
Uw Dek
M'n vrouw is wel, en ook zy ziet bruin van de buitenlucht. Ze plant groenten.
Woutertje is 't liefste kind dat men zich denken kan, 'n ware schat.
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Nooit is me eenig ding zoo meegevallen als 't aannemen van dat kind. Hy is nu
44/12 jaar, en ontwikkelt heel aardig. Sedert jaren lach ik weinig, maar hy brengt er
me telkens toe.

[22 juni 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]
22 juni 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3 (¾) beschreven. (M.M.)
Geisenheim 22 Juni 1880
Waarde Van den Bosch!
n
Hartelyk dank voor Uwen brief van den 19 dien ik reeds eergister ontving en
eerst heden opende. Waarom, vraagt ge? O, 't is geen gebrek aan belangstelling
in U, daar ik zeer veel van U houd en U zeer hoog acht, maar ik heb 'n kwaal die
moeielyk te beschryven is, of te verklaren althans: alle uiting doet me pyn. Niets is
geheel waar, en ook dàt alweer niet. Niet ‘alle’ uiting! Soms, in zekere stemmingen
breekt de dyk door, en dan zondig ik aan den tegenovergestelde kant. Ik meen dat
de ziekelykheid waaraan ik lyd, ook eenigszins de kwaal van Rousseau was. Myn
eigenlyk wezen is louter contemplatief. Al wat ik anders doe dan peinzen kost my
in den aanvang pynlyke inspanning, en na t overwinnen dáárvan (soms moet het,
1.
2.
zie de parabel van den zwevenden vlinder) word ik prolixe . Dan verwyt ik my,
anderen lastig te vallen met m'n te menigvuldige afmattende indrukken en risqueer
nog beschuldigd te worden van ‘aan den weg timmeren’ met m'n aandoeningen.
Dat ik gaarne zwyg, blykt o.a. uit de dagteekening van den Havelaar. Ik was 40
jaren oud toen ik, lang geperst, dat boek schreef. Die overheerschende neiging tot
het abstract-contemplatieve, is nog versterkt door m'n ondervinding ten aanzien van
de gevolgen die 't overwinnen van m'n tegenzin in uiting na zich sleepte. Geen
courant, geen tydschrift neem ik op zonder me gegriefd te voelen door de opzettelyke
miskenning van m'n pogingen. Ik doel nu niet zoozeer op uitdrukkelyke verguizing
(wie zich daaraan schuldig maken, zyn waarlyk m'n ergste vyanden niet!) neen ik
klaag over 't opzettelyk ignoreeren van m'n naam en pogen. Ik verzeker U, en niet
by wyze van spreken, maar als letterlyke
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waarheid, er gaat geen dag voorby waarop ik niet op die wys gekrenkt word. Dat
maakt stom! Nu begryp ik volkomen dat niemand (zelfs gy niet!) weten kan hoe en
waarom me dit zoo pynigt. Daartoe zou men myn geheele gemoeds geschiedenis
moeten kennen. Sedert 1842/43 had ik 'n ernstig levensdoel, 'n Aufgabe, 'n taak.
Daartoe behoorde m'n wyze van handelen te Lebak, en m'n bespiegelend leven,
m'n nadenken en peinzen, m'n afstand doen van veel dat anderen boven alles geldt,
had ten doel me tot die taak bekwaam te maken. Is 't vreemd dat ik verdrietig ben
me by voortduring van de baan geschoven en overschreeuwd te zien? Gekrenkte
eerzucht, zal men zeggen. Eilieve, ik heb geen anderen lust dan stil en vergeten te
leven maar 't goede dat ik wilde tot stand brengen, blyft ongedaan, en dat smart
me. Van deze stemming zult ge overal in m'n werken sporen ontdekken. (In den
Havelaar, hoofdst Ik ben daar gaan bladeren in den Havelaar. O god, dat is me zoo bitter.
Voor vandaag zeer hartelyk gegroet. Morgen zal ik uw brief beantwoorden. Ik ga
nu wat in den tuin werken. Dit doe ik dagelyks sedert vele weken.
Adieu, beste kerel. Wees niet boos dat ik nu zoo eensklaps afbreek.
Uw vriend DouwesDekker

Eindnoten:
1. Vgl. V.W. II, 463. Idee 261.
2. prolixe: breedsprakig (fr.)

[25 juni 1880
Nota van E. Brück]
25 juni 1880
Rekening van Dr. E. Brück voor E. Douwes Dekker. Dubbel foliovel, voorbedrukt
(M.M., Dossier Bernhold, bijlage 33). De twee meest rechtse, oningevulde kolommen
met de opschriften Einnahme (inkomsten) en Ausgabe (uitgaven) zijn weggelaten.
Kostenrechnung
für
Herrn E. Douwes Dekker in Geisenheim
von
1.
Rechtsanwalt Dr. E. Brück in Wiesbaden pto Adoption eines Kindes und
Erbvertrags
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Wiesbaden, den 25. Juni 1880
Der Rechtsanwalt
Dr. Brück
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Vertaling:
Rekening voor de heer E. Douwes Dekker te Geisenheim van advokaat Dr. E.
Brück in Wiesbaden, betreffende de adoptie van een kind en erfregeling.
Kostentarief van 1.5.1875 (zaak van minstens 3000 mark)
4 nov. 1879.

Overleg met mevrouw Douwes Dekker

5 dec. 1879.

Brief aan de heer Douwes Dekker in
Geisenheim schrijfbenodigdheden
portokosten

10 dec. 1879.

Bestudering van de mij toegezonden
papieren (ongeveer 3 kwartier)

11 dec. 1879.

Overleg met de heer Douwes Dekker
(ongeveer 3 kwartier)

13 dec. 1879.

Overleg met advocaat Thönges

13 jan. 1880.

Mondeling rappel van voornoemde

11 feb. 1880.

Overleg met voornoemde
Opstelling van een adoptie- en
erfregelingsprotokol.

20 apr. 1880.

Beraad met de heer Thönges

21 apr. 1880.

Brief aan de heer Douwes Dekker met
bijlage.
Inschrijvingskosten

25 juni 1880

porto voor deze rekening
bestelkosten van de overboeking

Eindnoten:
1. pto: puncto, op het punt van, betrekking hebbend op (lat.)
2. deservit: hij dient ijverig (lat.); advokatenhonorarium.
3. Auslage: voorschot (du.)

[5 juli 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven
5 juli 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-7 en 8 (⅚) beschreven. (M.M.)
Geisenheim 5 Juli 80 beste Van der Hoeven!
1.
Uw mededeeling over de schelmery van E. is me natuurlyk heel smartelyk, maar
- ik verwachtte niet anders! Sedert vele jaren was ik zenuwachtig by 't openen van
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krankzinnigdom. Na U al zoo bestolen te hebben, had hy beter gedaan geheel
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weg te blyven. Hy kon toch begrypen dat ge hem na 't blyken van z'n oplichtery de
deur zoudt wyzen en dat-i dan in Holland nergens te-recht kon. Ik erken dat de
2.
domheid zyner handelwys me nog meer neen, verwonderen doet me niets in hem,
nu dan, dat z'n domheid me nog afzichtelyker voorkomt dan z'n slechtheid! Was z'n
krankzinnigheid van 'n andere meer in 't oog vallende soort, dan kon ik hem door
3.
de publiceering daarvan, tegen hemzelf beschermen. Hy gedraagt zich als 'n slechte
4.
gek, en de gevolgen storen zich niet aan de pitoyable verligtende omstandigheid
van krankzinnigheid!
M'n smart is van andere soort dan velen denken zouden. Ik heb te lang en te veel
door hem geleden dan dat ik thans nog vatbaar zou zyn voor de aandoeningen van
'n gewoon liefhebbend vader. Als ik de macht had veroordeelde ik hem ter dood.
Ook zyn lieve goede moeder die zooveel voor hem deed, heeft hy altyd bedrogen.
Hy wist aan geld te komen en verteerde dat liederlyk, terwyl zy gebrek leed. En dat
vertelde hy my lachende, als 'n grap! Ik vraag u of de domheid van dat bluffen op
iets zóó gemeens niet even erg is als de slechtheid van de daad zelf! Even zoo
verhaalde hy als 'n aardigheid, dat hy iemand die hem by 'n meisje in den weg stond,
gelasterd had!
U dank ik voor de opofferende pogingen om hem te redden. Wy mogen van geluk
spreken dat de berokkende schade niet grooter is! Beter zóó dan dat hy, na zich
schynbaar eenige jaren goed gehouden te hebben, U een onherstelbaren slag
geslagen had. Daarvoor vreesde ik altyd en daarom waarschuwde ik gedurig. Ik
weet wel dat ge my voor de nu geleden schade niet verantwoordelyk stelt, maar in
uw jonge zaak moogt ge niet al te edelmoedig zyn. Ik wil gaarne betalen wat hy nu
weer gestolen heeft. Geef me maar 'n beetje tyd. Nog eens, laat ons bly zyn dat het
bedrag niet grooter is dan ik nu uit uw brief meen te moeten opmaken. Als er later
maar niet nog andere dingen aan den dag komen! Ik schrok toen ge my schreeft
dat hy voor U naar Italie was, en in zaken nogal die vertrouwen eischen! Wat is er
r

5.

weer 'n vervloekte huichelary in die postkaart aan M Rubens (?)! Hy slaat daarin
'n toon aan als iemand die uit vreugd over z'n welslagen de handen wryft en z'n
tevredenheid niet op kan. Toen hy zóó schreef wist hy toch dat z'n streken binnen
weinig tyds aan den dag moesten
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komen! Ik verzeker u dat ik by 't lezen van die opgeruimde postkaart, volstrekt niet
zeker was dat hy waarheid schreef.
(Onder 't schryven van dezen brief ontving ik een allerbrutaalst schryven
van den holl. consul te Venetie, die my 'n standje maakt omdat ik m'n
toestemming niet wil geven tot het huwelyk van Nonni met een my
6.
volkomen onbekenden Italiaan . Ook dàt is 'n verdrietige geschiedenis.
Nonni is 'n lief meisje, maar my is ze geheel vreemd geworden.)
Wat nu Eduard aangaat, gy zegt met Haspels te willen overleggen. Met al uwe en
zyne welwillendheid kunt ge hem niet helpen. Hy draagt 'n onoverwinnelyken vyand
in hoofd en hart. Wie by 't lezen van vele uitdrukkingen over hem in dezen brief of
in vorig schryven my voor bar en liefdeloos, of zelfs maar voor streng, houdt, vergeet
dat ik niet dan na jarenlange teleurstelling en na tallooze mislukte proeven tot die
stemming geraakt ben. Het is my 'n wiskunstige zekerheid dat er met E. niets aan
te vangen is. Gevoel voor liefderyke behandeling heeft hy niet, en als men hem
forsch toespreekt loopt-i weg. Toen ik twee jaar geleden hem te Rottm zeide dat ik
al 't voorafgegane zou beschouwen als niet gebeurd, mits hy van dàt oogenblik af
zich beteren zou, beging ik 'n fout. Ik had kunnen weten dat er niets aan hem te
doen viel, want reeds zoo dikwyls had ik zulke proeven met hem genomen, en altyd
te vergeefs! Het verschil tusschen goed en kwaad kent hy niet. Na U thans ten dank
voor Uw edelmoedig pogen om hem weer op den rechten weg te helpen bestolen
te hebben, zal hy u nog lasteren op den koop toe, en niet eens begrypen dat dit
slecht is. Zelfs niet dat ‘men’ gewoon is dit slecht te noemen. Ook als huichelaar
kan hy zich zelf niet dienen. In een woord: hy is zedelyk kleurenblind, d.i. krankzinnig.
Myn gezegde van zoo-even: ‘als ik er de macht toe had, veroordeelde ik hem ten
dood’ spruit niet uit wreedheid voort. O, neen! Maar ik zie in dat z'n kwaal
ongeneeslyk is, en dat hy gedoemd is 'n ellendig leven te leiden.
Hem nu by my nemen? Niets schynt eenvoudiger. Ik bewoon 'n huisje waar plaats
voor hem wezen zou, en ook spys en drank zou er genoeg zyn.
(al ware dit anders, 't zou er niet op aankomen. Dan schikt men wat, of
bezuinigt)
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Welnu, ik kàn hem niet by me nemen, ik mag het niet doen. Dit zeg ik nu niet om
de zekerheid dat-i weer de liefderykste behandeling zoo van my als van m'n vrouw,
met bedrog en laster beantwoorden zou, maar om 'n reden van meer gewicht. Ik
verzeker u dat ik als m'n vrouw, Woutertje of ikzelf ons onwel voelden terstond
achterdocht hebben zou dat hy ons (ook zonder eenig daartoe dryvend belang
zynerzyds) vergiftigd had! Neem aan dat ik in 't aannemen der mogelykheid van
zoo iets, dwaal (ik beweer recht te hebben tot zulke sinistre veronderstellingen) dan
nog vloeit er uit zoo'n stemming voort, dat ik hem hier niet ontvangen kan. Met den
besten wil kan men niet omgaan met iemand dien men tot zoo'n laagheid (let wel:
ook zonder reden, en alleen als Italiaansch grapje!) in staat acht. Uw plan om met H. te overleggen, is weer hartelyk. Doe het S.V.P. Maar onthoud
U van verdere offers. Het is weggeworpen, geloof me.
Ik zet al de bitterheid en smart die nu weer deze zaak my veroorzaakt op zy, en
dring mezelf op dat ik geen pyn voel. Welnu, ziehier 'n voorstel dat ik aan uw en
Haspels' oordeel onderwerp: Hem de keus te geven binnen 8 (?) dagen te Harderwyk
aangenomen te zyn, of in 4, 5 couranten deze annonce:
Ik ben in de treurige noodzakelykheid te waarschuwen tegen het verleenen van
krediet aan myn zoon Eduard Douwes Dekker Jr.

Douwes Dekker
Multatuli. Na z'n ontslag uit uw dienst zal hy natuurlyk overal trachten zich intedringen, en
daarby misbruikt hy myn naam. By voorkeur doet hy dit by menschen die geen
verschil kennen tusschen populaire bekendheid en finantieel vermogen.
(Ik ontwaar telkens dat zeker soort van burgerlui my voor 'n ‘ryk heer’
aanzien.)
Ook slaat hy (zoo als by Holle) munt uit oppositie tegen my. Ook dit zou door zoo'n
annonce worden tegengewerkt. Ik geef dus U en Haspels in overweging hem tusschen die beide dingen te laten
kiezen. Mocht gy iets beters weten, goed! Deel het my S.V.P. mede. Zoo niet, weest
dan zoo goed aan myn voorstel zonder nadere machtiging gevolg te geven. Gy kunt
hem zeggen dat hy niets wint door aan 't verschynen van die annonce de
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voorkeur te geven boven 't gaan naar Harderwyk, daar hy na die annonce toch wel
zal moeten besluiten zich te laten aanwerven, vooral daar ik niet dulden zal dat hy
z'n leven rekt door 't knoeien met zg.n. geneeskundige hulp. Ook kan hy geen
‘betrekking’ krygen. Wie zich daartoe door hem liet bepraten zou door my
gewaarschuwd worden, gelyk ik U gewaarschuwd heb. Niemand zal, als gy in
weerwil daarvan hem vertrouwen schenken, en dan moet hy toch naar Harderwyk.
Ik heb u geschreven alsof ik geen gevoel had. Dit is zoo niet, maar op harden
knoest voegt 'n scherpe byl. Nogeens hartelyk dank voor al 't goede dat ge beproefd
hebt, en dat zoo ellendig beantwoord is geworden! Helaas ik verwachtte niet anders.
Adieu beste kerel!
Dek
Nu moet ik aan die, minder smeerige, maar nog verdrietiger, zaak van Nonni die
my 'n ital. schoonzoon wil opdringen. Die zaak is my smartelyker nog, omdat ik
Nonni hooger stel dan Eduard. Háár te verliezen is me pynlyk, en dàt is 't natuurlyk
gevolg van zoo'n buitenlandsch huwelyk. Is 't adres van dezen brief nog goed? Ik weet namelyk niet of ge woont in 't
gebouw: ‘salon de beaux arts.’

Eindnoten:
1. Volgens mededeling van de weduwe (tweede echtgenote) van J. van der Hoeven aan Menno
ter Braak had Edu f 500,- gestolen. Vgl. ook de brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van
den Bosch van 9 juli 1880.
2. meer: oorspr. gevolgd door verwondert.
3. hemzelf: oorspr. stond er zichzelf.
4. pitoyable: meelijwekkend (fr.)
5. Mr. Rubens: zwager van Van der Hoeven.
6. Zie bij 30 september 1880.

[8 juli 1880
Briefkaart van Multatuli aan J. van der Hoeven en D. Buys Dz.]
8 juli 1880
Briefkaart van Multatuli aan J. van der Hoeven en D. Buys Dz. Met poststempels
Rotterdam 9 JUL 80 en Geisenheim 8/7 80 en geadresseerd aan Mess. van der
Hoeven & Buys Rotterdam. (M.M.)
n

Brief ontv. Dank voor bericht. Verwachtte niet anders! Hebt ge uw korresponden
1.
ten in Italie gewaarschuwd? Dat zal noodig zyn. Hy zal misbruik trachten te maken
van de aangeknoopte relatien. Belet dat! Hartelyk gegroet
Geisenheim 8 Juli 80
Dek
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Eindnoten:
1. 1. trachten te: later toegevoegd.

[8 juli 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]
8 juli 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel en enkel velletjes
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
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Waarde van den Bosch. Vergeef me dat ik zoo lang wachtte met het vervolgen van
n

myn voorloopig antwoord op Uwen brief van den 19 Juni. Sedert myn plotseling
afbreken heb ik weer veel verdriet gehad. Ik kryg van of over myn kinderen allerlei
berichten die me knakken. Dit, in verband met andere omstandigheden is sedert
zeer vele jaren 't geval geweest. Van Nonni heb ik zooveel verdriet als maar
eenigszins kan veroorzaakt worden door 'n (overigens braaf en achtenswaardig)
meisje dat van haar vader vervreemd is. Uit het oogpunt van ieder ander is er niets
op haar aantemerken, maar my verbittert zy 't leven door verschil van smaak,
levensrichting &c. Ze wil trouwen. Dit wist ik van terzyde sedert lang. Toen ze voor
twee jaren te W.b. by ons was, toen ik en m'n vrouw door liefderyke behandeling
haar trachtten overtehalen by ons te blyven, toen ik opgetogen over 't weerkrygen
van 'n geliefd kind haar als 't ware op de armen droeg, bemerkte ik al heel gauw
dat haar hart elders was, en dat zy 't zyn by ons maar als 'n voorbygaand pied à
1.
terre beschouwde. Den dag na haar komst zouden wy 'n wandeling maken. Ik
maakte er my 'n feest van! Herhaaldelyk zei ik: ‘O, Nonni, als moeder dat eens
weten kon! Er was afgesproken dat wy precies 11 uur zouden uitgaan. Stel U nu
eens goed voor dat ik opgetogen was. De beschryving van alles wat daartoe
aanleiding gaf, is me nu te pynlyk. Welnu, toen ik den volgenden morgen 11 uur op
haar
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kamer kwam, zat ze in diep négligé te schryven. Bedroefd vroeg ik: aan wien schryf
2.
je? Aarzelend antwoordde zy: ‘à mon ami!’ - Aan 'n vreemde! En dat als ik najaren
verwydering er my 'n feest van maakte met je te wandelen!
Wy wandelden niet! Zeer veel van zulke staaltjes zou ik kunnen aanhalen, maar waarlyk het pynigt
me alles te vertellen. Met dien ‘ami’ wil ze nu trouwen. De man (en ook z'n vader)
schreef me nu onlangs 'n brief waarin hy toestemming vroeg in het voorgenomen
huwelyk. Daar de zaak toch beklonken was buiten my, vind ik het toestemmen
3.
overbodig, en 't vragen daarom 'n farce . Ik schreef aan Nonni dat ze buiten my die
relatie aangeknoopt hebbende, die ook buiten my moest beeindigen. Dat ik geen
toestemming kon verleenen tot iets dat buiten myn beoordeeling viel daar ik haar
aanstaande in 't minst niet kende. Dat zy kon trouwen met wien ze wou maar dat ik
me geen wildvreemde persoon liet opdringen in m'n intimiteit. 6, 8 dagen daarna
ontving ik 'n (zeer lompen) brief van Teixeira de Mattos (Ned. Consul te Venetie)
die my 'n standje maakt over 't weigeren van de gevraagde toestemming, en op
dreigtoon zegt dat ik voor den Rechter zal geroepen worden. (Volgt de gewone
4.
rechtsloop by den bekenden acte de respect , zegge: gebrek aan respect). Dien
brief moet Nonni hem in de pen gegeven hebben. Basta dáárover! 't Is het ergste
niet!
Erger is de onophoudelyke ergernis die m'n zoon my betrokkent. Nonni kent my
niet, is onhollandsch en van my vervreemd geworden (ze zweert by den
kinderachtigen rymelaar Dante, en ‘italiaansche kunst’. Heel veel zaken zyn haar 't
5.
non plus ultra van schoonheid, die ik volstrekt niet hoog stel, enz) Maar ze is 'n
braaf, achtenswaardig meisje! M'n zoon daarentegen is - krankzinnig slecht! Verschil
tusschen goed en kwaad bestaat voor hem niet. Zelfs door 't naast voor de hand
liggend eigen belang laat hy zich niet weerhouden van de ellendigste streken!
e

e

Hieronder ga ik sedert z'n 14 , 16 jaar gebukt, en eenigszins dáármee in verband
staat m'n angst voor 't openen van brieven. Vooral sedert 2 Juni '70 is dit het geval.
Op dien dag ontving ik uit Innsbrück het bericht dat m'n vrouw en kinderen Den
Haag hadden verlaten waar ik ze ten koste van 'n zeer groot offer, 'n dak bezorgd
had. M'n
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6.

zoon die toen 16 jaar was, was de aanlegger van den coup de Jarnac dien me
daardoor werd toegebracht. Hy wou in Italie zyn waar hy voor monsterachtig knap
doorging en z'n moeder regeerde. Och, spaar me de beschouwing van
alle-omstandigheden die daarby 'n rol speelden. Wel wil ik u alles eens uitvoerig
mondelings verhalen, maar 't schryven vermoeit me. En ook voor mondelinge
meedeeling is zekere stemming noodig. De zaak is tragisch, en heeft één doorgaand
lyden na zich gesleept. En daarby nog te bedenken dat zóó'n verdriet door wezens
als Van Vloten nog geexploiteerd is om my te benadeelen! De man wist niet wat hy
deed. Z'n onkunde was nog grooter dan z'n boosaardigheid. Na vreeselyk tobben met m'n zoon had ik persoonlyk in dit voorjaar hem
opgegeven. (Het aantal keeren dat ik over al 't verledene de spons haalde was
talloos, maar steeds zonder vrucht). Toch liet ik hem buiten my om door 'n vriend
r

te Rotterdam (de h Van der Hoeven van de firma V.D.H. & Buys die dat nieuwe
7.
museum oprichtten) steunen. V.D.H. plaatste hem by 't entomologisch kabinet.
(Eduard is voor zoo iets zeer geschikt. In anatomie, zoölogie &c is hy tamelyk
bekwaam.) Wel waarschuwde ik V.D.H. herhaaldelyk goed opteletten. Deze beloofde
het, en hield nog altyd moed. Aan dat museum is 'n kunsthandel verbonden, en ter
kwader uur zond hy E. die in weerwil myner waarschuwingen zyn vertrouwen scheen
gewonnen te hebben, naar Italie om inkoopen te doen. Ik schrok er van. Wat ik met
mathematische zekerheid voorspelde is letterlyk uitgekomen.
(Ik schreef nl. aan V.D.H.: ‘als E. U meedeelt zekere som betaald te
hebben voor 't koopen van zeker kunstwerk, dan bestaat er niet de minste
zekerheid dat die som werkelyk betaald is.’
Ik had er nog kunnen byvoegen: ‘zelfs niet, als hy 'n kwittantie toont’ want
8.
dan zou ik, door de ondervinding geleerd, nog conniventie met den
verkooper vermoeden. Bedenk hoe bitter ik moet bedrogen zyn, en hoe
dikwyls om zoo iets te veronderstellen!)
Lees nu eens byg. brief van den goeden Van Der Hoeven. Uit 'n later ontv. postkaart
blykt me dat E. sedert ll. Woensdag ‘spoorloos verdwenen’ is. Ge denkt aan
zelfmoord? O neen. Dat is by de
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volslagen karakterloosheid van den patient, onmogelyk! Ik wenschte dat myn kind
dood was! Ge weet dat we 'n aangenomen kind by ons hebben. Ik (en ieder!) vind hem 'n
engel. Ook vind ieder dat ik zacht en goed voor dat kind ben, zonder hem door
apenliefde te bederven. Ik sta, byv. op stipte gehoorzaamheid, en laat me daarvan
9.
niet afbrengen door z'n schalksche beminnelykheid die inderdaad byna
onweerstaanbaar is. Welnu, zóó ben ik ook met Eduard geweest! Deze verzuchting
ontsnapt me telkens als iemand my 'n prysje geeft over 't opvoeden van den kleinen
Wouter. Aan Eduards verdorvenheid heb ik geen schuld. Nonni die door dezelfde
moeder werd opgevoed is braaf, al heb ik me over haar te beklagen. Dit laat ik
terzyde in m'n oordeel.) De oorzaak is krankzinnigheid. Even als ik geen
lokaal-geheugen heb, ontbreekt aan dien jongen oordeel des onderscheids tusschen
goed en kwaad. Hy vat ook niet dat anderen dit onderscheid maken. Dit bleek by
herhaling daar hy, ongedwongen en byna zonder aanleiding, slechte streken die hy
begaan had, meedeelde. Dus niet eens 'n huichelaar, of althans als zoodanig zeer
onbekwaam. Ik kan dit niet anders noemen dan krankzinnigheid! En ware dit maar
blykbaar. Maar men ziet hem overal voor zéér bekwaam aan. In Italie zag men hem
voor 'n half wonder aan.
Ik zit nu in duizend angsten dat hy hier of daar weer zich indringt. Elk uur wacht
ik nader bericht van V.D.H. Dat hy nu weer verdwenen is, verwondert my met. By
10.
elke gelegenheid loopt-i weg. Daartoe heeft hy z'n moeder gepersuadeerd te
Brussel en in den Haag. Dit deed hy te Venetie, en later by my te Wiesbaden. Dit
laatste geschiedde zonder reden, en alleen omdat-i geen lust had z'n verzuimde
schoolstudien intehalen, waarop ik aandrong. Hy kon zich als professor voordoen
maar zag geen kans admissie-examen als student te doen. Ziedaar nu 'n langen brief, en wel alleen over myn zaken. Ook dit is de vloek van
omstandigheden als de mynen dat men wel gedwongen is zich (en anderen!) steeds
met zichzelf bezig te houden.
Slot (en beantwoording van Uw brief) volgt.
11.
12.
Is 't niet te veel gevergd dezen aan onzen besten Iterson ter lezing te geven ?

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

pied à terre: (tijdelijke) verblijfplaats (fr.)
à mon ami: aan mijn vriend (fr.)
farce: klucht (ft.)
acte de respect: ‘akte van eerbied’: destijds noodzakelijke rechtshandeling voor de kantonrechter
indien men tussen 21 en 30 jaar oud tegen de wil van de ouders een huwelijk aanging.
non plus ultra: het hoogst bereikbare (lat.)
coup de Jarnac: een onverwachte definitieve slag (fr.)
entomologie: insektenkunde
connivence: medeplichtigheid (fr.)
schalksche: oorspr. stond er schelmsche.
persuader: overhalen (fr.)
Iterson: J.A. Roessingh van Iterson, ingenieur te Tilburg. Kallenberg v.d. B. woonde in Teteringen
bij Breda.
De laatste alinea, vanaf ‘Slot’ in blauw potlood dwars over de laatste pagina geschreven.
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[8 juli 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
8 juli 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. Met enveloppe, geadresseerd aan WEdHeer D.R. Mansholt, Meeden,
prov. Groningen (Holland) De datering ‘8 juni’ is een vergissing. Het poststempel is
onmiskenbaar: VEENDAM, 10 jul 80 (M.M.)
Geisenheim 8 Juni 1880
Waarde Mansholt,
Ontv: 8) D h4-h5
9) e4-e5
1.
2.
(als Springer c3 genomen wordt door L b4, neemt b2 den Läufer als Springer
f3 door den zwarten Läufer genomen wordt, neemt de Dame den Läufer. beste kerel, hierby 'n paar Rh. Kuriere, waarin echter de berichten over 't
3.
schaakcongres dürftig zyn. Binnen weinig tyds zal ik U beter verslagen zenden.
Voorloopig dit. De 10 (niet: 8) blindelings gespeelde partyen heb ik bygewoond.
Wat de Rh. Kurier daarvan zegt, is waar! Hy zegt echter te weinig. Wel werd er nu
en dan geapplaudisseerd.
o
(byv. by 't annonceeren en uitvoeren van den Mat in zes zetten tegen speler n
o
1, en by 't vlug opnoemen van den stand der partyen, ook by 't winnen van party n
3 (den laatsten) maar er was iets anders optemerken. Men was stom van verbazing,
4.
en had geen woorden meer! ‘Kolossal’ en dergel. uitdrukkingen waren abgenützt .
Ook ik voelde me stom, en (lach niet!) ik was... aangedaan. Fritz is 'n jongmensch
van wel aangenaam doch zeer gewoon voorkomen. Bescheiden in toon en manieren.
Ik had hem wel willen omhelzen. Nog eens ik heb geen woorden voor den indruk
5.
dien zulk 'n Leistung op my maakte. Hy won van de 10 partyen, negen, en onder
n
n
n
de spelers waren meesters van 2 , 3 en 4 rang. Eén hunner byv. had in 't
6.
hauptturnier 'n prys gewonnen.
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Géén hunner speelde slecht. Al had Fritz alle partyen verloren, dan nog bleef de
zaak overweldigend wonderbaar! Met eenige inspanning heb ik deze weinige onbeduidende regels geschreven.
Smart heb ik sedert jaren gedurig, maar er zyn oogenblikken waarin ze my erger
7.
nog dan dagelyks drukt (niet: neer). Het verdriet dat m'n kinderen my aandoen, is
vreeselyk. Vooral m'n zoon! De tyding van z'n dood zou me welkom zyn. Hy leeft
zichzelf en anderen tot last en schande. Op dit oogenblik weet niemand zyner
betrekkingen waar hy is. Na velerlei infame handelingen is hy nu weer weggeloopen
uit Rotterdam, waar 'n paar vrienden van my getracht hadden hem op
liefderyk-verstandige wys op den rechten weg te brengen. Ik wist dat ze niet slagen
zouden. Hy is krankzinnig-slecht, zedelyk kleurenblind. Zelfs z'n belang, ook als 't
na voor de hand ligt, weerhoudt hem niet van de domste streken. Wees met uw lief gezin heel hartelyk van ons beiden gegroet
tt Dek

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

Springer: paard (du.)
Läufer: loper, raadsheer (du.)
dürftig: gebrekkig, schaars (du.); in duitse schrijfletters.
abgenützt: afgedankt, overbodig, triviaal (du.); in duitse schrijfletters.
Leistung: prestatie (du.)
Hauptturnier: hoofdklasse-wedstrijd (du.)
drukt: oorspr. stond er neerdrukt.

[9 juli 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]
9 juli 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1 en 2 (⅚) beschreven. (M.M.)
1.
Geisenheim 9 Juli 80.
Waarde Van den Bosch! Gister brak ik ook daarom m'n brief af om U in staat te
stellen de beschreven blaadjes (waarin niets voorkomt dat U aangaat) aan Iterson
ter lezing te zenden. Wilt ge dit S.V.P. doen? Z'n juist adres is:
J.A. Roessingh van Iterson
2.
Ingenieur Maats. Expl. S.S.w.
Tilburg.
Hy is 'n trouw vriend en ook jegens hem ben ik drukkend achterstallig in uiting.
3.
Le moyen mededeelingen als in m'n schryven van gister te herhalen! Toch moet
ik dit nu en dan doen! Gister ontving ik bericht van de manier waarop Eduard zich
geld had
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4.

weten te verschaffen voor z'n vlucht . Hoogstwaarschynlyk is hy weer naar z'n
geliefd Italie gegaan. De ditmaal aan V.D.H. toegebrachte schade bedraagt ± 500
gl. Ik acht me gelukkig dat het niet meer is. Doch ik zie allerlei andere pretentien in
aantocht. Van één vernam ik reeds. En sedert jaren werd ik telkens door zulke
liefelykheden overstelpt. In 79 heb ik dááraan nagenoeg de geheele opbrengst
myner vermoeiende voordrachten besteed. Dat V.D.H. my van alle
verantwoordelykheid voor 'tgeen m'n zoon na April weer misdoen zou, ontslagen
heeft, ontheft me slechts wettelyk van vergoeding. Moreel voel ik me wèl verplicht
de jonge zaak van V.D.H. & B niet met dat verlies belast te laten. Bovendien,
vergeleken by vorige geschiedenissen van dien aard, onder welker gevolgen ik nog
gebukt ga, is 't nu weer gebeurde slechts 'n kleinigheid wat het finantieele betreft.
En, openhartig gesproken, is ook die heele zaak nu voor myn gevoel niet zóó
smartelyk als ze een anderen vader zou toeschijnen, niet zóó smartelyk ook als
ikzelf voor 12, 13 jaren zou gemeend hebben. Zeker had ik gemeend zóó'n
ondervinding niet te kunnen dragen. ‘Dat is om te besterven!’ zou ik waarschynlyk
gezegd hebben. De eerste blyken van E's verdorvenheid eenmaal overleefd
hebbende, vloeide daaruit vanzelf voort dat ik de marteling van al 't volgende dragen
kon. Eerst in dit voorjaar heb ik hem laten zeggen dat ik hem niet zien wilde, schoon
ik toch door middel van V.D.H. het oog op hem hield. In '79 had hy my schreiende
beterschap beloofd, en (byna zeker wetende dat er niet op te rekenen viel) vergaf
ik hem al 't vroeger gebeurde.
Weer breek ik af. Ik heb onzen kleinen Wouter beloofd met hem te gaan baden.
5.
O, dat kind is 'n heerlyke vergoeding, en ik ben te oud om ook aan hem déceptie
te beleven.
Hartelyk gegroet. Weldra meer en over dingen die U aangaan. Ja zeker zyn we
thuis in 't laatst dezer maand! Denk er aan dat niet alle treinen te Geisenheim
stoppen, ('t Is 'n nest, maar ons huisje is aardig en LOGEABEL. Wouter maant me.
Hy is verrukt by 't vooruitzicht ‘papa in 't water te zien springen.’ Dàt kan hy byna
niet gelooven.
Adio tt Dek

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

9 Juli: oorspr. stond er 8.
S.S.w.: Staats Spoor wegen.
le moyen: het middel (fr.); lees: ik moet er niet aan denken...
vlucht: oorspr. stond er reis.
déception: teleurstelling (fr.)
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[14 juli 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]
14 juli 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Geisenheim 14 Juli 1880 beste V.d.B! Nog even over myzelf en dan niet meer.
Wat ik reeds voor vele jaren had moeten doen, is heden geschied. Ik verzocht de
h.h. Van der Hoeven & Buys te Rotterdam een annonce te plaatsen waarin ik alle
verantwoordelykheid voor de handelingen van myn zoon van my afwerp. Dit schynt
o
voor Holland niet meer noodig, maar toch doe ik 't nu 1 om 'n eind te maken aan
o
den vloed van klaagbrieven waarmede ik overstroomd word, 2 om een exempl.
van de courant waarin die waarschuwing staat, aan den holl. consul te Londen te
zenden. Ik gis namelyk dat hy naar Engeland gegaan is, en trachten zal daar dupes
te maken onder de hollanders. Sedert jaren doet hy zich by vyanden van my voor
als 'n door my verwaarloosde zoon. By aanhangers of vrienden van my keert hy 't
blaadje om, doch in beide gevallen bedriegt hy de menschen die zich met hem
inlaten. Dit moet uit zyn! Ik had het vroeger moeten doen, doch ge begrypt dat zoo'n
maatregel pyn veroorzaakt, en dat men daartoe niet dan langer geperst overgaat.
Na m'n laatsten brief van myn dochter kan ik ook dat kind nu beschouwen als
verloren. De smart dáárover is nu zwaarder te dragen dan de grief over Eduards
gedrag. Sedert vele jaren wist ik dat hy reddeloos verloren was. Maar altyd had ik
gehoopt Nonni terugtekrygen. Zy is lief en goed. En 't zou gelukt zyn als niet die
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verloving met D Bassani haar volkomen van my vervreemd had. Over Eduard gevoel
ik slechts verontwaardiging en woede. Dat hy by dat alles ook dom is, en als 'n
krankzinnige handelt, verandert den toestand niet. Hy is tot alles in staat! Ik zou
hem niet in huis durven nemen. By de minste ongesteldheid van vrouw of kind zou
de gedachte aan mogelyke vergiftiging terstond in my opkomen. De heer V.D.
Hoeven te Rotterdam die hem nu heeft leeren kennen, moet toestemmen dat ik
hierin juist oordeel. Wat ik sedert 10, 12 jaar door dien jongen geleden heb, is niet
te beschryven, en de gevolgen BLYVEN! In Uw brief staat: ‘sedert wy elkander 4 Maart hier ontmoetten, hoorde ik niets
van U.’ Wáár en gegrond is de (aan-)klacht. Zeker zoudt gy en onze beste Iterson
wèl van my gehoord hebben als ge in nood waart geweest en ik U had kunnen
helpen. Maar de vermoeiende preoccupatie waarin ik leef maakt me zoo stom. Meen
toch daarom niet dat ik koud ben of onverschillig omtrent uwe aangelegenheden.
Kan een abces in den rug 't gevolg van typhus zyn? Ik heb zeer weinig vertrouwen
in de heeren van de fakulteit, en zou U staaltjes van hun onkunde kunnen meededen
die de haren doen te berge ryzen. Het geval-zelf van Uw zoon is weer 'n bydrage.
1.
Nadat de medicatie ophield is de beterschap begonnen. Ja, Munster a/S ken ik.
2.
Dicht daarby ligt het (stam?) slot van Franz von Sickinghen . 't Is nu 'n àl te moderne
3.
ploertig-riddermatige restaurant. Sic transit gloria mundi . Waar ik hier zit heb ik 't
4.
gezicht op den Johannisberg, thans Metternich behoorende. Ook dàt huis (‘Schloss’
noemen zy 't, maar 't lykt weinig op 'n kasteel) ook dàt heeft al veel beleefd. Over
weinig dagen, hoop ik, zult ge 't uit m'n venster zien. De wandeling er heen (¾ uur,
denk ik,) is nauwelyks de moeite waard. Ge zult ons huisje aardig vinden. Maak dat ik weet wanneer ge komt dan haal ik
U òf hier òf te Rudesheim van den trein. Ik schreef u reeds dat veel treinen niet
5.
stoppen te Geisenheim. In dat geval moet men te Rudesheim aussteigen en 'n
r

trein afwachten die wèl te Geisenheim stopt, of van Rudesheim p as naar G. gaan.
Mocht het U niet schikken my te prevenieeren, laat U dan te Geisenheim aanwyzen:
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das Haus ganz am Ende der Webergasse, wo früher herr Obrist von
6.
Untzer gewohnt, der jetzt in Amerika ist.
Of laat U aan 't stationnetje door een der spoormannen den weg wyzen of iemand
meegeven. Aan de spoor kennen ze myn naam wèl, en de straatmenschen misschien
niet. Geisenheim is 'n miserabel nest, en toch is de weg van de station naar myn
huis niet makkelyk te vinden. De oorzaak waarom ik niet vroeger een Vorstenschooltje zond, staat al weer in
verband met m'n tegenzin in schryven. Ook myn besten nobelen Funke had en heb
ik verwaarloosd. Dat drukte my en ik wou hem geen verzoek doen. Eerst voor 5
dagen heb ik dat doorgebeten, en hy zendt me terstond 'n heel pak, zoodat ik heden
een Vorstenschool en Bloemlezing aan Uw adres op de post doe. (Duitsche
pakketpost, Holl. v. Gend & Loos.) Misschien zend ik de boekjes afzonderlyk om
zeker gewicht niet te boven te gaan, en (meen ik) daardoor 't openen aan de grens
te voorkomen.
Nu, kom spoedig hier. Gy zult met open armen ontvangen worden. Reken er S.V.P.
in uw reisarrangementen op dat we behoorlyk ruimte hebben voor logeeren, ook
voor uw zoon. Alles zeer modest maar voor vriendelyk oordeelende gasten
voldoende. En ik ben bly dat ge myn vrouw zult leeren kennen!
Wees intusschen hartelyk gegroet van
Uw liefh. DouwesDekker
gewone post is toch beter. Dat openen aan de grens, of de risque dat ze 't doen, is
7.
'n vervloekt werk. Schoon 't inschriftje zeer kleurloos is, kòn 't echter zyn dat ge de
twee pakjes gaarne rechtstreeks van den besteller aannaamt. Ze volgen morgen
met gelyke gelegenheid als deze vandaag.

Eindnoten:
1. Münster a/S: Münster am Stein.
2. von Sickingen: Frans von Sickingen (1481-1523), duits ridder, die binnen het Rijk tal van
sektarische oorlogen voerde. Stamslot: de Ebernburg bij Kreuznach.
3. Sic transit gloria mundi: zo gaat de roem van de wereld voorbij, (lat.)
4. Metternich: oud duits adellijk geslacht, sedert 1803 Reichsfürsten, met bezittingen in Bohemen,
Moravië, aan de Rijn (Johannisberg o.a.) en aan de Bodensee.
5. aussteigen: uitstappen (du.)
6. das Haus enz.: het huis helemaal aan het eind van de Weberstraat waar vroeger de heer O.
von U. gewoond heeft die nu in Amerika is. (In duitse schrijfletters)
7. de: oorspr. stond er het.

[17 juli 1880
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]
17 juli 1880
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-2 en 3 (¾) beschreven. (M.M.)
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Köningswinter 17 Juli '80
Geachte Generaal,
‘Te 's hage, al in het Keizershof’, daar hadt ge ‘eenige vrienden om den
1.
morgendisch verzameld’, zooals het in minzamen Hollandschen romanstijl heet .
2.
Ge benoemdet den jongsten auf der Stelle tot uw adjudant. Die jongste was ik.
Wel had uw keus gelukkiger kunnen uitvallen, want de adjudant moest herhaaldelijk
herinnerd worden aan zijn naastbij liggende plichten van inschenken en sigaren
presenteeren, maar daar het niet uit onwil of onverschilligheid voortsproot, en slechts
daaruit, dat ik te veel de grillige sprongen van het gesprek volgde, zult Ge, hoop ik
geen te kwade gedachte van mij gehouden hebben.
Ik geloof het ook niet, want bij het scheiden waart Ge zoo vriendelijk mij uit te
noodigen om in den zomer eens te Geisenheim aan te komen. Dit zou ik nu gaarne
eerstdaags doen, indien het U schikte. Sedert een week logeer ik hier met vrouw
en kinderen, voornamelijk tot herstel der gezondheid mijner vrouw, die zeer geleden
heeft van de u bekende schipbreuk. Gelukkig maakt ze het in den laatsten tijd veel
beter, en begint zij er zelfs goed uit te zien.
Wanneer het mevrouw DouwesDekker en u niet ongelegen valt, zou ik gaarne
de volgende week, en wel b.v. Dinsdag, 's morgens per boot naar Geisenheim
vertrekken om daar wat met u te komen praten. Mag ik u verzoeken mij hierop met
o

een enkel woord te antwoorden, onder opgave van straat en n uwer woning, opdat
ik van de landingsplaats daarheen mijn weg zelf wete te vinden.
Ik hoop gunstig antwoord te ontvangen, want ik acht het een voorrecht Mevrouw
's kennis te mogen maken en met u weder eens wat van gedachten te wisselen.
Voor mij zijt Ge een meester geweest; ik heb veel aan u te danken en ik ben er u
dankbaar voor, even als velen en, naar ik geloof, niet de slechtsten of minsten van
mijn geslacht. Uw werk heeft vrucht gedragen, gij hebt velen vrij gemaakt. Merci,
3.
notre libérateur!
Ontvang mijn hartelijke groeten en vergun mij die ook aan Mevrouw D.D. aan te
bieden. Het is niet om een gebruikelijk slot te volgen, dat ik eindig met de betuiging
mijner hoogachting.
Uw ex-adjudant
G. Valette
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Mijn adres is
G. Valette
Hôtel Rieffel - Köningswinter a/Rhein.
Ik zie, dat ik misschien per spoor zal moeten gaan, daar het traject per boot te
4.
lang duurt. (Nu zegt men nog, dat dames alleen aan P.P.S.S. doen!)

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Zie bij 22 en 23 januari 1880.
auf der Stelle: ter plekke (du.)
Merci, notre libérateur: dank, onze bevrijder (fr.)
P.P.S.S.: postscripta, onderschriften (lat.)

[juli 1880
Johannes Zürcher logeert bij Multatuli en Mimi]
Juli 1880
Johannes Zürcher logeert twee dagen bij Multatuli en Mimi.

[juli 1880
Brief van Mimi aan M. Anderson]
* Waarschijnlijk 18 juli 1880
Brief van Mimi aan Marie Anderson. (Pee 1941, blz. 302-303).
Zondag morgen.
Lieve Marie! Het speet me wel dat je vandaag niet komen kon. Zeker zou je ons
toekomende Zondag even welkom zijn, maar we verwachten op 't eind van deze
week gasten uit Holland en dat is dan minder prettig. Ik weet niet hoelang ze blijven
maar hoop in elk geval je toch eens komt gedurende Rieks vacantie.
Welk verdriet hebje, behalve de knagende ellendige geldzaken? Hartelijk van ons
drieën gegroet met Riek.
M.D.D.

[20 juli 1880
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]
20 juli 1880
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Köningswinter Dinsdag 20/7 '80
Hoe hartelijk zijt ge, mijn beste Meester! Ge hebt mij eens ontmoet, ik sprak er
van om u een bezoek te brengen en daar komen uw twee brieven, waarin ik
uitgenoodigd word met vrouw en
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kinderen naar Geisenheim te trekken en bij u onze tenten op te slaan. Eerlijk gezegd,
verwondert mij zoo'n voorstel van u niet. Maar die u minder goed kennen of begrijpen,
dan ik meen te doen, zien verrast op. In onze kalme maatschappij is men zoo
voortvarend niet als Havelaar. Mijn vrouw vatte niet goed, dat mevrouw D.D. en gij,
1.
2.
zo mir nichts, dir nichts een troepje heimathlose verlofgangers onder dak wildet
nemen, zonder te weten, of ze u bij nadere kennismaking bevallen zouden, of de
kleine kinderen u beiden geen grooten overlast zouden veroorzaken, enz... Toch
vond ze het lief, zeer lief van u en voegt ze haar hartelijken dank bij den mijnen voor
r

uw vriendelijk aanbod. Maar, tot onzen spijt kan van een gesamenlijk verhuizen n
Geisenh. vooreerst niets komen, omdat wij door een overeenkomst met onze Wirthin
Frau Rieffel minstens tot 15 Augustus aan Köningswinter gebonden zijn. Wij hadden
nl. vooruit logies besteld en de voorwaarden geregeld om binnen de grenzen onzer
beurs te kunnen blijven en zijn er dan ook in geslaagd tegen een zeer matigen
Pensionspreis terecht te komen, doch we hebben ons van onze zijde moeten
n

verbinden om dan ook minstens een maand te blijven. Den 13 arriveerden wij en
n

de termijn loopt, zooals gezegd tot den 15 Aug. Wat het verblijf voor mijn vrouw
hier veraangenaamt, is dat mijn schoonouders, hoewel in een ander hôtel, ook hier
terplaatse zijn en dat mijn, met haar oudere zuster gehuwde zwager (Mr. Vlielander
Hein uit den haag) met de zijnen te Godesberg logeert, zoodat we bijna dagelijks
3.
en familie zijn. Vooreerst kom ik u dus eens alleen opzoeken. Ge zijt in de zelfde betrekking als
4.
ik met verlof in Europa geweest en weet dus, dat men van zijn demi-paye bitter
5.
weinig doet. Overgelegd had ik niets. We hebben ook geen slag van rijk worden.
Alleen gaande, kan ik mijn reisje goedkoop inrichten. Maakten we te zamen den
Ausflug, - mijn vrouw zou haar kleinen geen dag alleen willen laten - dan, enfin, bij
u kan ik met zulke dingen voor den dag komen, dan gaan we buiten ons boekje.
We moeten daarmede nog eenige weken wachten. Na medio Augustus vestigen
wij ons misschien met der woon hier of daar in Duitschland, wellicht te Wiesbaden
en dan doet de gansche bende een inval in Geisenheim, hoewel, houd 't ons ten
goede, we dan... Nu, dat is van later
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zorg, ge wist alleen niet wat ge u op den hals haaldet, man, vrouw, twee kleine
6.
kinderen en een ‘Oostersche meid!’ Toute une caravane. Wat mij betreft, ook mijn plan was geweest, mijn intrek te nemen in het
Geisenheimsche logement, wanneer ik eerstdaags overkom, maar ik neem uw
uitnoodiging voor mij alleen gaarne aan; gul gedaan, gul aangenomen. Complimenten
moeten u hinderen, niet waar? Uit uw tweeden brief, van gisteren, blijkt, dat ge mij
7.
wel wilt doen weten, wanneer ge weder vrij zijt . Eerlijk gesproken, kom ik ook liever,
wanneer uw Bredasche vrienden vertrokken zijn, daar het mij om uw beider
gezelschap te doen is. Mag ik u dus verzoeken om een briefkaart met een enkel
woord tijding? In elk geval vertrek ik van hier per spoor van 9.24 a/m, waarmede ik
11.10 te Niederlahnstein en, indien ik de verbinding tref, 1.23 te Geisenheim beland.
Doe mij echter het genoegen, ook met het oog op het onzekere hiervan, mij niet
aan het station op te wachten, wilt ge dat beloven? Het is zoo'n vervelende corvee,
en ik weet nu mijn weg te vinden naar uw woning. Laten we dit dus voor afgesproken
houden, totdat uw briefkaart mij komt melden, wanneer ge mij hebben kunt. Waarlijk, ik verlang naar dien tijd. Ik heb mij zoo lang moeten vergenoegen met
u slechts uit uw werken te kennen. U van aangezicht tot aangezicht te zien, uw hand
te drukken en met u eens te spreken over veel, dat in mij omgaat, het is een oude,
lang gekoesterde wensch. Daar zijn zoovelen om mij heen, voor wie ik mijn gemoed
achter slot moet houden. Toch geen kwade menschen, maar ach! Zoo bitter
bekrompen en zwak!
Tot ziens dus. Nogmaals onzen dank en onze hartelijke groeten aan u beiden.
De uwe
G. Valette

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

mir nichts etc.: zo maar, zonder omhaal (du.)
heimatlos: hier: buitenslands verkerend (du.)
en familie: onder familieleden (fr.)
demi-paye: halve salaris (fr.)
overgelegd: gespaard.
toute une caravane: een hele optocht (fr.)
Blijkbaar had Multatuli in een tweede brief zijn spontane uitnodiging weer ingetrokken tot na het
vertrek van R.J.A. Kallenberg van den Bosch en echtgenote, woonachtig in (de buurt van) Breda.

[20 juli 1880
Aankoop van het huis Auf Kreuzkirch Nieder-Ingelheim]
20 juli 1880
Aankoop van het huis Auf Kreuzkirch te Nieder-Ingelheim volgens lijst van nieuwe
eigenaren. (Stadsarchief Ingelheim; fotokopie M.M.)
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Wann Auf Kreuzkirch; Nr. 491 6/10 Im Schlaudersacker
Neuer
Eigenthümer

Erwerbstitel
Art.

Datum
Jahr

Monat

Tag

Luger, Jakob in Kf.
Wiesbaden K.

80

5

3

Dekker, Eduard Kf.
Dauves zu
Geisenheim K.

80

7

20

Dekker, Eduard Versteigerung1. 1888
Douwes Wittwe
K.

Jan.

2

Pfeil Ludwig
Wilhelm in
Mainz K.

1888

Mai

25

1889

Juli

10

1889

Juli

15

1891

März

11

1892

April

?

1895

März

6

Kauf

Betz Karl Erust Z.B.K.
u. Ehefr. geb.
Laubmeister zu Tausch
Frankfurt a.M.
K.
Mutat.
Einwillt
Weinsbergen,
August in
Frankfurt
a.M.K.

Versteigerg

Pauly Karl
Rudolf u.
Magdalena
geb. Ett in
Frankfurt
a.M.K.

Versteigerg

Tausch vor
Steyer (Meyer),
Heinrich und
Ehefr. geb. zu
König zu
Frankfurt
a.M.K.

Notar Schmitt
G. Algesheim
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Glade Jakob
Vierter K.

Kauf

1882

Nov.

11

1909

Januar

13

Lemster, Jakob
Dritter Kaufv.
Notar
Dupont in
Ober-Ingelheim
4. TX. 1911
Lemster, Jakob
Dritter u.
Ehefrau geb.
Hilgert 17. VIII
31
[=13]
Lemster, Jakob
Fünfter in
Ober-Ingelheim
[Kolom 1 wordt twee keer herhaald; de drie kolommen zijn door een accolade
rechts verbonden; ernaast staat:] siehe 8 Supl. Seite 287

Eindnoten:
1. Versteigerung: veiling (du.)
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[juli 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]
Vermoedelijk 22 juli
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-2 en 3 (⅓) beschreven. (M.M.)
Geisenheim Zondag
Waarde Vriend! Dank voor Uw brief. Ik ben bly dat ge komt, en ik hoop U wat te
houden. En komt asjeblieft met uw drieën. Er zyn heusch drie bedden, wel is waar
maar verdeeld in twee kamertjes, maar daarin zult ge U wel willen schikken. Het
huisje is aardig en logeabel. Ge zult zien dat we elkaar niet in den weg loopen. Voor
n
'n 4 gast zouden wy plaats moeten maken (en 't zou kunnen) maar de drie bedden
stáán er! Toe! We zouden 't heel fideel vinden als de heer Vidal meêkwam. Wel zult
1.
2.
ge in de Bewirthung nog overal sporen vinden van m'n vroegere gêne , maar
3.
vergeleken by 6 a 10 jaar geleden leven wy als Lucullus .
Reken er svp in uw reisplannen op dat ge wat blyft! En laat me svp weten wanneer
ge te Rudesheim denkt te komen. Dan haal ik U daar af.
Hartelyk gegroet
tt
Dek
Voor 't geval dat het U niet schikte my van Uw komst te Rudesheim te prevenieeren
zeg dan den koetsier dat hy te Geisenheim naar de Webergasse vraagt, en dien
dóórrydt tot het allerlaatste huis rechts. M.a.w. het huis dat in de Webergasse 't
naast by den Ryn is. ‘wo sonst der alte Herr Oberist von Untzer wohnte, der nach
4.
Amerika verreist is.’

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Berwirt(h)ung: onthaal (du.)
gêne: armoede (fr.)
Lucullus: romeins generaal (eerste eeuw voor Chr.), bekend om zijn uiterst luxueuse leefwijze.
wo sonst etc: waar vroeger de oude heer O.v.U. woonde die naar Amerika is vertrokken (du.)

[24 juli 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
24 juli 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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Geisenheim 24 Juli 80
1.
Waarde Van der Hoeven! Na aan den heer Riedel in allerbeleefdste termen
meegedeeld te hebben dat ik me met die pretentie op E. niet kon inlaten, ontvang
ik nu een lompen brief waarin hy de in z'n eersten brief gesloten bylagen terugvraagt.
Ik wil met zoo'n onbillyk en onbeleefd man niet in verdere aanraking komen. Ben ik
(zy 't dan ook slechts moreel of in gemoede) verantwoordelyk voor 'n schacherparty
die buiten myn weten en lynrecht tegen de aan E. gegeven instructie, plaats had?
Als ik het minste idee had gehad dat E. in plaats van zich te bekwamen voor 'n
admissie examen, zich inliet met zulk smerig geknoei, zou ikzelf Riedel uitdrukkelyk
gewaarschuwd hebben. En dan nu 'n lompen brief te ontvangen omdat ik de gevolgen
niet dragen wil van iets dat tègen myn wil plaats had! Als die R. met of door E. geld
verdiend had, zou hy waarlyk my geen deel in de winst hebben aangeboden. Welk
recht heeft hy nu, 't vreemd te vinden dat ik de geleden schade niet dragen wil? En
niet dragen kan.
Natuurlyk ook alweer 'n brief van die kamerjuffrouw! Nog eens verzoek ik U
vriendelyk de advertentie te plaatsen. Om U 't opzoeken van den brief te besparen,
ziehier:
Ik ben in de treurige noodzakelykheid, openlyk te verklaren dat ik niet
verantwoordelyk ben voor de handelingen van myn zoon.

Douwes Dekker
Multatuli
Uw gissing dat hy naar Italie zou gegaan zyn kan ik niet deelen. Te Venetie kan hy
zich niet vertoonen. By de personen met wie hy door U in aanraking komen zou,
ook niet. Wie zou hy daar bestelen? Waarschynlyk is hy naar Engeland. Er zyn te
Londen
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veel Hollanders by wie hy zich òf als myn zoon of als myn vyand kan introduceeren.
Plaats SVP de advertentie, en zend één Ex. (van den N.R. byv.) ‘op verzoek van
zyn vader’ aan den holl. consul te Londen.
Ge begrypt dat ik, behalve myn smart over de hoofdzaak, tevens hoogstverdrietig
ben over de onwetendheid waarin ik gelaten ben over Edu's geknoei. Dat knoeizaakje
met dien Riedel kòn niet anders afloopen! En, al ware dit anders geweest, niet
dáártoe was E. te Rotterdam. Ook toen ik vernam dat ge hem in 'n zending van
vertrouwen naar Italië hadt gezonden, schrok ik. Zefs z'n postkaart aan den heer
Rubens, kwasi zoo opgeruimd geschreven, stelde my niet gerust. Ik wist dat zoo'n
domme huichelary hem niets kostte. ‘Dom’ want wat hielp het? Hy kon toch zeker
weten dat z'n bedriegeryen weldra aan 't licht komen zouden.
Het plaatsen van die advertentie heeft ook het nut my te waarborgen tegen brieven
als van Riedel en die juffrouw. Nu of later verwacht ik er meer, en 't is irritant telkens
daarop te antwoorden, en dan nog te risqueeren dat men 't my kwalyk neemt als ik
niet betaal. Sedert jaren schrik ik by elken post!
Ik zou 't niet kwaad vinden aan Nonni te schryven:
‘V.D.H. wil Eduard zoodra hy zich ergens vertoont, wegens diefstal vervolgen. Ik
2.
kan hem dit niet kwalyk nemen , want ook jegens V.D.H. die hem edelmoedig
behandelde, heeft hy zich weer infaam gedragen.’
Myn bedoeling hiermee is dat zy, als ze z'n adres weet of te weten komt, hem dit
schryft. Dan blyft-i weg! Maar van bedoelde courant heb ik 'n Exempl. of 10 noodig
om ook in 't Buitenland tegen hem te waarschuwen. (In eens komt me daar in den
3.
zin of-i ook soms te Brussel is? Ook de holl. minister-resident aldaar moet 'n Exempl.
hebben.) n

Dat ik nu U de bylagen van Riedels 1 brief aanbied, is omdat ik met hem niets
te doen wil hebben. Ik schrijf hem dan op postkaart: ‘de door U terug verzochte
bylagen zyn door my aan den heer V.D.H. gezonden.’
(Ik erken dat hy recht heeft ze terug te vorderen, al zie ik niet in dat-i er
wat aan heeft!) g

r

4.

e

Wilt ge voor myn rek by Bolle koopen: D Nuyens , Ned Be-
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roerten, a f 5.90? En houd het svp liggen tot er iets anders by komt. By al die malle agitaties over Edu & Nonni komt nu ook 'n incidentje dat my onrust
baart, of althans onrustigheid. We hebben in Ingelheim (overzyde van den Ryn, 'n
paar spoorstations beneden Mainz) een huisje gekocht. Aan 't geld worden wy
5.
geholpen en de rente zal zeker maar de helft bedragen van onzen tegenwoordigen
huurprys. Daartegenover staat dat er veel aan verbouwd & vertimmerd moet worden
voor 't bewoonbaar is. De bouwmeester moet 'n zeer hooggeplaatst wezen geweest
zyn die geen menschelyke behoeften kende, want 'n plé is er niet. Maar 't ligt zeer
mooi en er is 'n groot stuk grond by voor tuin. Reeds nu hier eten wy, uit 'n kleinen
tuin, den heelen zomer eigen groente. En niet, zoo als men altyd meent, duur, want
we hebben geen tuinman of arbeider. M'n vrouw heeft alles zelf beredderd. Ze heeft
6.

o

zelfs òver, en dat in oude blikken gedaan, die à 10 p stuk worden dichtgesoldeerd.
Dit is zeer aardig, en die bemoeienis zal te Ingelheim nog toenemen, zoo dat het
misschien de kosten van 'n arbeider zal kunnen opbrengen.
Maar we verhuizen nog lang niet daar we aan onze tegenw. woning nog huur
hebben, en 't Ingelheimer huis nog niet bewoonbaar is. 't Zal wel 3 maanden duren
voor we daarheen gaan, en intusschen geeft het in orde brengen veel bereddering,
vooral daar de reis er heen, in weerwil van den korten afstand, lastig is. Na 't
oversteken van den ryn, is 't 'n uur lopens ver.
Hartelyk gegroet
tt
Dek

Eindnoten:
1. Volgens de echtgenote van J. van der Hoeven, mevr. M.C. van der Hoeven-Meyer, zou Edu
met deze heer Riedel een handeltje in mineraalwater hebben gedreven. De fa. Riedel in limonades
e.d. bestaat nog steeds. Het negentiende-eeuwse bedrijfsarchief is niet meer aanwezig.
2. De rest van deze alinea is naderhand toegevoegd.
3. minister-resident: een destijds gangbare term voor gezant.
4. W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van de Nederlandsche beroerten (4 dln. 1865).
5. Er was afgesproken dat de naam van de geldgever, dr. J. Zürcher (1851-1905), nederlands
romanschrijver en schilder, onbekend zou blijven.
6. dat: oorspr. gevolgd door laten.

[28 juli 1880
Brief van E. Bernhold aan Mimi]
28 juli 1880
Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 beschreven. Met envelop, waarop: Madame Madame Douwes Dekker
Geisenheim a Rhein fr[ei] en poststempels Erlangen 28 7 en Geisenheim 29 7 80.
(M.M., Dossier Bernhold, bijlage 35.)
Erlangen, 28. Juli 1880
Verehrte gnädige Frau!
Eben von einer grösseren Tour zurückgekehrt finde ich Ihr liebes Schreiben - ich
glaubte Sie noch im Norden!
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es mir im September, Sie in Geissenheim zu besuchen. Es beginnen nun die
Maneuvers, die natürlich meine Anwesenheit beanspruchen.
Dass der kleine Walther gedeiht und Ihnen Freude macht, ist mir grosse
Beruhigung.
Für heute vergeben Sie dieses flüchtige Lebenszeichen; bitte mich den Ihrigen
gütigst zu empfehlen.
Mit den Herzlichsten Grüssen
Ihr
dankbar ergebenster
Eduard Bernhold
M

Vertaling:
Vereerde, geachte mevrouw!
Zojuist teruggekomen van een tamelijk grote tocht, vind ik Uw aardige brief - ik
meende dat U nog in het Noorden was. Ik ben er blij om dat het U allen goed gaat
- misschien lukt het mij in September U in Geissenheim op te zoeken. Nu beginnen
weer de legeroefeningen die natuurlijk mijn aanwezigheid vergen. Dat de kleine
Walter voorspoedig opgroeit en U vreugde bezorgt is voor mij een hele geruststelling.
Vergeeft U mij voor vandaag dit vluchtige levensteken; wilt U zo vriendelijk zijn mijn
hoogachting over te brengen aan de uwen.
Met de meest hartelijk groeten
Uw
U dankbaar toegenegen
Eduard Bernhold
M[ajoor]

[juli 1880
Herinneringen G.J.P. de la Valette]
Eind juli 1880
Herinneringen aan een bezoek te Geisenheim bij Multatuli en Mimi van G.J.P. de
la Valette in De Gids 1910, II, blz. 381 en 381-387. (M.M.)
Zie voor het begin bij 22 januari 1880.
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(...)
Aan zijn gulle invitatie gaf ik den volgenden zomer gevolg. Ik bracht toen vier
dagen bij hem door en maakte er kennis met zijn tweede vrouw.
(...)
't Werd einde Juli '80, eer ik te Geisenheim kwam, waar ik vier dagen bleef en
het voorrecht had bekend te worden met mevrouw Douwes Dekker-Hamminck
Schepel. Die dagen zijn er geweest, zooals men in den levens-agenda aanstreept.
Door beider eenvoudige en beminnelijke gastvrijheid voelde ik me dadelijk tehuis,
geen ‘logé’. We waren vroeg op, veel in den tuin en buiten, lieten vliegers op met
Wouter, door Dek zelf gemaakte vliegers, prachtig van afmetingen en evenwicht en
1.
trachtten met verschillende tollen achter het geheim van 't ‘scharmaaien’ te komen.
Tot schaken heb ik mij niet laten verleiden. Dek speelde te goed, ik te middelmatig.
Wel liet ik mij met belangstelling openingen en enkele eindpartijen door hem
uitleggen. We lazen stukken uit Hooft, voor wien hij een diepe minachting voelde,
welke ik moest deelen: ‘Je mòet erkennen, hoe laag die kerel staat, dien ze God
beter 't, tot Nederlandschen Tacitus geproclameerd hebben’...; stukken ook uit
2.
Joseph de Maistre , wien hij een groote vereering toedroeg. Een der weinigen, want
hij was toen reeds lang afkeerig van litteratuur, van ‘mooi-schrijverij’, met name van
‘verzenmakerij’. Men moest niet meer bij hem aankomen, zelfs met de bescheidenste
insinuatie, dat verzen poëzie konden zijn.
‘Neen, beste kerel, ònmogelijk. Wie verzen maakt, kan dáárdoor alleen al geen
dichter zijn. Overweeg dat goed. Je zult mij gelijk geven’.
Mij lukte het niet hem hierin te begrijpen. Een pose? Neen, ik geloof 't niet. Er
was oprechtheid. Hij, die toch waardeerde, om zijn schrijven, om zijn kunst als
auteur, gewaardeerd te worden; hij was verbitterd, dat die kunst hem niet bezorgd
had het eereherstel voor Lebak, zooveel meer, dat hij gewild had. Van daar de
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haat tegen litteratuur, die niet tot daden leidde, geen daden beoogde. Maar zoo
geen pose, er was, dacht mij, in zijn uitvallen wel het koppig volhouden, de gewilde
overdrijving van een op den bodem liggend gevoel, dat het eenige, het onafwijsbare
mòest blijven. Sprak hij 't niet zoo luid en heftig uit, om te overstemmen de stille
innerlijke waarschuwing, dat hij 't beter, en anders wist? Misschien. Zeker intusschen,
dat als hij met u sprak, overtuiging klonk, zonder één valschen noot. Voor mij althans,
dien hij niet overreedde, dien hij slechts in verwarring bracht, niet over de zaak
zelve, maar over zijn opvatting daarvan.
Het gesprek kwam ook een paar malen op Lebak, op de Havelaargeschiedenis.
Nog moeilijker onderwerp tusschen ons! Hoe kort ook nog, ik had lang genoeg bij
het binnenlandsch bestuur gediend, om niet tegenover den Havelaar meer dan één
voorbehoud te maken. Bij mijn eerbied voor den man, die alles, zich zelf en de
zijnen, ten offer gebracht had voor hetgeen hij recht en plicht achtte, kon ik niet de
opvatting deelen, dat hij op juiste en gepaste wijze tegenover den regent van Lebak
was opgetreden. Het was niet mogelijk, dat de assistent-resident Havelaar, na een
paar weken verblijf in het hem onbekende Lebak; geen Javaansch kennend, noch
het Bantamsch dialect van het javaansch, noch Soendaneesch, de twee laatste, de
daar gesproken idiomen; slechts sprekend het als lingua franca in Indië gangbare
brabbelmaleisch, zelf eenig deugdelijk onderzoek had kunnen instellen naar
misstanden. Onmogelijk, dat hij de inlanders, die 's nachts door het ravijn (?) achter
zijn woning te Lebak bij hem kwamen klagen, te woord gestaan zou hebben.
Onmogelijk, eerstens, omdat de ‘kleine man’ er niet aan denkt bij een nieuw
aangekomen Europeeschen ambtenaar, van wien hij nog niets afweet, te gaan
klagen over zijn hoofden, laat staan over het aanzienlijkst hoofd, een ouden,
invloedrijken regent van hooge afkomst, en dit allerminst in dien tijd, een halve eeuw
geleden. Onmogelijk verder, omdat hij de klagers evenmin had kunnen verstaan,
*
als ondervragen of beantwoorden. Daarbij, zelfs een zoo buitengewoon begaafd
man, als Havelaar, leert niet in enkele weken tijds de toestanden

*

Zonder tolk dan. Havelaar doet het uitdrukkelijk voorkomen, dat de kleine man hem alléén,
in diep geheim, zijn klachten kwam toevertrouwen.
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kennen in een hem tot dusver geheel vreemde streek. Dit vordert veel langduriger,
*
nauwgezette en veelzijdige studie. Zijn onderzoekingen moeten dus oppervlakkig,
zijn aanklacht onberaden geweest zijn, al twijfelt wel niemand één oogenblik aan
zijn goede trouw. Op later leeftijd; toen ik zelf een veeljarige ervaring als
assistent-resident en resident achter me had; den Havelaar aandachtig overlezend,
werden de gevolgtrekkingen uit de aangegeven bedenkingen mij tot vaste overtuiging.
Maar destijds kwamen ze reeds bij mij op. Niet zonder schroom onderwierp ik ze
aan Dekkers oordeel en, uit den aard onzer verhouding, als bescheiden vragen om
voorgelicht te worden. Brachten zijn uitleggingen al geen wijziging in mijn meening,
het trof mij hoe hartelijk eenvoudig, zonder de minste gevoeligheid over vragen, die
dan toch eenigen twijfel deden vermoeden, hij er op antwoordde. Indien het noodig
geweest ware, de toon, dien hij toen aansloeg, had een ieder overtuigd van zijn
echt geloof in het volstrekte goede recht van geheel zijn optreden te Lebak.
Later hebben wij dit onderwerp nooit meer aangeroerd. Wel in den vervolge, nog
meer dan eens schertsend gekibbeld over dat andere, óók, maar minder netelige
onderwerp: de ‘mooischrijverij.’ Hij was een geestvol en onuitputtelijk causeur.
Volbloed Hollander, bezat hij dien éénen Franschen trek, deze zin voor - en het
talent om te praten. Nerveus, impulsief, niet in staat zich in of iets achter te houden,
gaf hij zich daarbij, even als in zijn brieven geheel zoo als hij op het oogenblik was.
Op het oogenblik; want, zoo iemand, dan behoorde hij tot de êtres ondoyants et
3.
divers . Van daar zijn vaak wisselende meeningen over menschen. Legt men naast
elkaar uitlatingen van hem uit verschillende tijden over sommige zelfde personen,
Van Vloten, Busken Huet, Vosmaer b.v., dan staat men verbaasd over
onverhoedsche, moeielijk te verklaren wisselingen zijner inzichten. Hij was zeer een
man van stemmingen, gul toeschietelijk, hartelijk, beminnelijk als geen, dan weer
eensklaps lichtgeraakt, één en al minachting, drijvend op zijn prikkelbare zenuwen.
7.
Pauvre Lélian !
Uit de Geisenheimsche dagen nog één klein vermakelijk voorval.

*

Het schijnt vast te staan, dat Havelaar, gedurende zijn verblijf te Lebak, nooit op tournée
geweest is.
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't Was, geloof ik, reeds den eersten dag, dat Dek, onder het praten opsprong met
een plotselingen inval:
- Da's waar ook. Beste Kerel, ik moet je tracteeren. Met een tractatie, zooals je
nog nooit gehad hebt, en die je alleen kunt krijgen van Dek of van een paar minder
interessante Keizers. Willem III zou je die niet kunnen bezorgen... neen, ik denk 't
niet. - Ik neem ongezien aan. U maakt me nieuwsgierig.
- Je weet, dat de Johannisberg, van vorst Metternich, hier dicht bij is? Goed. Je
weet wat daar groeit? Best. De echte Johannisberger gaat alleen, behalve naar de
familie Metternich, naar den Keizer van Oostenrijk, den Keizer van Duitschland en
den Tsaar. Par grâce krijgt nu en dan de een of andere Koning of rijkskanselier een
klein partijtje. Verder staat er altijd een flesch tot mijn dispositie bij mijn vriend Herr
*
Dr. Juris Eberle, de rentmeester van den Johannisberg. Nu, ik disponeer zelden of
nooit; ik geef om geen enkelen drank. Maar jij zult morgen echten Johannisberger
drinken, den eenigen, echten, door je vriend Dek. En dan permitteer je in je verder
leven niemand meer om tegen je op te snijden over fijne merken.
Hoewel ik nooit eenigen smaak voor Rijn- of Moezelwijn heb kunnen krijgen, nam
ik gaarne aan. Een uitgang met Dek, kinderlijk vroolijk en jolig in zijn goede
4.
stemmingen, was altijd een bonne aubaine .
We wandelden naar den Johannisberg, waar de Herr Intendant een aangename,
5.
gemütliche Duitscher van middelbaren leeftijd, ons na een klimpartij door de Reben ,
in een Laube een der heilige flesschen opentrok met de devotie, vooral passend
tegenover een nog oningewijde. Ik proefde met alle aandacht den voortreffelijken
wijn, met het heerlijk bouquet en zocht naar de hoogstgestemde woorden om mijn
extase en mijn dankbaarheid te uiten. Maar 't klonk blijkbaar niet geheel zuiver, niet
echt, ondanks mijn goeden wil. Ik vond den wijn zeer goed, maar verbeeldde me
dat als me die elders, aan een dîner of in een goed restaurant voorgezet was
geworden, ik er niet dàt superieure aan geproefd zou hebben, wat nu verplicht was.
Het kwam mij zelfs voor, dat ik wel meer even goeden Rijnwijn gedronken had;

*

Iets dergelijks, meen ik; de naam, in mijn aanteekening door een inkt vlak dichtgeplakt, is niet
meer: te ontcijferen.
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6.

altijd, zonder dien bijster te waardeeren. In petto natuurlijk, deze meening. Maar
Herr Dr. Eberle doorzag me.
- Entschuldigen Sie, lieber Herr, Sie sind eigentlich Franzose, und zwar vom Midi,
wie?
- Doch nicht, Herr Doctor, ich bin Holländer.
- Aber ihr werther Name...
- Mein Grossvater war Franzose, aus Béziers, voegde ik er bij, toen er blijkbaar
uitsluitsel over den midi verwacht werd.
De Herr Intendant sloeg met zijn rechtervuist in zijn linkerhand. Triomfantelijk zag
hij Dek aan.
- Bé-ziers! riep hij met een formidabelen klemtoon op den eersten lettergreep.
Bé-ziers!... Nanun, ében!
Mijn blikken, een beetje verlegen, vroegen om eenige opheldering. Wat moest
Béziers, waaraan ik part noch deel had?
Dek viel in, dat zijn gast Hollandsch uitgeloogd en tropisch uitgekookt was, zoodat
de Fransche erfzonde als geëlimineerd kon worden beschouwd, maar Dr. Eberle
schudde erg met het hoofd: - Doch nicht, dazu fehlen noch zwei, drie Geschlechter.
En toen, onafwijsbaar, tot mij:
- Sie lieben Burgunder, wie? Sie müssen!
- Ueber alles, bekende ik.
- Trinken Sie nie mehr einen Tropfen Burgunder, nie! Dann können sie weiter
arbeiten an Ihrer Germanisch-Holländischen Bildung, sonst nie!
Hij méénde 't, onze gezellige Duitscher, met die specifieke Bildung.
Dek had een schik in het geval! Hij vroeg me later nog meermalen naar de
vorderingen van mijn Bildung.
(....)
Vertaling van de duitse passages:
- Neemt U mij niet kwalijk, waarde heer, bent U niet eigenlijk een fransman en
wel uit het zuiden?
- Welnee, heer Doctor, ik ben een nederlander.
- Maar uw hooggeachte naam dan?
- Mijn grootvader was een fransman, uit Béziers.
- Béziers! Nu ja, dàn...
- O, nee, daar moeten nog twee of drie generaties overheen.
- U houdt zeker van Bourgondische wijn. Dat moet haast wel!
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- Ja, het allermeest.
- U moet nooit meer een druppel uit Bourgondië drinken, nooit meer. Alleen dan
kunt U verder komen in uw germaans-nederlandse vorming. Anders nooit!

Eindnoten:
1. scharmaaien: uitzwaaiende, draaiende bewegingen maken.
2. Joseph de Maistre (1753-1821), frans religieus filosoof, bekend om zijn verdediging van het
autoriteitsprincipe in de politiek (Soirées de Saint-Petersbourg).
3. êtres ondoyants et divers: wispelturige en veranderlijke geesten (fr.)
7. Pauvre Lélian: arme Lélian (fr.) Wellicht bedoeld: ‘Pauvre Lélio’, verwijzing naar de ongelukkige
minnaar in La surprise de l'amour van Marivaux.
4. bonne aubaine: mooi buitenkansje (fr.)
5. Reben: wijnstokken; Laube: prieel (du.)
6. in petto: in mijn binnenste; letterlijk: in de borst (it.)

[augustus 1880
Brief van Mimi aan M. Anderson]
* Waarschijnlijk begin augustus 1880
Brief van Mimi aan Marie Anderson. (Pee 1941, blz. 303)
Geisenheim.
Lieve Marie! Gisteren schreef ik je al: brief volgt. 't Was niet heel interessant daar
het alleen is omdat ik je wat te vragen heb. En wel twee dingen.
Eerstens dan heb je me gesproken van een naaister die je liever je japon hadt
laten maken. Zou je eens naar haar toe willen gaan en vragen of zij tegen matigen
prijs een huisjapon voor me maken wil? Zoo ja, als je me dan haar adres zendt zal
ik haar de stof en 'n maatjapon zenden en alles verder schrijven, en kan dan als ik
eens in Wiesbaden kom bij haar gaan passen.
En ten tweede wil je voor Dek eens informeeren of zekere Horn nog in de
Bleichstrasse 35 woont? Voor een paar jaar heeft hij draai- en werkbanken
geannonceerd. Nu wilde Dek graag weten of die man daar nog te vinden is, of hij
nog werkbanken verkoopt en zoo mogelijk ook iets van de prijs.
Dus, wil je zoo goed zijn?
Hoe naar van dien van Helden. Dek heeft hij soms ook zoo misselijk laten wachten.
Op geld en brieven beiden. Het was dan omdat hij niet kòn zenden. Dat is waar.
Maar dan liet hij ook het schrijven na. Onze logée is weg. Dat is vlug gegaan, he?
En de schildpad maakt het wel, maar is telkens zoek in den tuin. - Käthchen heeft
laatst Riekje nog in Wiesbaden ontmoet, vertelde ze. Nu-addio; alles goed. Je vindt
immers niet te lastig ik je die paar boodschappen vraag?
Hartelijk gegroet,
M.

[augustus 1880
Brief van Multatuli en Mimi aan C. Vosmaer]
Vermoedelijk begin augustus 1880
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Brief van Multatuli en Mimi aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Het begin van de brief ontbreekt.
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my dat ge een huisje hadt gekocht.’ Ja, dat is waar. We zyn aan geld geholpen voor
inkoop en verbouwing (want zóó als 't was, vonden wy 't onbewoonbaar) en als nu
de rente niet - heerejezis, ik mag je die zaak niet vertellen. Dit was de konditie. 't
Hindert me zoo iets voor me te houden, maar m'n edelmoedige geldschieter wil niet
dat men 't weet. Wat ik niet voor me hoef te houden is dat het huis met (groot terrein voor) tuin te
Nieder Ingelheim ligt, of liever aan de Chausseé tusschen Mainz en N. Ingelheim,
juist op de plek waar zekere prefekt uit den franschen tyd 'n zuil liet oprichten met
het opschrift:
Route de Charlemagne
1.
érigé(e) sous le règne de S.M. Napoléon
Of Charlem. dien weg heeft aangelegd, weet ik niet. Ook niet of ‘route de’ misschien
2.
beteekent: ‘de weg dien hy langs ging’ maar zeker is 't dat Karel de Gr. te N.
Ingelheim 'n paleis heeft gehad, waarvan overblyfselen zyn. En... op myn (!) erf is
'n put die door hem zou gegraven zyn. Dit nu zal wel 'n gewoon volksverzinsel
wezen. Nu eenmaal K. d G in die buurt gehuisd heeft, wordt alles aan hem
toegeschreven. Maar, al is 't maar 'n praatje, ook als zoodanig verhoogt het de
3.
belangrykheid ‘Ihres Anwesens’ zei de verkooper. Nu hoop ik, en Mimi niet minder,
dat ge toch in 81 dat historisch Anwesen komt zien, en... 't water proeven uit die
put! Het huis ligt vry hoog en we hebben 'n redelyk vergezicht. Gezond zal 't er
wezen denk ik. Als nu maar de verbouwing niet al te erg uit den gis loopt! Ik houd
m'n hart vast. Ronduit gezegd, voor myzelf zou ik 't niet gedaan hebben! Als men
4.
61 jaren oud is, vind ik bouwen, verbouwen (en verhuizen zelfs) hors de saison .
Maar Mies had erg veel zin in den zeer grooten tuin. Reeds nu in
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onzen kleinen tuin groeiden groente en vruchten genoeg voor ons gebruik, ja meer!
Er is gedroogd, ingemaakt, weet ik 't! Ze heeft getoond 'n grooten tuin waard te zyn!
En - als ik er in slaagde dat huis vry te krygen, was 't by m'n dood voor haar 'n
bezitting waar niemand haar verjagen kon. Alzoo, ik hèb de zaak doorgezet, maar
(wat nu de verbouwery aangaat) met vreezen & beven. Ja, beste Vos, kom toch
kyken in 1881! Denk eens: Charlemagne, Napoleon, gy en ik. En die put! Nooit zag
ik schooner plaats om vliegers optelaten. (Vandaag nog heb ik er een voor Woutertje
gemaakt. Maar och, zoo'n kind heeft er nog 't ware besef niet van! Daartoe is zekere
rypheid noodig, die niet voor de jaren komt) Bedank Valette voor zyn stuk over Flanor. Hy oordeelt en schryft best, vind ik.
Over 't geheel is hy zeer gedistingeerd, en met veel genoegen hadden wy hem hier.
Zeg hem dat hy welkom wezen zal als-i lust heeft terug te komen.
Doe ook m'n zeer vriendelyke groete aan den heer Schippers. Wat drommel staat
er in 't Schoolblad over 't voorstel van Pythagoras ‘in verband met Multatuli's Idee...
zoveel’ Ik zag die mededeeling in 't Nieuws v.d. D. en begryp niet wat daarover kan
gezegd worden dat aanleiding geeft het ‘Nieuws’ lezend publiek er by te roepen.
Hé ja, vraag 't eens svp aan den heer Schippers. Dag beste Vos wees van ons beidjes hartelyk gegroet
tt
Dek
Beste Vos. Eerst was ik voornemens U te schryven, maar nu heeft dek 't al gedaan,
en dat is nog veel beter. En myn heel hartelyke groeten heeft hy ook al gedaan, en
dat wist ge toch wel, wil ik hopen, al stonden ze niet in den brief. Dek zegt nu alleen
u nog te schryven dat we vóór April denkelyk niet nr Ingelheim trekken. We zien
beide tegen de drukte op. O, maar ik denk dat het er voor onzen doen zoo heerlyk
zal zyn. het wordt een heel lief huis, we kunnen nu een en ander nr onzen eigen
smaak inrichten krygen een heerlyk balkon etc etc. en het uitzicht is zeer schoon!
ja ik hoop je 't komt zien en ons dan op den koop toe en ons kind, Wouter. Hy heeft
me nu ook 2 poesen aangebracht als nieuwe familie leden. en er zullen nog wel
meer volgen! Dat beste Vos! een hart. handdruk van
Mimi

Eindnoten:
1. Route de Charlemagne enz.: Weg van Karel de Grote. Opgericht tijdens de regering van Z.M.
Napoleon (fr.) In werkelijkheid echter staat er: Route de Charlemagne/Terminée en l'an I/Du
r

t

règne de/Napoleon/Empereur des Français/Sous les auspices de mons /Jeanbon S Andre
t

Prefet du/Dep du Mont-Tonnere.
2. de weg: oorspr. stond er een weg.
3. Ihres Anwesens: van uw bezitting (du.); in duitse schrijfletters.
4. hors de saison: niet van pas (fr.)
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[7 augustus 1880
Brief van Multatuli en Mimi aan J.H. de Haas]
7 augustus 1880
Brief van Multatuli aan dr. J.H. de Haas. Dubbel en enkel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-5 en 6 (⅔) beschreven. (M.M.)
s
Geisenheim 7 Aug 1880 beste De Haas, hartelyk dank voor uw trouwe hulp! Dit
vooraf, en dit hoofdzakelyk. Ik voel me gedrukt dat gyl. zoo weinig aan my hebt, ja
niets! Er is reden voor. Zeer goed weet ik dat ik onlangs 'n brief afbrak met de belofte:
‘morgen meer’ en dat wel die ‘morgen’ maar niet het ‘meer’ gekomen is. Ik kan u
op m'n woord verzekeren dat ik moe ben van onrust. Ik begryp hoe sommigen tot
bygeloof vervallen. 't Is moeielyk niet aan een Duivel te gelooven als men zoo
voortdurend wordt heen-en weer geslingerd als nu weer sedert geruimen tyd met
my 't geval is. Ik meen de vraag te hooren: ‘maar ligt het ook aan jou? neem je de
dingen misschien te zwaar op?’ M'n antwoord is: neen! Ik geloof integendeel dat
1.
weinigen zich onder de slagen die me treffen zoo goed zouden houden. En daarby
is 'n kurieuze samenloop optemerken die oppervlakkige denkers van den wys zou
brengen. ‘Wel, zeg je, vertel me daarvan een en ander. Dan kan ik beoordeelen of
je misschien zoo spreekt uit zwartgalligheid.’ Nog eens: ik ben niet zwaartillend. Als
ik U goed kon uitleggen hoe ik sommige bezwaren van me afschud, zoudt ge veeleer
recht hebben aan ligtzinnigheid te denken. Ook die beschuldiging zou ik niet
aannemen. Ik moet zekere zaken, als 't ware methodisch, op den achtergrond
schuiven, om kracht en helderheid overtehouden voor 't naastbyliggende, waarover
straks.
Gemakshalve zal ik nu eens 't bestaan van 'n Duivel aannemen. ZED heeft er
pleizier in, je door zgn. kleine treiterpartytjes den stryd tegen hoofdzaken moeilyker
te maken dan 't geval wezen
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zou als men met die hoofdzaken alleen te doen had. Daar heb ik nu in m'n rechter
arm, geen zware, maar door aanhoudendheid lastige pyn. Niet dan met groote
moeite kan ik me zonder hulp uit en aankleeden, scheren &c. Of 't rhumatiek is,
weet ik niet. De pyn lykt naar die welke by 't stooten van zekere zenuw (?) ontstaat,
en weduwenaarspyn genoemd wordt, maar ze blyft. By drukking op zeker plekje
digt by den elboog, is de pyn hevig en daarom denk ik dat het niet rhumatisch is. 't
2.
Komt me, naar dat gevoel te oordeelen, voor, dat er 'n spier gelaedeerd is. Misschien
lacht ge over m'n leekenwysheid. Hoe dit zy, de arm is byna onbruikbaar, en zonder
nu de pyn te rekenen, ik voel iets als vermoeienis in de pols. Van kleine, irritante tegenspoedjes gesproken. Sedert jaren mis ik 'n paar tanden.
Daar dit gebrek my hindert in 't spreken, liet ik ze inzetten. Het gemaal dat ik daarmee
heb - telkens naar Wiesbaden: ge begrypt dat er te Geisenheim geen
tandentechnicus is - 't breken van zoo'n toestel 't loswerken van andere tanden nu ja, dat alles zyn kleinigheden. Maar als er van zulke bagatellen wat veel in
dezelfde periode vallen - ge weet de rest.
Meen in godsnaam niet dat ik pleizier in klagen heb. 't Is ook niet om te klagen
dat ik zulke misères aanroer. Neen, om me te verontschuldigen dat ge zoo totaal
3.
niets aan me hebt. Dat drukt me. Wat me den laatsten tyd hoofdzakelyk had
4.
ingenomen, was 't verdriet over m'n kinderen. M'n zoon is krankzinnig-slecht basta! En Nonni - een lief braaf meisje overigens, o ja! - is geheel van my vervreemd.
Ze wil trouwen. Met weerzin heb ik m'n toestemming gegeven voor zoo ver die
wettelyk noodig was. Maar van dien italiaanschen schoonzoon wil ik niets weten.
Ook zy is dus voor goed voor my verloren.
By de tallooze zedeschetsen waarin ouderlyke tegenwerking gesteld wordt
tegenover jeugdige verliefdhedens, heeft het me menigmaal bevreemd zekere
eigenaardigheid niet op den voorgrond gesteld te zien die toch óók in aanmerking
behoort te komen. Aangenomen dat een volwassen meisje 't recht heeft over ‘hart
& hand’ te beschikken (ik erken dit recht) moet dan daaruit volgen dat 'n vader zich
'n wildvreemde die hem antipathiek kan zyn, moet laten opdringen in z'n intimiteit?
En ook zonder stellige antipathie (ik ken den man niet) moet ik nu op m'n ouden
dag in

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

496
hartelyke verhouding treden met iemand die door opvoeding, traditie & landaard
gepredisponeerd is my niet te begrypen, ergo niet te waardeeren? Ik bedank er
voor, door 'n aanbidder van Dante of 'n vergoder van Rafael, voor 'n barbaar te
worden aangezien. Ik zou met kunst- en vliegwerk (en niet zonder ergernis!) zoo'n
schoonzoon moeten veroveren, en daarin heb ik geen lust. By elke andere
kennismaking kan men volstaan met beleefdheid. Met 'n ‘schoonzoon’ moet men
of hartelyk omgaan of... in 't geheel niet. Nu moet ge daarby weten dat ik zoo'n hekel
heb aan 't italiaansch, in verband met de naar myn inzien uit het gebruik van dat
liplapperig idioom voortvloeiende karaktervorming.
(Myn zoon is slecht ten-gevolge van 'n organische fout in de hersens.
Maar dat z'n verblyf in Italie de zaak verergerd heeft, houd ik voor zeker.)
Als ik u verslag gaf van 't geschryf en gehaspel dat me door de zaken myner kinderen
5.
in de laatste maanden weer berokkend is, zou m'n brief ungeniessbar worden.
6.
Dingen die ik hier met één woord aanroerde , hebben me maanden lang bezig
gehouden, en heel veel verdriet berokkend. Ik was er, meen ik, midden in toen ik
m'n laatsten aan u afbrak. Wàt ik u schreef weet ik niet meer, maar 't moet uit dien
brief blyken.
Welnu, ik ben niet zwaartillend. Beide zaken heb ik, na al 't mogelyke gedaan te
hebben om 't einde wat minder treurig te doen zyn, als 't ware geamputeerd. Over
Nonni heb ik nog smart. Over m'n zoon slechts woede. Als ik er de macht toe had,
e

veroordeelde ik hem ter dood. Wat ik sedert z'n 14 jaar, d.i. nu dertien jaren lang,
onder en door hem geleden heb, is niet te beschryven. En tot ± 1878 heb ik alles
onder my gehouden. Toen kòn 't niet langer.
Noch de verontwaardiging over m'n zoon, noch de smart die Nonni's vervreemding
7.
my veroorzaakt, hebben my neergeslagen. Een geschiedschryver (si tanti esset! )
die dááraan myn betrekkelyke werkeloosheid zou toeschryven, zou zich vergissen.
Er bestaat iets anders dat me onmachtig maakt. En dat andere kan ik niet noemen.
Vromen die altyd in angst zitten voor hun God, zouden hier allicht op 't denkbeeld
komen van iets als gewetenswroeging. O neen, ik ben 'n goed mensch, en zeker is
m'n geweten zoo zuiver (minstens!) als van de meeste vromen. De zaak die
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me drukt en verlamt is durf ik zeggen, juist het tegenovergestelde van kwaad, maar
de gevolgen zyn voor my en voor m'n levensrichting, noodlottig. Ik kan er niet meer
van zeggen. Doel er S.V.P. niet op in uw brieven. Ook met m'n beste
achtenswaardige vrouw roer ik 't nooit aan. Er zyn wonden die men niet toont, vooral
niet aan dezulken die er zich 't meest over zouden bedroeven, en zich, al zy 't dan
ten-onrechte, als de oorzaak daarvan zouden beschouwen. Hoe iemand ‘mémoires’
schryven kan, begryp ik niet. Het is onmogelyk z'n intiem zieleleven te analyseeren,
zonder op 't gebied der vivisectie van anderen te treden. 't Laatste woord van blz 1 was: waarvan straks.’ Sedert ± 6 weken zit ik in 'n mal
9.
gâchis met 'n huisje dat ik gekocht heb. 't Ligt te Ingelheim schuins over ons, d.h.
aan de overzyde van den Ryn. Een hartelyk welmeenend vriend had my daartoe
geldelyke hulp aangeboden, waarop ik de zaak aanging. Hy hield woord en zond
het geld maar hoezeer overtuigd van z'n edelmoedige bedoeling (hy vraagt niet
8.
eens rente) bevallen my de voorwaarden niet die hy nu après coup aan z'n hulp
schynt te verbinden. Ik was eerst van plan U die gekke verwikkeling uitvoerig te
vertellen, maar m'n pols is zoo moê. Genoeg, dat ik nu 'n huisje bezit dat ik onder
de gestelde konditien niet gaarne betrek, ja: niet betrekken kan. En ik mag den
hartelyken man niet voor 't hoofd stooten door al te duidelyke uitlegging dat de dienst
die hy me meende te bewyzen, eigenlyk geen dienst ìs. Hoe 't zal afloopen, weet
ik niet, maar ik heb al 100 maal 't heele huis naar den duivel gewenscht. Zoo, de
Wolven zyn 't bosch in! En gy en uw lieve vrouw blyven thuis om 't lieve brood. Dat
is hard, beste kerel. Is haar ziekte geheel geweken? Daar ge niets noemt, begryp
ik nagenoeg wat het zyn kan. Wat zyn we gebrekkig geschapen. Als er 'n god was,
moest-i zich schamen over z'n knoeiwerk. Al wat we aan en in ons hebben is maar
à peu près bruikbaar, en by de minste inspanning breekt het. Ook by gewoon
dagelyksch gebruik slyten onze organen voor ze nog geheel volwassen zyn, of
althans lang voor wy ze missen kunnen.
Zeker schryft ge de Wolven. Groet hen hartelyk van ons beiden en vooral uw lieve
vrouw. De myne is wel, en zorgelyk voor my als altoos. Ja, voor my en... Woutertje.
Hy ontwikkelt goed en wordt 'n aardige jongen. Adieu beste kerel,
Uw vriend
DD

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

onder: oorspr. stond er in.
gelaedeerd: gekwetst (naar 't latijn)
had: oorspr. stond er heeft.
was: oorspr. stond er is.
ungeniessbar: niet te genieten (du.)
met één woord aanroerde: oorspr. stond er in één woord zeide.
si tanti esset: als er zo een zou zijn (lat.)
gâchis: knoeiboel (lett: mortel) (fr.)
après coup: achteraf (fr.)
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[16 augustus 1880
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]
16 augustus 1880
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Köningswinter 16 Aug. '80
Waarde Dek! Zoo mag ik u immers noemen? Ge vraagt het mij zelf, niet
beseffende, dat Ge te weinig van een ‘mijnheer’ hebt, om dien vocatiefvorm te
kunnen reclameeren. Ook hebt Ge mij, hoop ik, genoeg leeren kennen om te weten,
dat het bezigen van dien anderen vriendelijken, korten naam bij mij geen misplaatste
1.
gemeenzaamheid is. Ik revindiceer dus voor goed het recht daartoe behoudens
tegenbevel... dat ik niet verwacht.
Gister avond van een uitstapje naar Godesberg terugkeerend, vond ik uw briefkaart
van eergisteren liggen. Wel was die reeds te voren aangekomen, doch ten gevolge
van ons verblijf te Bonn gedurende de laatste dagen, kreeg ik er niet eerder kennis
van. Dit om te verklaren, waarom ik eerst nu er op antwoord. Zeker had ik u beiden
wel eerder iets van mij mogen doen hooren, maar na mijn terugkomst zijn we
voortdurend dan hier-, dan daarheen aan het bummelen geweest, zoodat ik niet tot
schrijven gekomen ben. Wil het mij ten goede houden, al moet het u zeer terecht,
niet alleen weinig heusch, maar ook weinig hartelijk toegeschenen hebben.
Veel nieuws uit de periode na mijn vertrek kan ik u juist niet mededeelen. Nos
2.
jours se suivent et se ressemblent , al verandert, door onze uitstapjes, ook het
tooneel om ons heen. In de laatste twee dagen hebben wij het zeer stil gehad, daar
mijn schoonouders via Brussel naar Holland - en ook een tweetal families, met wie
wij hier veel omgingen, weder vertrokken zijn. Ook wij staan echter op het punt van
heen te gaan, en dit is het voornaam-
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ste, dat ik u te melden heb; wij wachten slechts op een geldbrief van onze bankiers
uit den Haag. Vindt ge mij na die laatste woorden geen zeer fatsoenlijk man?
Scheurleer en Zonen zijn onze bankiers, - daar is een bizonder genot in het schrijven
dier vier en acht letters, op die wijze gecombineerd, mijn pennehouder maakt van
plezier een kattenrug. Hoe jammer, dat die bankiers niets anders voor mij doen dan
mijn verlofstractement ontvangen en overmaken! Daar zitten wij op te wachten om
onze koffers te pakken. Onze marschroute zal echter niet over Geisenheim leiden,
wat mij vooral voor mijn vrouw spijt en haar ook, omdat ze daardoor niet in de
gelegenheid is met u beiden kennis te maken. Zij had 't gaarne gedaan en in de
eerste dagen, toen wij nog vasthielden aan het oude plan om den winter te
Wiesbaden door te brengen, hadden we ook reeds afgesproken van uw aangeboden
gastvrijheid gebruik te maken op onzen tocht derwaarts. Dit komt nu echter, jammer
genoeg! te vervallen, omdat wij naar Parijs trekken. Parijs is een oude illusie van
mijn vrouw, die er slechts eens een paar dagen doorgebracht heeft en De stad
gaarne nader zou leeren kennen. Den staat onzer financiën nagaande, kwamen wij
3.
tot de gevolgtrekking ‘nunc aut numquam !’ Althans zou de expeditie ons nú 't best
schikken en zoo hebben wij dan maar besloten, niet oostwaarts maar in
zuidwestelijke richting te trekken. Hoe lang wij er zullen blijven weten wij niet vooruit,
dat hangt van omstandigheden af. Ge weet wat die euphemistische term in hoofdzaak
beduidt; verder ook nog dit, of wij er met de kinderen eenigzins naar wensch kunnen
wonen, vooral wat de ruimte betreft. Appartementen zijn te Parijs zoo duur!
Ik voor mij, heb een voorgevoel, dat wij met den winter in den Haag terugkeeren.
Komt ge u dan weder eens vertoonen in den ouden roofstaat? Ik hoop 't zeer, en
ook dat Ge dan gelegenheid moogt vinden eens met mijn vrouw kennis te maken.
Ik durf zeggen, dat Ge dat met genoegen zult doen, zij heeft iets sympathieks en
oprechts, dat den meesten dadelijk inneemt. Misschien past deze verzekering minder
in mijn mond, maar wáár is ze. En mijn kinderen, neen mijn eigen werk zal ik niet
loven.
En nu, antwoord op uw briefkaart. Dank voor het vriendelijk aanbod der
Locomotieven. Niet wetende, of ik ze hier nog zal
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ontvangen, - we zijn misschien morgen middag of overmorgen reeds weg - moet ik
4.
u verzoeken er mij maar geen te sturen. De bulletins van uw Rotterd. correspondent
os

zijn geordend, er ontbreken slechts hier en daar een paar stukken van N aan, die
er niet bij waren. Ik had ze als spoorpakketje willen terugzenden, doch dit ging niet
van wege het gedeeltelijk traject per Nassausche lijn. De boot kon het niet
medenemen, omdat het... te klein was! Men kan nooit vooruit raden, met welke
argumenten men afgewezen wordt. Ik zal het nu over de post probeeren, u dank
zeggende voor de lectuur.
Vooreerst zullen wij elkander dus niet meer zien. Behoef ik u te verzekeren, dat
mij dit zeer spijt? Ge weet dit wel. De aangename dagen in uw vriendelijk huis te
Geisenheim doorgebracht, zullen voor mij tot de liefste herinneringen uit mijn
verlofstijd blijven behooren. Zoo mogelijk kom ik in het volgend voorjaar nog eens
over en bij u aankloppen. In elk geval hoop ik u dezen winter nog eens te ontmoeten.
Weest met mevrouw en mijn vriendje Walter hartelijk gegroet. Mijn vrouw zendt u
beiden ook haar groeten.
Uw oprecht toegenegen
G. Valette
5.

De Spectator schijnt mijn artikel over Bruinsma's werkje nog wat aan te houden.
Het spijt mij! Ik zond de proef reeds voor drie weken terug.

Eindnoten:
revendiquer: aanspraak maken op (fr.)
nos jours etc.: onze dagen volgen elkaar op en lijken op elkaar (fr.)
nunc aut numquam: nu of nooit (lat.)
Rotterd. correspondent: de heer Jongen, die Multatuli placht te voorzien van kranteknipsels en
andere reakties.
5. Bruinsma's werkje: in de Nederlandsche Spectator van 28 augustus 1880 verscheen een korte
bespreking van het boekje van V. en G.W. Bruinsma: De hedendaagsche kwakzalver, Een
waarschuwing voor allen, die hun gezondheid en hun beurs op prijs stellen. Leeuwarden, 1880.
1.
2.
3.
4.

[30 augustus 1880
Brief van Mimi aan M. Anderson]
30 augustus 1880
Brief van Mimi aan Marie Anderson. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
maandag 30 aug. 1880
Lieve Marie.
1.
Dank voor je toegezonden boekje ! Eindelyk, eindelyk is 't dan verschenen. Wel,
en maak je nu maar altyd voort van die stukken?
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Ik zou dan wel voor je wenschen dat de schryvery van mevr. Quarles opgang ging
maken om je aan vette beurzen te helpen. Want dat is toch het voornaamste. - Om
myn oordeel over je werk zal je niet veel geven, en ik weet dat je er zelf ook niet
hoog meeloopt, als ik er soms beoordeelingen over mocht tegenkomen in Spectator
of zoo, zal ik 't je zeggen. want dat komt er wel op aan, en of 't verkocht wordt ook.
Intusschen bewonder ik je dat je 't nog zoo op commando doen kunt, my zou 't totaal
onmogelyk zyn. ik had in jou omstandigheden allang omgezien naar een andere
broodwinning.
Je schreef onlangs en vreeselyk moedelooze briefkaart, arme Marietje! Vlot het
2.
nu weer wat beter met van Helden , en kan die maar altyd van die stukjes gebruiken?
3.
Och, riek zyn stokje is altyd nog hier. Maar K. is niet in Wiesb. geweest dan heen
en terug gaande om haar moeder te bezoeken. Nu misschien moeten wy nu wel in
4.
W. komen, want dek heeft wat aan zyn arm en de dokter schryft dampfbäder voor.
maar hy heeft er geen lust in, en ik ook niet. ik meen om in W. te zyn en in kellner's
handen! Als onze huur hier om is gaan we nr Ingelheim wonen, aan de overzy van
den ryn. 20 min sporens van Mainz. - Dag Marietje houd je zoo goed je kunt. Veel
groeten van dek en 't kind ook aan riek.
je liefh. Mimi

Eindnoten:
1. Het gaat om een bundeling van haar, onder het pseudoniem ‘Mevrouw Quarles’ geschreven
stukjes: Schetsen naar het leven uitgegeven door A.M. Slothouwer, Amersfoort 1880.
2. Christiaan van Helden, een van Multatuli's vroegere uitgevers.
3. K: Kätchen, het dienstmeisje in Geisenheim.
4. Dampfbäder: stoombaden (du.)

[augustus 1880
Herinnering van C. de Paepe]
Eind augustus 1880
Herinnering van C. de Paepe in La société nouvelle 3 (1887), blz. 232. (U.B. Gent;
fotokopie M.M.).
Het kongres vond plaatst op 29-31 augustus en 1 september 1880.
En 1880, nous l'attendions à Bruxelles au Congrès international des Libres Penseurs,
auquel il avait donné son adhésion; mais une circonstance imprévue l'empêcha d'y
assister.

Vertaling:
In 1880 verwachtten wij hem op het Internationale Congres van de Vrijdenkers,
waarmee hij zijn instemming had betuigd; maar een onvoorziene omstandigheid
verhinderde hem er bij te zijn.
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[4 september 1880
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr.]
4 september 1880
Brief van Multatuli aan J. Waltman Jr. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-2 en 3 (⅙) beschreven. (M.M.)
r

Geisenheim 4 Sept 1880 beste Waltman! Nog heb ik uw briefje van eergister niet
geheel gelezen, maar m'n oog valt op de zinsnede: ‘of er reden is door myn schuld
dat het naschrift van Mill. St. & Special, niet ter perse komt? Is dit zoo, zeg het my
SVP en ik zal trachten dat bezwaar weg te nemen.’ Die vraag doet me zeer, beste
Waltman. Ik zou wel eens willen hooren uitleggen dat gy my in iets gehinderd of
benadeeld hebt! Ge heb nooit anders dan goed en loyaal omtrent my gehandeld
en ik ben u zeer grooten dank schuldig voor de inschikkelykheid en 't geduld waarmee
ge myn tekortkomingen hebt gedragen. Wat heb ik met Specialiteiten gesukkeld!
Ik ben onwel, maar 't bovenstaande moest my eerst van 't hart. Zeker zult ge het
vreemd en gek vinden, maar nòg heb ik uw heelen brief niet gelezen. Ik ben zeer
zenuwachtig en in veel opzichten impotent. ‘In veel opzichten’ beteekent o.a. dat ik
e

een lammen arm heb. De dokter is al aan de 4 manier van behandelen. Eerst koude
omslagen
o

2 sterk wryven met ammoniak
3 Smeeren met chloroform & bilsenkruitolie
4 Dampbaden. Dit laatste doe ik nog niet. Ik geloof dat hy 't maar zegt òm wat te
zeggen.
Hoe dat zy, ik kan geen kopje naar den mond brengen en niet dan moeielyk
schryven. De pyn is uittehouden, maar de vermoeienis is vreeselyk lastig. Ik begon
dezen brief met moed* en nu ben ik al doodaf.
* Ik meen wat het vasthouden van de pen aangaat. Nu klopt myn pols.
Saterdag middag
Ik zal dezen maar voorloopig verzenden, en hoop u morgen op den hoofdinhoud
van uw brief te antwoorden.
Vriendelyk gegroet tot nader.
tt
DouwesDekker
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[23 september 1880
Frederik Marius Bogaardt wordt vermoord]
23 september 1880
Frederik Marius Bogaardt, 13 jaar oud, wordt per rijtuig ontvoerd en in de duinen
bij Den Haag vermoord.

[24 september 1880
Brief van G.L. Funke aan een Dageraad-lid]
24 september 1880
Brief van G.L. Funke aan een lid van de vrijdenkersvereniging De Dageraad.
Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de Amstel 37.
Amsterdam, 24 Sept 1880
WelEdelzeer Gel. Heer!
Ter voldoening van mijne belofte volgt hieronder de opgaaf van 't getal der sedert
1869 (het jaar waarin ik eigenaar werd van de toenmaals bestaande werken van
Multatuli) verkochte ex. dier geschriften en voorts van 't geen dáárna door mij werd
uitgegeven.
Van 1869 t/m 1879
verkocht ik van

de Ideën 1 bundel

e

4098 ex

Van 1869 t/m 1879
verkocht ik van

de Ideën 2 bundel

e

3886 ex

Deze 2 bundels zijn in 1862-65 oorspronkelijk uitgegeven door de firma R.C.
a

Meijer alhier, die van elk dezer deelen naar ik gis c 1500 zal verkocht hebben.
Van 1871 t/m 1879 verkocht ik van de

n

Ideën 3 bundel - 2943 ex

e

terwijl de 1 druk van dezen bundel reeds vóór 1871 was verschenen by den
a

uitgever C. van Helden alhier, die daarvan c 1000 ex. verkocht.
n

In 1872 verschenen bij mij den4 bundel, waarvan tot en met '79 werden verkocht
3942 ex.
van 1873 t/m 1879 van den 5n bundel

- 2775 ex

van 1873 t/m 1879 van den 6n bundel

- 2407 ex

van 1877 t/m 1879 van den 7n bundel

- 1959 ex
n

Van 't drama ‘Vorstenschool’, oorspronkelijk in den 4 bundel verschenen en in
1875 door mij afzonderlijk uitgegeven, verkocht ik sedert dat jaar 5435 ex.
Voorts werden van 1869-79 verkocht van de
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Minnebrieven

3096

ex

Vrijen Arbeid in N.I.

1061

ex

Verspr. Stukken

4443

ex

Pruisen en Nederland

632

ex

Bruid daarboven

2191

ex

Bloemlezing uit M werken 2276

ex

De 6 laatstgenoemde bundels verschenen allen bij andere uitgevers van 1862-69.
Wat die er van verkochten, is mij niet bekend. Naar ik vermoed zal dit gemiddeld
12 à 1500 ex zijn geweest.
De ‘Max Havelaar’ die ik in 1875 bemachtigde, bracht mij een debiet op van 4341
ex. - Vóór '75 zijn er echter 3 drukken verschenen, die te zamen zeker eene oplaag
van 8 à 9000 ex hadden en allen finaal uitverkocht werden. Van dit werk zijn alzoo
e

a

sedert de 1 uitgave c 13000 onder 't publiek gekomen.
Ik geloof hiermede vrij volledig aan Uw verlangen voldaan te hebben en verheug
mij U tevens een klein genoegen door die opgaven te hebben bereid.
Hoogachtend
UEd dw dr
G L Funke

[28 september 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
28 september 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.) Het slot van de brief ontbreekt.
r
Geisenheim 28 Sept 1880 beste Van der Hoeven! Ik ben eenige dagen op reis
geweest, en wel naar Brussel waar ik 'n zaak te regelen had die me sedert ± 18
jaren 'n doorn in 't vleesch was. Ik had daar 'n schuld, voortvloeiende uit het verblyf
myner vrouw en kinderen in die stad, gedurende de eerste jaren na 't verschynen
van den Max Havelaar. 't Is me gelukt door 'n gedeeltelyke afbetaling, onder belofte
van de rest zoodra ik kan, althans 'n zoodanige kwittantie te krygen

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

505
dat ik niet gedurig bloot sta voor irriteerende aanmaningen. Dat is één doorn minder
in 't vleesch. Er blyven er nog genoeg over. De indruk dien de stad op my maakte
waar Eduard & Nonni kinderen waren, 't weerzien van eenig speelgoed boeken en
schoolwerk dat daar na de vlucht myner vrouw was achtergelaten, o, dit is niet te
beschryven. Ook was er een menigte brieven en papieren van allerlei aard - ik heb
1.
nog den moed niet gehad ze intezien. Of de man my alles heeft gegeven wat
achterbleef (van prullen en oude kleeren spreek ik niet!) is me onbekend. De heele
expeditie was me zeer moeielyk, doch gelukkig ze is achter den rug! n

Dat reisjen is oorzaak dat ik Uw brkaart van den 22 niet eer beantwoordde. Myn
adres is tot nader bericht nog altyd Geisenheim a/R. Wy zyn geholpen aan 't geld
tot het koopen van een huis met tuin te Ingelheim, + 't noodige om 't bewoonbaar
te maken. De daarvoor te betalen rente zal ⅓ minder zyn dan nu onze huur. Maar
die behoefte aan verbouwing ('t zal heel aardig worden) maakt dat wy er nog in lang
niet kunnen intrekken. Alzoo: adres Geisenheim a/R. God die nooit verlegen is om 'n manier waarmee hy z'n schepselen kwelt, heeft
my iets in den rechterarm gegeven dat maar niet genezen wil en my erg hindert.
2.
Rhumatiek is 't (meen ik niet.) De Dr heeft er naar geraden en me op 3, 4, manieren
behandeld, doch alles zonder baat. Ik geloof dat er 'n spier (of zenuw?) gekwetst
is. De pyn is als die welke men weduwenaarspyn noemt. Natuurlyk niet zoo erg,
maar... aanhoudend. Dat duurt nu al maanden!
Maar dit zyn kleinigheden.
Van E. weet ik niets! En dit is misschien nog 't beste! Toch verzoek ik U als ge
iets van of over hem verneemt, het my meetedeelen. Nog weet ik niet of ik wèl deed,
de U bekende annonce terug te houden. Waar hy wezen moog, hy kompromitteert
me zeker. Maar even zeker was die annonce kompromittant.
3.
Of Nonni haar huwelyk heeft doorgezet, weet ik

Eindnoten:
1. Wellicht de echtgenoot of zaakwaarnemer van Mme Willème bij wie Tine met de kinderen tot
eind maart 1866 haar intrek had genomen. De schuld was met interest tot f 1600. - opgelopen.
2. Het haakje sluiten dient eigenlijk niet achter maar vóór ‘niet’ te staan.
3. Nonni zou twee dagen later te Padua in het huwelijk treden.

[30 september 1880
Huwelijk Nonni en Francesco Bassani]
30 september 1880
Nonni treedt te Padua in het huwelijk met Francesco Bassani (Thiene (Vicenza)
29 oktober 1853 - Capri 26 april 1916), nadien sedert 1887, hoogleraar geologie te
Napels.
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[2 oktober 1880
Verspreiding van het handschrift van de moordenaar van F.M.
Bogaardt]
2 oktober 1880
Verspreiding van het handschrift van de moordenaar van F.M. Boogaardt.

Handschrift (verkleind) van de moordenaar van Frederik Marius Boogaardt. Begin
van de facsimilé-brief die op 2 oktober 1880 via een groot aantal dagbladen werd
verspreid. (G.A. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Handschrift (verkleind) van Edu. Slot van zijn brief aan Multatuli van 28 februari
1879. Vgl. V.W. XIX, blz. 731.
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[5 oktober 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch]
5 oktober 1880
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel en enkel velletje
postpapier, waarvan blz. 1-5 en 6 (⅚) beschreven. (M.M.)
Met envelop, waarop WelEDgeb. Heer RJA Kallenberg van den Bosch huize
Laanzicht by Breda en poststempels Rotterdam Brievenbus, Rotterd. - Antw. 5 OCT
80 en Breda 5 OCT 80.
Rotterdam 5 Oktober 1880 beste Van den Bosch! Voor zes dagen reeds Uw
heerlyken brief ontvangen. En nu eerst antwoord, en wel uit Rotterdam! Wel, juist
nu ben ik in de gelegenheid U (als 't nog noodig was) te overtuigen van de waarheid
der oorzaken die ik in 'n vorigen brief opgaf, voor m'n zwygen, of gebrek aan uiting
(ook op publiek gebied).
Sedert jaren scheep ik telkens m'n vrienden af met: ‘ik ben niet in stemming’ of
zoo iets. Men zou op 't idee kunnen komen dat dit 'n tic was, of... 'n voorwendsel.
Soms schreef ik: ‘ik heb veel verdriet’ zonder meer. Ook dit kon 'n zwartgallige
opdringery zyn, niet waar. Wie dit mochten gemeend hebben kennen my niet want
ik houd van vrolykheid en ben bly als ik er 'n oogenblik in kan toegeven.
Ik schreef en zei U dat ik zoo veel verdriet had van m'n zoon. Ik erken dat ik sedert
1½ jaar m'n hart had weten te sluiten. Wat hèm aangaat had ik na 10 jaren
vruchtelooze pogingen, getracht het te vereelten. M'n laatste proef om hem door
middel van de heeren
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V.D.H. & Buys te Rotterdam te recht te brengen was ook weer mislukt. In dit voorjaar
is hy weer van hier weggeloopen en alweer na infaam misbruik te hebben gemaakt
van de goedheid dier Heeren.
Sedert vele maanden alzoo wisten wy niet waar hy was, en dit weten we nog niet.
Op zichzelf smartte my dit niet, doch wel was ik voortdurend in angst dat we 't op
eenmaal op smartelyke wyze zouden te weten komen.
Was 't nu door voorbeschikking tot miszien... dit weet ik niet, maar zeker is 't dat
ik by 't vernemen van den moord te 'sHage terstond aan hem dacht! Verbeeld U
myn toestand gedurende die presumtie. En toen 't facsimile van den brief my onder
de oogen kwam meende ik daarin zyn (verdraaide) hand te herkennen! Dat was
verleden Zondag. Oogenblikkelyk schreef ik aan den Off. v. Justitie te 'sHage dat
ik daar komen zou. En dit heb ik gedaan. De gang was zwaar! Maar ik meende dat
het m'n plicht was. Ofschoon die heer my gerust stelde (een ander heeft bēkend
dien vervloekten brief geschreven te hebben) ben ik nog niet gerust. De geheele
zaak is italiaansch. Neen, ik ben nog niet gerust, en zal 't niet wezen voor de zaak
volkomen tot helderheid gebracht is. Voorloopig echter heb ik m'n moeielyke plicht
8.
gedaan. Ik voel me niet geroepen krimineeler te zyn dan de Justitie zelf.
Hoogstwaarschynlyk ga ik morgen terug naar Geisenheim; en zal dáár de uitkomst
afwachten. En, beste vriend, begryp eens dat ik in dergelyke angsten sedert 10, 12 jaren
gezeten heb! Tot voor korten tyd gaf ik er geen lucht aan. Sedert Eduards 15 jaar
weet ik dat-i krankzinnig-slecht was. En om hem onder my te krygen toen er
misschien nog iets aan te doen was, nam ik de aangeboden hulp der Mult. Kommissie
aan.
1.
Maar die heeren wilden finesseeren , myzelf onder opzicht stellen, een uitgever
voorschotten geven (wat niet noodig was) &c
2.
Of er toen nog iets aan te doen zou geweest zyn? Moreel niet. Hy voelt geen
onderscheid tusschen goed en kwaad, en begrypt dit besef niet in anderen. Maar
ik had hem (mits in staat zynde my - ook vis-à-vis hem! - te kunnen roeren) in
bedwang kunnen houden, hem - al ware het door honger geweest - kunnen dwingen
3.
4.
tot gezetten arbeid . Door myn betrekkelyke armoede (soms positieve armoed in
die dagen) had ik geen macht over hem. Hy minachtte
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my omdat ik geen geld had. Zyn brieven vloeiden over van hartelyke uitdrukkingen
en ik wist dat-i daarvan niets meende. Ook verklapte hy zich gedurig. Zyn helden
waren altyd menschen die geld hadden weten machtig te worden, hoe dan ook!
5.
Reeds als knaap roemde hy Mazarin (!) omdat die zooveel geld had
byeengeschraapt. ‘Dat was 't ware’ zei hy. Hoe dit alles zy, nog ben ik over die verschrikkelyke zaak in den Haag niet
9.
volkomen gerust. Ook die (nogal domme) poging tot belastering van Mevr. B. is
italiaansch.
Ook al is hy, zooals ik nu hoop te mogen aannemen in die treurige zaak niet
betrokken, dan blyft het waar dat ik voortdurend verdacht moet zyn op iets van dien
aard, al zy 't dan minder bloedig. Schande brengt hy zeker over my.
Tot myn groote verbazing vernam ik van den heer Van der Hoeven dat hy hier
zynde, den ferventen katholiek uithing, en woedend werd als er gespot werd met
6.
de H. Maagd! Ik zei dat dit affectatie was, de zucht ‘de se donner un genre ’ 't pleizier
'n eigen vaan opteheffen in ongeloovige omgeving, en vooral de kwajongensachtige
begeerte zich voortedoen als volwassene die niet meeloopt met z'n vader. Maar
V.D. Hoeven sprak dit tegen en zei dat z'n katolicismus gemeend was. Dat-i te Rome
in 'n klooster was geweest, wist ik doch dat had ik opgenomen als 'n afwisseling
van andere excentriciteiten, als 'n gril 7.
Vergeef me dat ik in zoo'n stemming nu niet antwoord op uw brief. Ik verweet
me sints jaren dat ik zoo weinig uiting teruggaf voor uw hartelyke vrindschap. Smart
van zekere soort maakt egoist, of verwekt den schyn daarvan. Niet al m'n verdriet
mag ik op rekening stellen van Eduard's slecht gedrag, en Nonni's verwydering, o
neen! Maar wel is 't waar dat ik andere zaken die my drukken ànders zou hebben
kunnen aanpakken als zy beiden me niet zoo vaak m'n stemming hadden bedorven.
Denk geen kwaad van Nonni. Zy is braaf, en heeft er geen schuld aan dat ze zoo
van my vervreemd is.
Zoodra deze zaak voor goed uit m'n gedachten is zal ik U 'n beteren brief zenden.
Wees intusschen hartelyk van my gegroet. Groet ook Uw zoon!
Uw liefh.
Dek
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Misschien is er iets ziekelyks in m'n angst, doch in weerwil der bekentenis van dien
De Jong voldoet my de geruststelling der Heeren van de Justitie slechts ten halve.
Neen, ik ben niet gerust.

Eindnoten:
krimineel: hier: streng in zaken van justitie.
finesseeren: slim zijn, van finesse, sluwe streek (fir.)
zou: oorspr. stond er zoude.
gezetten arbeid: regelmatig werk.
positief: (hier:) reëel.
Mazarin: (Giulio Mazarini) (1602-1661), italiaan van geboorte, kardinaal en minister in Frankrijk,
verrijkte zich door het instellen van belastingen; bezat bij zijn overlijden 30 miljoen (goud)pond.
9. Mevr. B.: mevrouw Bogaardt, de moeder van de vermoorde jongen. Over haar stond in de
afpersingsbrief: ‘omdat ik mij dan gelijktijd op uw vrouw Marie, die ik haat, kan wreken in haren
zoon.’
6. (de) se donner un genre: zich een rol aan te meten (fr.)(de) se donner un genre: zich een rol
aan te meten (fr.)
7. nu: naderhand ingevoegd.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

[8 oktober 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
8 oktober 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz.
1-3 en 4 (⅓) beschreven. (M.M.)
Met envelop, waarop WEDGeb. Heer D.R. Mansholt Meeden prov. Groningen
Holland en met poststempels Geisenheim 9/10, Veendam 10 OCT 80 en een stempel
Meeden.
Geisenheim 8 Oktober 1880
Waarde Vriend! Ziedaar nu tweemalen dat ik U wachten laat. Den vorigen keer
was ik naar Brussel, en wel om daar een zaak te regelen die my sints 15 jaren als
'n doorn in 't vleesch zat, en zeer gepynigd heeft. Myn vrouw en kinderen hadden
daar in '65 een schuld achtergelaten, waarvoor een en ander als 't ware in pand
was gebleven. (Kleeren, boeken &c zonder veel waarde.) Daaronder bevonden zich
pakketten brieven. Enfin, de zaak is afgedaan. Myn plan was U over die zaak méér
te schryven (zie de dóór gehaalde regels op m'n laatsten briefkaart) doch voor het
daartoe kwam gebeurde er iets anders, ook een reisje vorderende, dat me erger
aangreep. Oordeel zelf.
Met verontwaardigde belangstelling volgde ik in de Couranten 't verslag van den
moord te s Hage. Toen de brief werd meegedeeld die de ellendeling aan den vader
schreef, troffen my daarin eenige uitdrukkingen. En... de hééle zaak was italiaansch!
De angst bekroop my dat myn ontaarde zoon in die zaak betrokken was! Begryp
eens onze ontsteltenis toen wy, het fac simile ziende, daarin ook de hand meenden
te herkennen. Myn vrouw, die eerst gepoogd had my de verdenking uit het hoofd
te praten, gilde van angst toen ze 't handschrift zag. Die overeenstemming met het
schrift van m'n zoon bestaat werkelyk! En dan dat optemerken nadat ik reeds vooraf
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hèm meende herkend te hebben aan inkleeding, uitdrukkingswys, en de geheele
zaak! Begryp myn toestand. Wy twyfelden niet meer!
Ik ben terstond naar den Haag gereisd, na alvorens de Justitie te hebben kennis
gegeven dat ik komen zou. 't Was 'n martelende
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reis! Juist 'n paar uren voor m'n aankomst had men den schryver van den brief
ontdekt. Daar hy echter toen nog ontkende de moordenaar te wezen, voelde ik my
nog ver van gerust! Gister las ik in de Courant dat hy nu ook bekend heeft den
moord gepleegd te hebben, en hoe vreemd het klinke, geheel gerust ben ik nòg
niet! Met verlangen zie ik uit naar bevestigende byzonderheden. In die slingeringen
heb ik de laatste dagen doorgebracht. Ik voel me dan ook zeer afgemat. n

Maar toen ik den 25 zet deed waarby myn Th. van b1 uw raadsheer nam op b7,
was die zaak nog niet begonnen. Ik kan m'n angst &c niet aan voeren als reden van
de domheid die ik in dien zet blyk begaan te hebben. Ge hebt wèl gelyk dat ik erg
in den klem kom, waarschynlyk zelfs met doodelyken afloop. Ik heb daar den stand eens goed nagegaan en er is niets aan te doen. Ge hebt
met eere gewonnen. Als het met 'n offer gaande te houden was, zou ik 't beproeven.
Maar hoe ik ook reken, er is geen raad voor m'n armen koning. De begeerigheid
om Uw Laufer te nemen wordt zwaar gestraft. Ik dacht niet aan gevaar. Uw zet
g7-g5 is dan ook héél goed!
Gek dat ik U den raad gaf toen ik meende goed te staan, omdat gy een officier
moest verliezen, niet te snel optegeven. Toch kan ik nu dien raad niet voor mezelf
gebruiken. Ik zie dat er geen redding mogelyk is. Als er kans was op worsteling met
verzwakte kracht (byv. door 't opgeven van m'n koningin) zou ik 't doen. Maar 't kàn
niet! De party is gedecideerd uit, en ridderlyk door U gewonnen. Als 't U aangenaam is een volgenden optezetten, heel gaarne. Ik neem dan aan,
van U ontvangen te hebben:
1) e2-e4 en antwoord
met 1) e7-e5Ik ben altyd nog in spanning over nadere berichten uit den Haag. Waar m'n zoon
is, weet ik niet! Personen die hem kenden en (wegens wangedrag!) zochten,
verzekeren my dat hy onmogelyk in Holland wezen kon. Toch ben ik nog niet gerust!
Maar ik heb 't myne gedaan. Die reis was verschrikkelyk! Ik hield de zaak voor
uitgemaakt.
Wees allen hartelyk gegroet
van
Uw vriend
Dek
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[11 oktober 1880
Brief van Multatuli aan J.A. Roessingh van Iterson]
*11 oktober 1880
Brief van Multatuli aan J.A. Roessingh van Iterson. (Brieven WB X, blz. 97-101).
Geisenheim, 11 Oktob. '80
(....)
M'n laatste zes, acht weken zyn weer (en dat voor iemand die zoo graag
kluizenaart) zeer gevuld geweest en ten deele geagiteerd. Straks zult ge dat
begrypen.
o
1 . (Ik begin met het minst irriteerende.) Sedert vele jaren ging ik erg gebukt onder
'n schuld van '64, '65 voortspruitende uit het toenmalig verblyf van m'n vrouw en
kinderen te Brussel. De zaak was drukkend èn op zichzelf èn omdat de crediteur
allerlei dingen in bezit had, kleeren, koffers, speelgoed van de kinderen (alles van
weinig of geen geldswaarde) en: brieven. Ja, sedert 14, 16 jaar was me die zaak 'n
1.
cauchemar , en met al m'n gewurm en getob kon ik maar niet slagen my dien doorn
uit het vleesch te rukken. Altyd was er iets anders dat om deze of gene reden moest
voorgaan. Voor 'n week of vier kreeg ik (en ge zult zien hoe?) geld in handen. Wy
besloten, na ryp beraad een klein deel daarvan aan de regeling van die brusselsche
zaak te besteden. En dit hebben wy gedaan. Die schuld te Brussel dateert uit den
tyd toen m'n arme beste vrouw door 'n ‘vriendin’ naar Italië werd gelokt. De haar in
dat land te verleenen hulp en de heerlyke toestanden daar, bewogen haar alles in
den steek te laten... 't eerste bericht ontving ik uit Innsprück. En zoo'n onberaden
vlucht waarvan al de schande en verantwoordelykheid op my kwam... och, dat had
zy niet zoo ingezien!... nu, zoo iets is later nòg eens geschied. Maar daarover, en
over de gevolgen die 't voor my had, zal ik nu maar niet uitweiden. Genoeg dat het
weerzien van de achtergelaten voorwerpen my zeer pynlyk was! Voor zoover ik ze
2.
weerzag. Mies heeft alles voor my beredderd. Voor ¾ was 't boeltje ‘verschleppt ’
zooals ze hier zouden zeggen, en wat er over was liet zy den man houden op eenige
pakketten brieven na. Ook die zyn ver van kompleet, doch wat we niet terugkregen
zal wel vernietigd zyn, en dat is goed! Daar ik grond had tot de meening dat de
schuld wel
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wat hooger dan noodig was opgedreven, vond ik er geen bezwaar in den man 'n
bod te doen, 't welk hy aannam. Kortom Mimi heeft die zaak flink beredderd, maar
agitant was het!
o

2 . Voor 'n week of tien kreeg ik bezoek van 'n man dien ik reeds by vorige
gelegenheden als zeer hartelyk had leeren kennen. Hy bleef slechts twee dagen.
Toevallig was er in zyn tegenwoordigheid spraak geweest van 'n huisje met tuin
aan den overkant van den ryn dat te koop was, en we hadden ons uitgelaten dat
wy 't wel zouden willen hebben. Heel ernstig gemeend was, van myn kant althans,
die wensch niet. Wel geloof ik dat Mimi 't bezit van dat huisje aardig vond, maar
zeker was myn meespreken zonder doel, want daar ik geen geld had kon ik niet
aan koopen denken. Toen ik m'n vriendelyken gast naar den trein bracht, zeide hy:
- O ja, wat dat huis te Ingelheim aangaat, koop dat maar.
- Mooie grappen! Ik heb geen geld.
- O, dat heb ik wel. En ik zal 't u zenden zoodra ge 't noodig hebt. Dat heeft-i
gedaan! (Ik heb nu hier allerlei beraadslagingen en schryvery overgeslagen.) De
nobele kerel heeft zonder eenige zekerheid vooruit te vragen, aan my overlatende
welke rente ik betalen wilde, kortom op de meest flinke en edelmoeidige wyze 14000
mark gezonden.
Zooveel was de eisch, doch 't is voor 11000 mark gekregen, wat ik hem natuurlyk
heb meegedeeld. Ik mocht zei hy 't overschietende voor de noodige vertimmering
gebruiken.
Zoodat ik nu, beste Iterson, op m'n ouden dag huiseigenaar geworden ben. Er is
iets komieks in. Maar heelemaal pleizierig vind ik de zaak niet. Het project van
vertimmering loopt ver ver uit den gis! En ik zie zeer tegen 't verhuizen op. En 't
gemaal dat uit zulke dingen voortvloeit. Och, ik had nu, wel beschouwd, maar liever
in 'n huurhuis blyven wonen! Als ik er nu in slaag dat huis vry te krygen, zoodat ik
Mimi en Wouter iets nalaat... maar dat is de vraag. En wat zal zy na m'n dood met
'n huisje doen? Neen, dit trek ik in. Zeker zal zy er groente en vruchten teelen,
genoeg om byna zonder geld te kunnen leven. Enfin, al is m'n indruk over die
acquisitie zeer gemengd, de zaak is beklonken, en dus... geen zwartgallighedens!
Het huis ligt wel naby maar niet aan den ryn, en wel op 'n hoogte, aan de Chaussée
van Mainz naar Ingelheim. De grond is histo-
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risch. Te Ingelheim had Karel de Groote een paleis (waarvan nog restes zyn) en de
weg waaraan ik woon is onder zyn regeering aangelegd. Vlak by 't huis staat in een
touffe boomen 'n zuil waarop:
Route de Charlemagne
érigée
(nam. de colonne denk ik)
sous le règne de S.M.
Napoleon
par
..........
préfet du département etc.
Wat die ‘préfet’ met dien zuil bedoelde, wat hem bewoog... wel, 'n voorwendsel om
die twee keizersnamen op één steen te griffelen! Hoe dit zy, Charlemagne heeft in
die buurt gehuisd, gewerkt, vergaderingen belegd, en:
'n Put gegraven! zegt m'n eenige buurman, 'n oude boer. Zoo zeggen ook de lui
te Ingelheim. Die put is nu de myne. 't Is de put op myn erf! Wie had dat gedacht?
En al zy 't nu niet historisch bewysbaar dat Karel de Groote dat ding graven liet,
men zegt het, en dat is al iets, niet waar? Uit die put zult ge water drinken als ge in
de zomer van '81 ons bezoekt.
Vervolg hierna. Hartelyk gegroet
Dek.
Ik heb nog vergeten te zeggen dat m'n hartelyke helper my uitdrukkelyk verboden
heeft z'n naam te noemen. Visch er dus niet naar.
Woutertje sprudelt van levenslust. 't Is 'n aardige jongen. Zoo even zei hy tegen
Mies: ‘hoor eens, als jy 'n klein oud vrouwtje bent geworden, zal ik je in een korfje
zetten, en overal heen dragen waar je wezen wilt. Wees maar gerust hoor!

Eindnoten:
1. Cauchemar: nachtmerrie (fr.)
2. verschleppt: weggeraakt (du.)

[19 oktober 1880
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma]
19 oktober 1880
Brief van Multatuli aan V. Bruinsma. Twee dubbele velletjes en een enkel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
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Geisenheim a/R
19 Okt 1880 beste Vitus! Dank voor Uw bezending van - dezer (ik weet den datum
niet want Mies heeft het briefje opgeborgen en ik zit alleen). Dank bovenal voor Uw
hartelyke trouw. En dat ge my m'n zwygen niet kwalyk neemt! Zeker heb ik U dikwyls
verzocht, daarmee genoegen te nemen, en dit doet ge, o ja, maar toch is 't me
drukkend dat m'n vrienden niets aan me hebben. Dit kan niet anders! Ik ben als 'n
zwaargekwetste dien 't vertellen hoe 't hem gaat, zwaar valt. En altyd kwelt me de
vrees dat men my verdenkt van zwaartillendheid of (erger nog) van koketteeren met
verdriet, iets waaraan ik juist zoo'n hekel heb. En zelfs naar heel gewonen maatstaf
te oordeelen, er is iets onbeleefds in altyd te seuren over eigen smart, alsof anderen
niet óók hun verdriet hadden dat de moeite van 't notitie-nemen waard was! Beste
1.
Bruinsma, er rusten 'n paar kwellende servituten op m'n gemoed die niet opteheffen
zyn.
Sedert jaren lyd ik door de verhouding met m'n kinderen. Nonni die overigens in
gewonen zin goed en lief is, heb ik gaandeweg van my zien vervreemden. Ze kent
me niet. Al m'n pogingen om haar by me te krygen en te houden (sedert jaren!) zyn
mislukt. Men had haar tegen Mimi opgezet, en bovendien haar zoogenaamd
2.
toewyden aan de Kunst gaf haar reeds als kind van 15, 16 jaar 'n begeerte naar
valsche onafhankelykheid. Ik voelde dat ze my aanzag voor 'n onontwikkelde
noordsche barbaar als ik niet in verrukking was over de zotte poppetjes van Rafael
of de ellendige geestelooze rymelary van Dante. Voor eenige weken is ze getrouwd,
en alle mogelykheid tot hartelyke toenadering is nu afgesneden. Daar er voor de
wet myn toestemming noodig was, heb ik die om onnodige moeite en omslag te
vermyden, gegeven. Maar ik schreef er by dat ik overigens geen deel nam in die
zaak. Ik heb niet de minste reden iets ongunstigs te denken over dien
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heer Bassani (zoo heet haar man. Hy is D in de natuurkunde aan de hoogeschool
te Padua. Of-i eigenlyk ‘professor’ is, weet ik niet. Maar dat's byzaak.) doch daar ik
hem niet ken, is 't my onmogelyk hem optenemen in m'n intimiteit. Me dunkt elk
volwassen meisje heeft het recht te beschikken over haar ‘hart & hand’ zooals dat
heet, maar de niet minder volwassen vader moet weten of-i 'n wild vreemde verkiest
aantenemen als (schoon)zoon. Gy, en zelfs minder intieme vrienden, staan me
nader dan die m'nheer Bassani! Karakteristiek was de wyze waarop m'n toestemming
3.
gevraagd werd. Voor 't ‘matrimonio progettato’ stond er. Ik antwoordde aan Nonni
dat er geen toestemmen of goedkeuren meer te pas kwam als de zaak reeds
beklonken was (progettato) buiten my om.
Toch is in zekeren zin my nu dat huwelyk my welkom. Het zet 'n zegel op de
definitieve vervreemding en veritaliaansching van m'n kind, en bevrydt my van 't
voortdurend vergeefs pogen daaraan 'n eind te maken. Ik had nonni zeer lief, en 't
is 'n ware amputatie. De verhouding is nu beter omschreven, en m'n smartelyk
gewurm ten haren opzichte heeft 'n eind.
Kon ik dat ook van m'n zoon zeggen! Loodzwaar drukt me die jongen op m'n
gemoed en daarvan is geen eind te voorzien. Sedert 12 jaren reeds neem ik geen
brief of courant op zonder angst. Ik wist dat hy (door 'n hersenfout?) tot het slechtste
in staat was, waarvan dan ook gedurig de bewyzen tot my kwamen. Eerst sedert 'n
paar jaar gaf ik hier en daar lucht aan m'n angst. Het moest wel, als ik te vreezen
4.
had dat-i zich op nieuw ergens had ingedrongen om te eindigen met bedrog, meestal
ten mynen koste. Hy laat zich door niets binden of terughouden, noch door gronden
van eer en karakter, noch zelfs door z'n eigen belang. Vermaningen die op zedelyke
verplichtingen doelen, vindt hy belachelyk. Toch hoorde hy my als ik in dien geest
tot hem sprak met nagemaakte onderdanigheid aan, maar ik wist dat-i dan by zichzelf
dacht: wat zanik je! En, waar hy 't plaatsen kon, blufte hy op die ongevoeligheid en
gaf ze voor 'n soort van stoïcynsche wysbegeerte uit. Kortom, er was niets aan te
doen! Denk niet dat ik ligtvaardig tot deze konklusie kwam. Sommigen die een en
ander van m'n getob wisten, meenden dat ik te goedig was, en te lang me foppen
liet. Dit was 't geval niet, maar ik zag vreeselyk op
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tegen de erkenning dat er niets met hem aantevangen was, en liever hield ik wat
langer vol met zachtheid, dan dat ik me blootstelde aan 't zelfverwyt hem verbitterd
te hebben door strengheid. Ik heb dan ook tal van brieven (o, dozynen!) waarin hy
z'n dankbaarheid betuigt, en beterschap belooft. Ook aangaande Mimi was hy
onuitputtelyk in lof over de wyze waarop zy hem behandeld had. Maar zulke woorden
kostten hem niets, en wy wisten dat niets hem weerhield ons op de ellendigste wys
te lasteren. En dit deed hy niet alleen om zich hier of daar intedringen, maar zelfs
eenvoudig om 'n praatje te maken als-i menschen vond die er naar luisteren wilden.
In den Haag wist hy zich vrienden te maken door zich voortedoen als myn
tegenstander, en ter zelfder tyd schreef hy my allerhartelykste brieven. Toen hy ons
te Wiesbaden verliet zonder eenige andere reden dan dat hem de gezette studie
niet beviel waaraan ik hem houden wilde, liet hy een brief achter waarin hy ons
bedankte voor de ‘engelachtige’ behandeling. Den volgenden dag kwam my een
brief uit Italie in handen waaruit me bleek dat-i geld had gevraagd om ons te kunnen
verlaten omdat hy 't niet kon uithouden by ‘de plaatsvervangster zyner lieve moeder
en by een vader die hem altyd scènes maakte.’ Dat zyn moeder lief en goed was,
was waar, doch in zyn mond klonk 't afschuwelyk daar hy haar altyd bedroog. En
wat de ‘scènes’ aangaat die ik hem maakte, slechts tweemaal heb ik hem streng
toegesproken voornamelyk naar aanleiding van brieven uit Venetie waarin ik werd
aangesproken over nog àndere vuile zaken dan die hy zelf my wel had moeten
bekennen. Dat weigeren om Mimi te beschouwen als ‘plaatsvervangster van z'n
moeder’ had niet den minsten grond. Zy poseerde in 't minst niet als stiefmoeder.
En ze had hem nooit anders dan goed gedaan. Dat ‘remplaçante de ma chère mère’
5.
had hy (en Nonni ook) zich in Italie laten opdringen als gebruikelyke boekenfraze.
Ook geneerden zy zich niet (Nonni evenmin als Eduard!) telkens de hulp van Mimi
interoepen als ze 't een of ander noodig hadden, waaraan Mimi byna altyd meer
6.
gehoor gaf dan ik goed vond. Nooit oogste zy iets anders in dan laster. Na zeer dikwyls herhaalde pogingen heb ik ten laatste de hoop om van Eduard
iets te maken, moeten opgeven. Hy putte my moreel en finantieel uit. Toch bleef ik
't oog op hem houden door
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bemiddeling van de h.h. Van der Hoeven en Buys te Rotterdam die hem in hun zaak
wilden plaatsen. (Kunsthandel en wetenschappelyk museum.) Hoe ook door my
gewaarschuwd hem nooit in iets te vertrouwen, hebben die heeren hem op reis
gezonden naar Italie, om inkoopen te doen. Ik schreef hun terstond dat zy er berouw
van zouden hebben, en de uitslag was weer 't oude. Met krankzinnig-slechte domheid
gaf hy op, inkoopen gedaan te hebben van schilderyen die niet bestonden, &c &c.
Toch durfde hy weer thuis komen! Maar toen ze hem de bewyzen van zijn plompe
bedriegeryen voorlegden, liep hy weg, niemand wist waarheen. En dit weet ik nog
niet! Maar die onwetendheid van z'n verblyf heeft my sedert eenige weken weer
bittere angst berokkend!
Toen ik in de couranten het verslag las van den moord te s'Hage, troffen my
eenige byzonderheden die me schenen heentewyzen naar m'n ontaarde zoon. Die
byzonderheden waren velen - ik zal ze maar niet opnoemen. Nog is my de samenloop
van teekenen die my aan hèm moesten doen denken, raadselachtig, al schynt er
7.
nu te blyken dat de dader van dat gruwelstuk een ander is, en al mag ik nu gelooven
8.
dat die De J. geen medeplichtigen had, zooals nu de couranten beweren te weten!
Mocht het waar zyn! Heelemaal gerust ben ik nog niet!
Mimi trachtte m'n vreeselyke vermoedens te ontzenuwen, maar toen wy 't fac
simile van den moordbrief in handen kregen, ontzonk ook háár de moed, en wy
twyfelden niet meer. Begryp eens dien toestand!
Meer dood dan levend ging ik oogenblikkelyk naar den Haag. Ik meldde my by 't
gerecht aan, en die heeren stelden my gerust. Juist 'n paar uren voor m'n komst
had die De J bekend de schryver van den brief te zyn. Die heeren (prok. generaal,
r

off van Justitie en Hoofdkommissaris van Politie die allen by een waren) hadden
zeker medelyden met den angst dien ik had doorgestaan, en beyverden zich my
met die voorloopige bekentenis van De J. gerust te stellen. Welnu, ik zweeg en wou
me niet krimineeler toonen dan de Justitie-zelf, maar volkomen overtuigd was ik
niet! Reeds vóór 't zien van dat fac-simile waren myn vermoedens ontstaan, en de
toevallige overeenstemming van 't schrift was de hoofdoorzaak van myn vermoeden
niet! En m'n onrust bleef voortduren,
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ook nadat die De J. bekend heeft de eenige dader te zyn. Spaar my de uitlegging.
Nog heden ben ik niet volkomen gerust, en zal 't niet zyn voor ik bewyzen heb dat
m'n zoon zich op den dag van den moord niet in Holland bevond! In de bekentenis
van De J. (voor zoo ver die my uit gebrekkige krantenberichten bekend is) zyn
tegenstrydigheden. Ik heb nu geen lust ze optegeven.
Eerst voor drie dagen schreef ik aan Nonni over de zaak. Zoolang mogelyk wilde
ik haar de akeligheid van 't vermoeden sparen. Maar ten-laatste moest ik wel. Ik
vraag haar of ze my 't adres van haar broêr kan opgeven, en vooral of ze weet waar
r

hy zich den 23 Sept bevonden heeft? Maar ik betwyfel zeer of ze my licht geven
kan. De heer Van der Hoeven beweert dat hy onmogelyk in Holland kan geweest
zyn, dewyl hy (V.D.H) 't anders door z'n vele relatien oogenblikkelyk zou geweten
hebben. V.D.H, gist dat-i in Italie is en wel in 'n klooster! Dit vermoeden is gegrond
op zekere neiging tot geloovery en misticismus die hy by Eduard bespeurd heeft.
En dat-i reeds eenmaal in 'n klooster geweest is, heeft hy zelf verteld. Maar dat had
ik opgenomen als pronken met excentriciteit. V.D.H. (dien hy meer vertelde dan my)
zegt uitdrukkelyk dat-i, te midden van z'n ellendig gedrag, sterk aan geloof deed,
en bepaaldelyk aan katholicismus! Wat ik sedert de laatste weken geleden heb, is niet te beschryven! Maar iets
vreemds zyn me zulke angsten niet. Zooals ik u in 't begin van dezen brief zeide:
sedert 10 of 12 jaren wist ik wat my van m'n zoon te wachten stond. De beschryving
van z'n karakter (of van z'n gebrek aan karakter) zou me nu te ver leiden. Genoeg
dat hy 'n fout (in de hersens?) heeft die hem belet onderscheid te voelen tusschen
goed en kwaad. Hy is in 't zedelyke kleurenblind. Ware z'n krankzinnigheid maar
van een aard dat daardoor de verantwoordelykheid voor z'n handelingen werd
opgeheven, doch dit is, in gewonen zin gesproken, 't geval niet! (Wel van 'n zeer
hoog wysgeerig standpunt, misschien). By al z'n domme slechtheid, heeft hy
eigenschappen die hem doen aanzien voor byzonder knap. Zóó dacht men dan ook
over hem in 't niet zeer menschkundig Italie. De konsul te Venetie roemde, in z'n
klaagbrieven over z'n gedrag, z'n ‘talenten’. Dit was zeer verkeerd gezien, en de
gemakkelykheid waarmee hy in Italie slaagde in 't bedriegen van byna ieder met
wien hy in aanraking kwam, heeft

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

520
hem geen goed gedaan. Hy weet een en ander in zekere takken van wetenschap
dat anders aan leeken onbekend is, en hiervan maakt hy misbruik om kortzichtigen
te bedriegen, maar intelligent is hy niet. Z'n slechte daden zyn gewoonlyk kinderachtig
dom opgezet. (Wat ook by dat voorval in den Haag 't geval is. Waar ter wereld had
n

die De Jong 75 bankbr. van f 1000 willen wisselen zonder in 't oog te loopen? Hoe
had hy 't bezit van dat geld gejustificeerd? Wat zou hy gedaan hebben met het kind
(dat hem kende!) als de zaak naar z'n wensch was afgeloopen? Hoe kòn die naar
z'n wensch afloopen, daar-i niet eens gezorgd had dat de vader den moordbrief
by-tyds in handen had? Uit dit alles blykt weer dat slechtheid en domheid identisch
zyn. En dit blyft waar, ook al gelukt zoo'n schelmstuk! Wat 'n besef zou de dader
levenslang by zich omdragen!
Nu basta over die treurige zaak! Schokken als die welke ik de laatste weken
ondergaan heb komen niet dikwyls voor, maar wèl drukken my sedert jaren
aandoeningen van gelyken aard. En ziedaar de oorzaak van m'n zwygen. Het ergste
is dat de gemoedsstemming die uit zulke dingen voortvloeit zoo nadeelig werkt op
m'n publiek leven! M'n Ideen dragen overal sporen van verdriet dat me belemmert
in m'n werk, en ik kan berekenen dat veel lezers zulke passages voor
schryverskunstjes houden. Dat ik verdrietig ben over den loop der publieke zaak
zal ik U wel niet behoeven te zeggen! Meen niet dat ik graag genoemd word, o neen.
Maar na alles dat er sedert 20 jaar in Holland op publiek terrein geschiedde, is 't
pynlyk voor my dat men byna algemeen affekteert my te ignoreeren. Dit geldt byna
voor alle zaken die tegenwoordig aan de orde zyn, groote en kleinere. Telkens ben
ik wel gedwongen by 't lezen van wyshedens over indische zaken, grondwet,
verkiezingen, (nagemaakt) liberalismus, atjehsche oorlog, geloovery &c &c by mezelf
te mompelen: ‘maar menschen, dit heb ik immers gezegd in 60, 61, 62 etc.’
‘Mompelen’ ja. Want het lucht geven aan m'n grief zou me blootstellen aan 't
belachelyk-makend: ‘eh! kyk, hy wil dat men van hem spreekt!’ Wat myn smaak
aangaat, leid ik 't liefst 'n vergeten leven, maar die opzettelyke verzwyging van m'n
naam is 'n blyk van oneerlykheid die onbestaanbaar is met ernstige pogingen tot
verbetering. En dàt smart me. -
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Ik waardeer uw dapper vechten tegen de kwakzalvers, beste kerel, maar de
oprechtheid gebiedt me u te vragen of ge den stryd niet ook jegens zulke kwakzalvers
moest voeren die gedekt zyn door 'n akademisch diploom! Ik ben in staat u kurieuze
voorbeelden te leveren van onkunde (of verregaande slordigheid) van fakulteits
mannen. Moet ge die heeren met rust laten om te beletten dat òngediplomeerde
schelmen munt zouden slaan uit het aanvallen der gegradueerden? Wel mogelyk.
Maar, eilieve, ze slaan ook munt uit het niet-genezen van zooveel patienten die 'n
behoorlyken dokter raadpleegden. Sedert lang had ik u hierover willen schryven,
maar telkens komt er wat tusschen, en dan roep ik mezelf 't gewone: ‘later, later!’
toe. Ik heb wel 100 dingen van dien aard op m'n agenda staan, maar 't schynt dat
de stoornis eindeloos moet wezen. Daar zit ik nu ook weer in m'n maag met 'n zaak
van geheel anderen aard-iets dat heel mooi en goed lykt, en toch, wèl beschouwd,
me ongewenscht is. Verbeelje, voor 'n half jaar kregen we bezoek van 'n vriend, 'n
hartelyke beste kerel, die ons geld aanbood om 'n huisje te koopen. De rente zou
minder bedragen dan nu onze huur. Door 'n samenloop van omstandigheden (en
stemmingen!) heb ik dat aangenomen, en nu zie ik zeer op tegen de gevolgen. 't
Bedoelde huis moet om bewoonbaar te zyn, vertimmerd worden en bovendien och, spaar me de wydloopige uitlegging. Ik wou dat de zaak niet gebeurd was. Doe
me 't genoegen hierop niet te doelen. Mies is zeer met de nieuwe woning ingenomen.
(Wat me dan ook eigenlyk tot de zaak heeft doen besluiten) en ik wil haar genoegen
niet bederven. Ze kan 20 jaar langer leven dan ik. Wat my betreft, ik zie niet in
waarom ik liever elders dan hier zou begraven worden! Verhuizen is goed voor jong
volkje! Ons adres blyft nog tot nà den winter: Geisenheim.
Dag beste Vitus, wees met uw lieve Hilda heel hartelyk van ons gegroet! Onze
kleine pleegman (nu 4 jaar 9 mnd.) is 'n bron van vreugd voor ons. Dag, beste V &
H!
9.

Hartelyk dank voor uw antw. over die kwaal van Nicht Stoffels! 't Is kanker, helaas!

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

servituten: (eig.) juridische verplichtingen om iets te dulden.
begeerte: oorspr. voorafgegaan door valsche.
matrimonio progettato: voorgenomen huwelijk (it.)
zich: oorspr. gevolgd door weer.
remplaçante de etc.: plaatsvervangster van mijn lieve moeder (fr.)
oogste: kennelijke verschrijving
mag: oorspr. stond er moet.
De J.: Willem Marianus de Jongh.
Nicht Stoffels: vgl. bij 6 februari 1880.
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[22 oktober 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
22 oktober 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Geisenheim a/R 22 Okt 1880 beste Van der Hoeven, Goddank! Dank voor Uw
brief. Hoe de inhoud me verheugt, kunt ge U voorstellen! Want nog altyd was ik niet
gerust. De bekentenissen van De Jong waren me nooit helder d.i. voor zoover ik
ze kende uit de couranten. Men moet aannemen dat de Instruktie-rechter de daarin
voorkomende ongerymdheden tot oplossing heeft gebracht, en het peinzen dáárover
is nu goddank myn zaak niet meer.
1.
Ik wacht elk oogenblik bericht van Nonni of zy weet waar Eduard is, maar ik denk
dat ze 't niet weet, tenzy hy háár om geld heeft gevraagd.
Of 't meer geschied is dat ik niet wist waar hy zich ophield? Wel zeker, meermalen!
Dàt is niets vreemds. De gewone loop der zaak was dat-i dan op eens - hulp noodig
hebbende - voor den dag kwam. Ik beweer niet dat hy zich by my aanmeldt zoodra
hy hulp behoeft. Eerst probeert hy allerlei andere middelen. Zonder eenigen
positieven grond gis ik dat-i in Engeland is. Me dunkt dat hy Italie myden moet
omdat-i zich daar reeds te bekend heeft gemaakt. Ook te Londen zal-i wel
onaangename antecedenten hebben (hoewel me daarvan niets bleek) maar in
Engeland is het terrein ruimer en de beweging voor 'n vreemdeling meer vry.
Bovendien toen hy Londen verliet, was-i maar 17 jaar, en hy kàn daar alzoo niet
zooveel hebben uitgericht als in Italie.
Als Nonni me antwoordt, zal ik U daarvan bericht geven.
Ge begrypt hoe bly ik ben met uwe mededeeling. De angst en de reactie (weer
afgebroken door nieuwe vermoedens!) hebben my kapot gemaakt. Ik zal trachten
weer opteleven.
Hartelyk gegroet
tt
DD
Tot m'n groote vreugd zie ik in de Ct dat ge in drie maanden 6000 bezoekers hebt
gehad. Mocht het zoo voortgaan & toenemen! Toch gis ik dat om financieele redenen
over weinige jaren kunst handel uw hoofdzaak zal zyn. Misschien is ze dat nu reeds.
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Er is oneindig meer geld in de handen van hen die uit
kunstbesef

(1 deel

smaak

(1 deel

zucht naar veredeling

(1 deel

grilligheid

(10 deelen

modezucht

(10 deelen

& bluf

(77 deelen

wat besteden willen voor schilderijen &c, dan in 't bezit van dezulken die kennis
willen opdoen.

Eindnoten:
1. denk: oorspr. stond er vrees

[24 oktober 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven]
24 oktober 1880
Brief van Multatuli aan J. van der Hoeven. Dubbel velletje postpapier, waarvan
blz. 1-3 en 4 (½) beschreven. (M.M.)
Geisenheim a/R 24 Okt. 1880
Waarde Van der Hoeven
Ik ontvang daar bericht dat Eduard te Padua is, en sedert den 5 juli JL
onafgebroken geweest is. Z'n adres is: via Colmellon, 848.
1.
Na de door U van officieele zyde bekomen mededeeling, heeft nu die nieuwigheid
geen waarde meer, voor zoo ver die akelige haagsche zaak betreft. Of gy om andere
redenen gebruik wenscht te maken van dat adres, moet ik aan Uzelf overlaten. Ik
erken dat hy niet de minste aanspraak heeft op welwillende konsideratie, maar
misschien is 't humaner, en dus voor uw eigen gevoel bevredigender, hem met rust
2.
te laten. Deze reden tot niets-doen zou vervallen indien er door rekriminatien (of
c.q. vervolging) iets te bereiken ware. Dan was 't uw plicht hem aantepakken, maar
't gehoor geven aan vruchtelooze rankune zult ge zeker beneden U achten.
Wat my betreft, niet uit wrok over alles wat er geschied is, maar om zooveel
mogelyk Nonni en haar man te vrywaren voor 'tgeen geschieden kàn, zal ik haar
en hem nog eens herinneren hoe hy zich jegens u gedragen heeft. De berichten die ik ontving, zyn vervat in een br. van den heer
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Bassani en een id van Eduard-zelf. De eerste is zeer behoorlyk, maar Ed. schryft
heel brutaal. Hy schynt te meenen dat het niet-vermoorden van Marius Bogaardt 'n
groote verdienste is, die hem schoon wascht van al z'n beroerdheid! Aan hèm schryf
ik niet, maar ik zal hem door Nonni laten zeggen dat-i zich van z'n onschuld aan
moord (een verdienste die duizend millioen menschen met hem deelen!) geen
voetstuk hoeft te maken en dat het reeds schande genoeg is, door menschen die
3.
hem kennen (waaronder ik) tot zoo'n schanddaad in staat geacht te worden.
Hartelyk gegroet van
tt
Dek

Eindnoten:
1. de: oorspr. stond er 't.
2. rekriminatie: tegenbeschuldiging, hier wschl: in beschuldiging stellen.
3. Deze zin luidde oorspr.: dat menschen die hem kennen (waaronder ik) hem tot zoo'n schanddaad
in staat hebben geacht.

[1 november 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
1 november 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
r
Geisenheim a/R 1 Nov 1880 beste Mansholt! Daar liggen twee begonnen brieven
r
aan U. Een van 21 Okt de ander van 'n paar dagen later. Wat alles spoedig
1.
veroudert ! Reeds nu kan ik die blaadjes niet meer gebruiken. In de eerste blyk ik
nog altyd ongerust geweest te zyn over die Haagsche zaak. Een paar dagen later
r
ontving ik afdoend bericht. M'n zoon was den heelen maand Sept te Padua geweest.
2.
Reeds vroeger vernam ik uit den Haag dat die De J. volledige bekentenis had
afgelegd en de eenige schuldige was. Hoe dit kloppen moet met zekere verklaringen
die de Couranten ons mededeelden gaat my nu, na 't bericht uit Italie niet meer aan.
In dien begonnen brief van 21 Okt verdiepte ik my in gissingen die nu geen reden
van bestaan meer hebben.
Op dien zelfden datum begon ik tevens in antwoord op Uw treurige mededeelingen
over de ‘Sociale Kwestie’ te schryven. Maar ik werd gestoord, naar 't schynt. Veel
was daarvan niet verbeurd want m'n heele wysheid zal wel neerkomen op 'n
sokratisch niet weten. (Toch is de erkentenis daarvan altyd iets. Men blyft dan
zoekende, en heeft meer kans dan zy die ten-ontrechte meenen, 't goede middel
gevonden te hebben.)
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Ik verscheur nu dat brok brief van 21 Okt, en ga over op dien van 25 of 26.
Daarin begon ik op nieuw te schryven over die maatschappelyke ellende. Maar
m'n eigen redeneeringen voldoen me niet. Eigenlyk kan ik niet veel meer dan treuren
over de voorbeelden die gy me meedeelt. Dáárover, en over de leegte der praatjes
waarmee sommigen meenen de kwaal te kunnen genezen.
(Zie eens als voorbeeld, het antwoord dat Domela Nieuwenhuis geeft op
de vraag: hoe 't Socialisme de wreedheid der konkurrentie zal lenigen?
Er steekt m.i. meer verstand in de vraag van Stärcke (zie ‘Recht voor
o

o

allen’ n 32) dan in 't antwoord van Nieuwenhuis (n 33). Ik zend u nóg
'n paar nummers van dat blaadje (15 & 24) om U te zeggen dat ik de
daarin rood-aan-gehaalde redeneeringen niet begryp.) Onlangs schreeft ge my: ‘'t is 'n beroerde boêl, ik ben er misselyk van.’ Juist! Ik ook.
En onder de beroerdhedens tel ik óók mee 't frazen maken van personen als Domela
Nieuwenhuis. Meent hy nu inderdaad, in z'n antwoord aan Stärcke iets te hebben
opgelost?
In 't voorbygaan hier de opmerking (en dit gaat ook de beide andere aangehaalde
stukken aan) dat niet het kapitaal als zoodanig nadeelig werkt - integendeel, het is
noodig en onvermydelyk: ook de bezitter van 'n schaaf of ploeg is kapitalist - maar
't oneerlyk spel waardoor kapitaal verkregen, en waartoe 't gebruikt wordt. Hierover
later.) n

Voor ik verder ga (zoo ongeveer stond er in m'n 2 brief) deel ik U hier een klein
voorval mee dat stof tot denken geeft. Jaren geleden, vóór Vorstenschool gedrukt
was, las ik eens drie akten van dat stuk aan iemand voor. M'n toehoorder had allerlei
vreemde hoedanigheden, en ook deze dat-i met z'n vreemdheid wel eens pronkte.
Toch kan ik niet zeggen dat àl z'n paradoksen komedie waren. In de wereld gaat-i
3.
voor 'n feniks door, maar ik twyfelde dikwyls èn aan z'n intelligentie èn aan de
eerlykheid waarmee hy stellingen verdedigde die - enfin, ik weet niet hoe ik hem
beoordeelen moet. Nu dan, ik las die drie akten voor. Er was aanleiding toe. Anders zou ik 't niet
gedaan hebben. Primo maakt 'n auteur die z'n werk voorleest, zich altyd eenigszins
o

belachelyk, en 2 juist hèm had ik
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Vorstenschool niet moeten voorlezen daar ik nu eenmaal wist dat-i zich toelei op
zonderling oordeelen, zoodat men nooit wist of z'n opinie 'n beredeneerden grond
had of uit 'n karakterfout voortkwam.
Toen ik gedaan had moest-i wat zeggen. Reeds dáárom is zulk voorlezen 'n fout
omdat men zoo vaak iemand dwingt tot de keus tusschen vleiery of 'n schynbare
onbeleefdheid. Een gewoon: ‘heel mooi’ verwachtte ik niet van hem. Daartoe was-i
(al had hy 't stuk prachtig gevonden) niet ordinair genoeg. Ook wist hy wel dat ik
zoo'n praatje te banaal zou vinden.
Hy moest wat zeggen! Ziehier wàt er uitkwam:
- Ja, zie je... het is... 't komt me voor...
(Blykbare spanning! Zocht-i waarheid? Zocht-i middel om z'n afkeuring in beleefde,
althans niet te scherpe woorden te kleeden? Zocht hy naar 'n paradoks, naar iets
onverwachts. In dat geval heeft-i z'n doel bereikt, want na nog eenig gehèm, volgde
er:
- Weet je met wie ik 't vry wel eens ben? Met...
(Met koningin Louise, denkt ge? O neen! Dan ware z'n eens-zyn 'n òngehemde
mooivindery geweest, want Louise is het stuk. O neen, hy was 't vry wel, zegge:
heelemaal eens met:
- de Koningin-Moeder! Beste Mansholt, geef je eens de moeite akte I & III van Vorstenschool te lezen
met de gedachte:
‘Door een persoon die in wyde kringen voor zeer ontwikkeld doorgaat, door iemand
die 'n maatschappelyk standpunt inneemt dat hem in staat stelt, ja de plicht oplegt
*.
de Sociale Kwestie te kennen , door zoo-iemand wordt in Vorstenschool de
Koningin-Moeder beschouwd als de draagster der meest belangryke denkbeelden
die in dat werk voorkomen.’
Ja, doe dat eens, en zeg me of de man die zóó oordeelt, 'n gek is of 'n wysgeer?
De mogelykheid dat we niet hoeven te kiezen tusschen deze beide stellingen blyft
bestaan, maar al nemen wy aan dat die onverwachte ingenomenheid met die
Koningin-Moeder haar oorsprong slechts te danken had aan de behoefte om door
'n zijsprong een afkeurend oordeel over 't geheele stuk uittespreken,
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dan nog blyft de keus van dien zysprong opmerkelyk. Waarom niet het uilenlied
geprezen? Of de heele schouderweerscène? Of de versmaat? De fraze? De taal?
Het aantal middeltjes om door partieelen lof het geheel naar beneden te halen was
groot genoeg. Waarom viel de aandacht juist op die onnozele Koningin-Moeder, 'n
persoon die slechts dienst doet om Louise's monologen aftebreken?
Ik, de auteur, had waarachtig niet voorzien dat het oude seurige mensch stof
leveren zou tot goed- of afkeuring als personifikatie van denkbeelden. Volgens myn
paradoksen kritikus schynt zy de hoofdpersoon van 't stuk te zyn. Hoe 'n auteur zich
toch vergissen kan ik de strekking van z'n eigen werk! Die laatste zin lykt op sarkasme en toch ligt er waarheid in. Reeds voorjaren heb
ik in de Ideën, sprekende over Göthes Faust beweerd dat 'n auteur of kunstenaar
soms meer (of iets anders, levert dan in hem is.
(Zie, byv. schilderyen die meer waarde hebben door de aandoeningen
die zy opwekken dan door de denkbeelden die er in gelegd zyn. Misschien
is er meer gemoedsrykdom noodig om wèl te genieten dan tot
voortbrengen. Vooral op 't gebied van kunst zijn de meeste voortbrengers
dor. En dit zal wel de eisch van 't vak wezen! Nuchterheid is 'n eerst
vereischte in 'n kroeghouder. Vandaar ook m'n hekel aan mooischryvery,
en m'n vergelyking van dat métier met lichtekooien wier beroep het is
anderen in gloed te zetten, en juist dáárom zelf heel voorzichtig en
berekenend koud te blyven. Het beroep van schryver eischt in de eerste
plaats 'n zeer groot geduld, en dat is onvereenigbaar met passie.) Zou ik (met gods hulp dan, want op verdienste maak ik geen aanspraak) 'n
meesterstuk hebben voorgebracht toen ik de Koningin-Moeder deed zeggen:
‘Maar, kind, is dit niet altyd zoo geweest?
En... welke midd'len vondt ge tot herstel?’
Neen, geen verdienste! Aan god alleen zy de eer precies als in de
overwinningsbulletins van vrome koningen. En ik ben eerlyker dan zy. Want ze laten
zich belauweren voor 't werk dat hun God (met veel inspanning zeker, als de vyand
wat sterk was!) verricht heeft, terwyl ik erken Louise's moeder slechts te hebben
laten
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spreken om haar dochter tyd tot ademhalen te geven. Wie weet of god niet myn
onnoozele pen had gebruikt om de heele sociale kwestie optelossen als ik die wyze
Koningin-Moeder wat meer aan 't woord gelaten had! Als ik eens weer 'n stuk schryf
zal ik me toeleggen op onbeduidendheid. Misschien spatten er dan vonken van
genie uit de manier waarop 'n knecht brieven binnenbrengt. Ik word telkens gestoord, en zend nu dit blaadje maar weg. M'n hoofd vraag
omtrent de door U aangeroerde punten is: Kan er wat gedaan worden? Ik twyfel!
hartelyk gegroet
tt
Dek

Eindnoten:
1. veroudert: boven de ou schreef Multatuli nog eens zeer duidelijk ‘ou’, om verwarring met ‘an’ te
voorkomen.
2. Reeds vroeger: oorspr. stond er Ook.
3. de: oorspr. stond er z'n.
*. Hy is volksvertegenwoordiger.

[5 november 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt]
5 november 1880
Brief van Multatuli aan D.R. Mansholt. Twee dubbele velletjes plus een enkel
velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
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Geisenheim 5 Nov 1880 beste Mansholt! Misschien zegt ge dat m'n gister verzonden
brief weinig of geen antwoord inhoudt op den Uwen van 17 Oktober. Ja en neen.
M'n schryven was 'n voorbereiding tot antwoord. Ik durfde m'n: ‘Wy kunnen daar
niets aan doen!’ niet zoo op-eens uiten. Het lykt te ongevoelig.
Ik durf zeggen dat weinig menschen zoo mede-lydend zyn dan ik. Van jongsaf
was 't m'n ziekte. Ik ging er onder gebukt. En dat is nóg 't geval. Het is nog niet zéér
lang dat ik die meêgevoelendheid (?) als 'n fout erken en daartegen stryd. Ze
verzwakt my, zonder anderen te baten! De begeerte om 't lyden der wereld te willen
dragen - enz. Gy kent dit alles wel!
't Is heel hard als men, z'n gevoel overwinnende tot 'n slotsom geraakt die ons
doet gelyken op hen die geen gevoel hebben! Toch moet men den moed bezitten
dien schyn te trotseeren. Een der nieuwste snufjes der schoolfilosofie bestaan in 't
grondvesten der moraal op medelyden.
r

(D Feringa liep er mee weg in z'n ‘Vrye Gedachte’. De stelling is m.i.
makkelyk te weerleggen. Lyden = ondergaan, is iets passiefs. Mede-lyden
m

Id . En moraal behoort handelend te zyn. Het ondergaan van indrukken
kan evenmin zedelyk zyn als 't getroffen worden door 'n kogel heldenmoed
bewyst.)

Ik zeg dat de moraal berust op de Rede, waarvan de ‘God’ die sommigen aanbidden
slechts de (heel kinderachtig aangekleede!) personifikatie is. Wat schryft nu de Rede
te aanzien der maatschappelyke verbeteringen voor? In de eerste plaats: het
erlangen van inzicht in de natuurlyke eischen der zaak.
Natuurlyke eischen? Al wat bestaat, is natuurlyk! O ja, maar er is verschil tusschen
den ongedwongen loop der dingen zónder menschelyke tusschenkomst, en de
1.
willekeurig daaraan gegeven richting. We moeten trachten te weten te komen: wàt
'n onver-
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mydelyk gevolg is van de wetten der noodzakelykheid, en wàt er door dezen en
genen wordt verricht om den toestand der minder bedeelden ongunstiger te maken
dan de natuurlyke loop der zaken, aan zichzelf overgelaten, veroorzaken zou. Om
pryzen te kunnen uitbetalen moet 'n lotery houder 'n evenredig getal nieten in de
bus doen. Wie zoo'n niet trekt, mag niet klagen tenzy er blykt dat men valsch
gespeeld heeft en z'n kans op pryzen minder groot heeft gemaakt dan de zuivere
ekonomie van 't spel meebrengt. Dusdanig valsch spel wordt er door 't kapitaal
gespeeld, en dáárin ligt de fout, niet in 't kapitaal-zelf. Het agglomereeren van
finantieele kracht is m.i. noodig, en zou zonder 't valsch spel waarop ik doelde, den
arbeider ten-nutte komen. Of liever zelfs nu doet het dat, en de Socialisten erkennen
dit faktisch door hun pogingen tot koöperatie. Zy zelf trachten tot stand te brengen
wat zy in anderen afkeuren. Ook de spaarbankmanie draagt hetzelfde kenmerk.
(Van waar zullen de renten komen als ieder rentetrekker wordt?)
Het valsch spel dat de kapitalen spelen is van tweeërlei soort.
4.
o
1 . Kapitalen worden vaak, ja grootendeels op deloyale wys verkregen.
o
2 . Het bezit van kapitaal geeft gelegenheid (en dit geschiedt inderdaad) den
marktprys van arbeid te drukken, en tevens de kosten van levensonderhoud
te verhoogen. o

Het betoog dezer beide stellingen zou me nu te ver leiden. Wat n 1 aangaat, houd
n

ik de zoogen diplomatie voor 'n kanker, en de volkeren gaan daaronder gebukt
omdat ze niet leren kunnen. Neem eens de couranten van 1880 voor u, en vraag
5.
wat al dat geknoei met die z.g.n. Oostersche kwestie anders beteekenen kan dan
6.
valsch spel met papier waarde? By elk nieuw berichtje over Dulcigno (een armzalig
nest waar 'n reiziger geen redelyk bed bekoomen kan!) over 't al of niet verzeilen
van den Eng. vloot &c &, verandert de effektenkoers en 't surplus by eigenfabrieks
ryzing vloeit in de zakken van 'n paar dozyn ‘staatslui’ en de bankiers die met hen
onder een deken spelen. Van de duizende meeloopers spreek ik nu niet.
7.

(De nakomelingen van den barbier die den minister Appelius scheerde,
zyn nog altyd zeer welvarend. Wie ten onzent kan de mysterien
doorgronden van 't ‘grootboek der nationale
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Schuld’ een inrichting die zeer geheim is met alles wat belanghebbenden
zou kunnen wakker maken? Wie profiteert van de onzinnige privilegien
der Ned Bank die 't recht heeft zooveel millioenen slechts gedeeltelyk
gewaarborgd bankpapier als waarde te gebruiken? Waar is de kontrôle
op 't eigendom van weduwen, weezen, armen? Welk toezicht wordt er
gehouden op 't uitgeven, aanpryzen en door makelaarspremie opdringen
van spekulatie in vreemde leeningen of verre spoorwegen? Wat beteekent
de Nederl. Handelmaatschappy, 'n maatschappy die niet handelt, en als
o

5 rad aan den wagen slechts voor agent tot inhuur van schepen en
verkoop van produkten dienende, toch altyd enorme dividenden weet
uittebetalen? Zoo zyn er wat Holland aangaat, véél vragen te doen, maar
als algemeen Europeesch verschynsel blyft, meen ik de diplomatieke
afzettery hoofdzaak. Ik erken dat ònze ministertjes na Appelius veel
verloren hebben van den invloed die tot koers bepalen - d.i. valsch spel!
- in staat stelt. Maar voor ons klein landje zyn de opgenoemde punten
genoeg.) 9.

Jezus zei: ‘er zullen altyd armen zyn .’ Heel juist, al sprak hy niet als
8.
staathuishoudkundige. Wat by hem slechts 'n Redensart was om hulp aan hèm
bewezen als dringender voortestellen dan armenzorg, kunnen wy met allen ernst
herhalen. 't Is de eisch der dingen, even als die nieten in de lotery. Uit die nieten
worden de pryzen gevormd. Het gemeenschappelyk leven is 'n wedloop naar genot,
en die stryd is het leven. Niet dáárover mogen wy dus klagen, maar wy behooren
ons te verzetten tegen 't aanwenden van ongeoorloofde middelen om in dien stryd
overwinnaar te zyn.
Onder de oorzaken die vroeger niet werkten of ten minste thans meer dan vroeger
ongelijkmatigheid der fortuinen teweegbrengen behooren óók de speculatien in
effecten van ministers en derg. Maar de neiging der groote industrie enkele patroons
2.
te vormen tegenover tallooze arbeiders- industriële latifundia! - de concentratie
van handels- en bankierskrachten (duidelijk vooral in Amerika), de toenemende
beteekenis van den handel door verbeterde gemeenschapswegen enz. en dergelijke
economische verschijnselen eigen aan onzen tijd vormen m.i. nóg belangrijker
oorzaak. Daarentegen zijn geen in belang daarmeê te vergelijken omstan-
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digheden bekend welke, meer dan vroeger, gelijkmatigheid der fortuinen veroorzaken.
Het geroep over ‘slechte tyden’ (juister: de versterking van dat geroep) heeft met
dit alles weinig te maken en ontstaat door tijdelijke en locale indrukken.
Feitelijke slechtheid der tijden zou zijn of afnemende totaalwelvaart of
ongelijkmatiger verdeeling of beide.
Relatief is de groote menigte armer geworden. Dit kon niet anders (of het
voorafgaande moest onjuist zijn) Doch de totaalwelvaart is sneller toegenomen dan
de bevolking en ik twijfel of de menigte wel absoluut van mindere conditie is
geworden, behalve voorzoover armoede óók bestaat in het gevoel van de toeneming
3.
van het verschil in bezit.
De genietingsmiddelen, hoe ook aanhoudend toenemende, bedragen op elk
gegeven oogenblik 'n bepaald quantum. Wanneer nu zy die (op welke wys dan ook
verkregen) veel verkrygingsmiddelen bezitten, méér van 't voorradige verbruiken
dan hun deel wezen zou by billyke repartitie, spreekt het vanzelf dat anderen te kort
komen. Hierin nu zou 'n weldadige prikkel tot inspanning kunnen liggen voor de
minder bedeelden, indien slechts het verwerven van verkrygingsmiddel een gevolg
van loyale inspanning wezen mocht, en wie dan arm bleef zou niet meer reden van
klagen hebben dan wie in 'n wedloop verloor.
Ik sprak daar van ‘billyke repartitie.’ Wat is hier billyk? By 't groot verschil van
aanleg, gaven, ontwikkeling, zou absolute gelykheid juist zeer ònbillyk zyn. De ware
gelykheid is niet dat allen gelyke rokken dragen maar dat ieder 'n rok heeft die hem
past. Welke maatstaf moeten we nu aanleggen om te weten op welk quantum genot
uit den algemeenen voorraad, ieder aanspraak heeft? Ik meen dat dit beoordeeld
moet worden naar het deel dat ieder tot het algemeene quantum heeft bygedragen.
Een onontwikkelde arbeider die niet veel meer dan ezelsdienst verricht, heeft niet
zéér veel meer aanspraak dan zoo'n ezel, maar: hy heeft aanspraken, klein of groot
dan, hy heeft ze! En daaraan wordt niet voldaan omdat er onevenredig veel wordt
genoten door de duizenden wier aanspraken minder zyn dan de zynen, ja, die
volstrekt geen recht hebben mee aantezitten aan de tafel des levens. En nu spreek
ik nog niet van dezulken wier recht negatief is. d.w.z. Die
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aanspraak hebben op het tegendeel van mee-genieten, op straf! - Toen ge 10 regels
geleden my dien onontwikkelden arbeider niet veel hooger dan 'n ezel zaagt stellen
in aanspraak op genot, meendet ge dat ik bar was? O neen, want... ik stel dien ezel
zoo laag niet. Een beetje meer aanspraak dan ik zoo'n trouw goedig dier toeken, is
zoo heel weinig niet! En de Ezel, èn zoo'n arbeider zouden tevreden zyn, als ik te
beschikken had over 't hun toekomend deel. 't Zou ze meevallen! Vooral wanneer
ze zagen hoe ik de hun toegekende verhooging van welstand zou putten uit 'n
wreedaardig schynende verlaging van anderen!
De maatschappy wordt opgevreten door fatsoenlyke boosdoeners. M'n gemoed
10.
11.
is zacht, maar by redeneering begryp ik Robespierre en zelfs Marat . Ja,
12.
Caligula , met z'n verzuchting: Och, dat het heele menschelyk geslacht maar één
hoofd had, om 't met één slag te kunnen afhakken! Wie zoo iets als stelsel geeft,
verkoopt dronkenmanstaal, maar als uiting van wrevel, als vervloeking komt me
Caligula's woord zoo ongerymd niet voor. Of er wat aan te doen is? A la Marat, misschien. Op andere wys? Dat geloof ik
niet! Preek eerlykheid in 'n roovershol, men beschimpt U, men lastert u men maakt
uzelf voor 'n dief uit, of (erger dan dat alles!) men zwygt u dood. In dit laatste geval
verkeer ik. Er gaat geen dag voorby - dit zeg ik in letterlyken zin en niet by wyze
van spreken - dat ik me niet geërgerd voel door dat opzettelyk ignoreeren. De
mannen ‘en place’ hebben daar hun reden voor. Hun taktiek hoe laagharig ook, is
begrypelyk. Maar dat het volk daarmee genoegen neemt, is my 'n raadsel. De eenig
mogelyke verklaring hiervan zal wel zyn dat men niet lezen kan.
Dat ik hier van my zelf spreek, is alleen om terug te komen op de vraag: of er aan
toestanden zooals gy beschryft iets kan gedaan worden? Voor 10, 12 jaren zou ik
zeker nog gemeend hebben dat 'n grondige uiteenzetting der fouten waaronder wy
gebukt gaan, nuttig wezen kon. Maar nu zeg ik dat niet meer. Ik zie geen kans m'n
stem ingang te doen vinden by 'n natie die blykt zoo verrot te zyn als de onze. (Is 't
elders beter? Dit raakt me niet. Die vraag is een van de vele uitvluchten welke zeker
soort van debat-kemphanen voor de gelegenheid in voorraad hebben. Ik antwoord
er nooit op.) Verrot! Hebt ge, om eens één voorbeeld te noemen de diskus-
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13.

sien over de nieuwe Strafwet in de 2 kamer gevolgd? Ik lees de verslagen daarvan
in twee couranten, en met veel aandacht. Ben ik nu de eenige die my erger over de
n
onkunde, de domheid, de kwade trouw, de kinderachtigheid van die zoogen
Volksvertegenwoordigers? Ministers en Kamerleden, Behouders en liberalen,
14.
vrydenkers en Ultramontanen , 't is alles met één sop overgoten, alles één
onbeduidendheid! Nergens blyk van studie, van menschkunde, van bekwaamheid,
van hart. En dit zyn de uitverkorenen des Volks!
(Van hart? Toch wel, zal men zeggen die de speech van Van der Hoeven
over 't strafbare dat er in ligt 'n trouwe hond te mishandelen, en alzoo:
‘dierenbescherming!’ O ja, maar waarachtig niet om die hondentrouw, 'n
tirade die niet pleizierig voor katten, wolven, kolibrietjes en andere dieren
is. ‘De dieren zyn onze broeders’ zegt hy met z'n oom Pruys van der
15.
Hoeven . Ik protesteer tegen de verwantschap en bescherm 'n dier
zonder familiezwak. Bovendien 'n koe kan m'n broer niet zyn. Onzin! En
daarin zit geen hart, maar advokatenkunstemakery. De kamerleden, zelfs
de tegenstanders (en 't Volk ook) slikken zulke praatjes. Niemand vroeg
aan V.D.H, of hy zich dan schuldig maakte aan broedermoord eiken keer
dat-i 'n mug doodsloeg?
Diezelfde V.D.H, stemde tegen de doodstraf (wat-i als katholiek niet doen
mocht!) ‘omdat wy allen door god met den dood werden gestraft.’ Maar
dan is zyn god 'n beul en 't sterfbed een schavot. Niemand uitte die
opmerking. Ook zei niemand dat volgens zyn stelsel elke moordenaar 'n
godgevallig werk deed. De diskussien over ontucht, verleiding, echtbreuk
&c waren beneden kritiek! Onbeduidender kòn 't niet! En jongensachtig!
Een lid pronkte met z'n gebrek aan ervaring in zulke zaken! Is dat 'n man,
'n volksvertegenwoordiger, of 'n malle meid van de naaischool? Ik ben misselyk van de publieke zaak! En eindigende waarmee ik dezen brief begon,
geloof dat de ellende die alom heerscht, my zeer ter harte gaat. Reeds in den
Havelaar noem ik 't aanzien van de vruchteloosheid der pogingen tot verbetering
een der grootste smarten die er kunnen geleden worden. Niet op Golgotha, maar
in Gethsemane, zeg ik, heeft Jezus 't meest droefheid gevoeld.
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(Gemakshalve neem ik hier aan dàt hy 't goede wilde. We weten te weinig
van Jezus om dit te kunnen beoordeelen.) Hoe is m'n Vorstenschool opgenomen? Alberdingk Thym zegt dat het stuk kakografie
is van begin tot eind. Kort na die uitspraak werd hy hoogleeraar in de aesthetika.
En niemand protesteerde, noch tegen dat oordeel noch tegen die benoeming. Ik,
arme dweeper, had toch waarlyk gemeend m'n Louise tot draagster te maken van
het goede, van 't streven naar iets goeds. En (ge weet het al) niet zy, maar de in
alles berustende Kon. Moed. is de ware apostel. Ik ben moedeloos!
Dag, beste kerel. Zoodra ik weer in Holland kom ('t is 'n gedwongen zaak!) hoop
ik U allen in welstand te vinden.
Vriendelyke groeten aan Uw vrouw en de meiskes.
Uw vriend
Dek

Eindnoten:
1. willekeurig: hier in de eigenlijke betekenis van: bewust gewild.
4. vaak, ja grootendeels: naderhand tussengevoegd.
5. Oostersche kwestie: aanduiding voor alle gespannen politieke verhoudingen tussen de Europese
mogendheden en Turkije met betrekking tot de Balkan.
6. Dulcigno: een havenstad in Montenegro, voor 1878 turks, in dat jaar door de Joegoslaven
ingenomen, werd in 1880 aan de Turken teruggegeven bij het verdrag van Berlijn.
7. Appelius: Jean Henri Appelius (1767-1852), nederlands minister van financiën 1809-1814 en in
1824. In 1820 kreeg hij als minister van staat ‘het algemeene beheer der ontvangsten’.
9. ‘altyd armen zyn’: Mattheus (26:11) ‘Want de armen hebt gij altijd met U, maar mij hebt gij niet
altijd.’
8. Redensart: een manier van spreken (du.) in duitse schrijfletters.
2. latifundia: vorm van beheer van zeer grote bezittingen door gehuurde krachten als tussenpersonen
in te schakelen.
3. de toeneming van: later ingevoegd.
10. Robespierre: Maximilien de Robespierre (1758-1794), oefende de macht uit door middel van
terreur als hoofd van het Comité de Salut Public.
11. Marat: Jean-Paul Marat (1743-1793), organiseerde de ‘massamoorden van September’ en
bepleitte zeer bloedige maatregelen als redacteur van l'Ami du Peuple.
12. Caligula: romeins keizer (12-41), regeerde met toenemende willekeur van 37 tot 41.
13. nieuwe Strafwet: in 1879 was een nieuw Strafwetboek door minister Smidt bij de Tweede Kamer
ingediend dat door zijn opvolger Modderman in 1880 in de kamer werd verdedigd en in 1881
van kracht werd.
14. Ultramontanen: denigrerende aanduiding voor rechtzinnige katholieken die zich immers
onderwerpen aan het gezag van de Paus, aan de andere kant van de bergen (ultra montes-lat.)
15. Pruys van der H.: Abraham Pruys van der Hoeven (1829-1907), Indisch ambtenaar, resident en
Raad van Indië.

[5 november 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
5 november 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (½) beschreven. (M.M.)
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Geisenheim a/R 5 Nov 80 beste Haspels! Reeds lang had ik U willen schryven, en
wel over m'n kermis reis, maar ik stelde telkens uit als 'n kind dat bang is voor
kiestrekken en de woning van de dentist voorby loopt. Enfin, er is geen bidden voor.
De vraag is maar of ge me weer kunt en wilt helpen aan 't regelen der zaak? Als ik
dat doen moet, loopt het heelemaal in de war.
Met smart zie ik uit de courant dat Uw zaak slecht gaat. Nu, nieuws was 't niet,
daar ge te Rottm in gelyken geest tot my gesproken hebt, maar 't doet me zeer. Een
der grootste vyanden van het tooneel meen ik te vinden in de heerschende muziek
manie. Dat gejingel en getingel by operaas en koncerten pakt allen in. En de luî
houden er van omdat het aanhooren geen inspanning kost. In weerwil daarvan
begryp ik niet dat de Rotterdammers U niet steunen. Het idee dat uwe zaak
ontbonden worden zou, vind ik vreeselyk! Waar moeten al die arme menschen
heen? Die zaak met m'n zoon heeft zich in zoover ten beste geschikt, dat hy reeds sedert
maanden te Padua geweest is. 't Was dan ook al erg
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genoeg dat men (en ikzelf ook) aan hem dacht! Nu, er zyn veel zaken waarvan ik
verdriet heb. 't Leven is nu eenmaal zoo.
De tournée in Holland valt me weer zeer zwaar, maar seuren baat niet. Als ik nu
maar weet of ge me weer wilt helpen. 't Is 'n levenskwestie voor me.
Wees intusschen hartelyk gegroet van
t.a.v.
Dek

[6 november 1880
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
6 november 1880
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (⅚) beschreven. (M.M.)
2 bb f 200.- Q 358, U 6285.
1.
1 bb f 40.- A T 9131.
r

Geisenheim a/R 6 Nov 1880 beste Funke! Als ge my over 't loopende jaar voor iets
gekrediteerd hebt, zoodat ik volgens U iets te goed heb, wees dan zoo goed het
my te zenden. Aanspraak maak ik niet.
Ik voel my oud en zwak worden, ook physiek. Toch zou dit zoo erg niet wezen
als ik niet moreel-ontstemd was, en eigenlyk moedeloos. Uit byna alles wat er door
de pers tot me komt, moet ik opmaken dat men niet lezen kan (m'n oud thema!) en
dit beneemt den lust tot uiting.
Met of zonder lust zal ik wel genoodzaakt zyn dezen winter weer die afmattende
tournée in Holland te doen. Ik zie er zeer tegen op, maar 't is gedwongen frazigheid.
Zeg, daar ge altyd de goedheid hebt, my 't ‘Nieuws’ te zenden, zoudt ge niet SVP
order geven 't adres te veranderen in: Geisenheim a/R. Ik kryg nu altyd het blad
een of ¾ dag later dan noodig is.
Mimi is wel. Zy houdt zich goed, en ons pleegkind geeft voortdurend reden tot
vreugd. Het is 'n lieve jongen. Non is getrouwd. Ik neem er geen aandeel in. Buiten
my om heeft ze die relatie aangeknoopt, en ik kan me nu niet opdringen dat ik
ingenomen ben met dien italiaanschen schoonzoon. Ik beschouw haar als dood
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voor my. Ook Eduard is te Padua. Wat hy daar uitvoert, weet ik niet. Ook van hem
heb ik, na jarenlang toegevend geduld, de handen afgetrokken. Ge begrypt dat m'n
geestestoestand gedrukt is.
Wees intusschen hartelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker

Eindnoten:
1. Het bovenschrift in cijfers is niet in Multatuli's hand en betreft hoogst waarschl. een berekening
van diens ‘aandeel in de winst’: 2 × 200 en 1 × 40 gulden, gevolgd door de biljetnummers. Vgl.
Funke's antwoord van 8 november 1880.

[8 november 1880
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
8 november 1880
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (¾) beschreven. (M.M.)
Met gedrukt kopje G.L. Funke Nieuwe Heerengracht bij de Amstel, 37.
Amsterdam, 8 Nov 1880
Beste Dekker!
Gaarne voeg ik hierbij f 440.-, makende met de aan N. Fribourg uitgekeerde f
60.-, de gewone uitkeering.
Ik voel er alles van wat het u in de gegeven omstandigheden kosten moet om
andermaal hier te lande op te treden en neem hartelijk deel in uw verdriet, óok omdat
het u geheel den lust benam anders dan mondeling uw groote gaven te
demonstreeren. Ik heb dan ook maar dezer dagen bundel II, geheel gelijk aan de
vorige editie herdrukt, wetende hoezeer eene herziening van dien vroegeren arbeid
U op nieuw zou ontstemmen.
Toch moet het mij van 't hart dat het ‘uitgeven’ Uwer geestesproducten zoowel
voor Uw toekomst, als bij overlijden voor Uwe beide lieve nablijvenden, op den duur
vrij wat voordeeliger zou zyn dan de wel is waar aanzienlijker dadelijke opbrengst
uwer voordrachten. Van de minder materieele voordeelen zal ik nu niet spreken,
maar U bij dezen enkel zwart op wit herhalen 't geen we vroeger wel eens mondeling
behandelden, nl. dat zoolang mijne financieele omstandigheden niet belangrijk
minder worden (en daartoe is weinig kans!) Ge er op rekenen kunt levenslang f
500.- als rente Uwer werken te ontvangen. Na Uw overlijden zal die rente ook aan
Uwe vrouw; zoolang zij niet hertrouwt door mij uitgekeerd worden, altijd zoo ik de
mijnen daardoor niet te kort doe. En zooals ik zei is daarvoor weinig vrees. Acht Ge
deze belofte van weinig waarde omdat ze U geen zekerheid voor eenigen tyd
aanbiedt, dan ben ik gaarne bereid mij onder alle omstandig-
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heden vooreerst in het eerstvolgend tiental jaren tot genoemde uitkeering te
verplichten.
Nu zal die rente mij binnen kort langs andere weg moeten toevloeien dan tot
heden, want ik heb, vooral ter wille van mijn gezin, het besluit genomen om vòòr 't
einde dezes jaars al mijn boeken te verkoopen en mij, vooreerst althans, enkel met
o
mijn blad bezig te houden. Ge weet dat ik sedert eenigen tyd dat plan reeds had 1
e
omdat mijn leven geheel in ‘zaken’ opging en 2 omdat 't mij in de laatste jaren
onmogelijk was mijn boeken zoo te exploiteeren als alleen door jaarlijksche reizen
mogelijk was. Ten einde nu niet het verdriet te hebben mijn inderdaad goede
‘artikelen’ te zien uitdrogen, moeten ze onvermydelijk onder den hamer komen en
daardoor jong bloed ontvangen. Weldra zullen Uwe boeken alzoo een nieuwe
periode van uw leven intreden; een tijdperk dat, naar ik vast geloof, van heel wat
meer beteekenis zal zijn dan 't geen ik er meê doorleefde, omdat sedert de laatste
10 jaar de publieke meening jegens U vrij wat rechtvaardiger werd. Al schudt Ge 't
hoofd, tóch is 't zoo, en neem ik aan U dat te bewijzen. Voor zoover dat nog noodig
mocht zijn, zal ik mijn confrères dat bewijs óok leveren en daarom ben ik vrij zeker
dat men vechten zal om de eer van Uw uitgever te zijn!
Als Ge hier komt, mondeling meer over dien verkoop. Wees inmiddels met Mimi,
ook namens mijn vrouw, hartelijk gegroet en moed gewenscht.
tt
G L Funke
Moet ik ook in '81 voortgaan met die maandelijksche toelage aan N.F.?

[23 november 1880
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
23 november 1880
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
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Geisenheim a/R
r

23 Nov 1880 beste Vos! Woutertje deed gister ‘aan de koffi’ een zeer onheusch
klinkende vraag aan Mimi:
- Mama, een vos is toch 'n beest, niet waar?
- Wel zeker, jongen. Waarom vraag je dat?
- Omdat je gister aan Papa zei dat-i aan Vos moest schryven.
1.
2.
Et de rire! Of hy zelf iets grappigs bedoelde, weten we niet. Hy neemt wel eens
meer uit één opgevangen woord aanleiding om 'n praatje te maken.
Wáár was het dat Mimi me had verzocht: ‘het’ toch aan U te schryven. Dat ‘het’
3.
11.
was 't mooi vinden van Ebers ‘Idylle’ by de schildery van Tadema . Het deed ons
zeer dat we niet mochten instemmen met Uw (en byna aller!) oordeel over de
Egyptische romans, en nu vonden wy 't plicht u deelgenoot te maken van de
indrukken die dat laatste stuk van E. op ons maakte. Ik lees zelden
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iets dat onlangs is uit gekomen, en vooral niet van beroemdhedens die ik gewoonlyk
4.
5.
voor efemeer houd. Nog altyd ben ik byna rein van Sardou , Daudet en Zola. (Op
de aanmerking: dan mag je niet minachten!’ heb ik 'n antwoord) Wie is 't ook weer
6.
die by zekere gelegenheid zei: ‘je ne lis plus; je relis!’ Nu, zoo iets is by my 't geval.
Maar verder, over Ebers ‘Idylle’.
Met zekere boosaardige nydigheid gaf ik toe in Mimi's voorstel dat stuk toch eens
voortelezen. Er lag iets in my als: ‘Zoo, is hy al afgedaald tot byschrift by 'n prentje,
7.
8.
genre Laurillard , Beets, Ter Haar ?’ En aan 't kritiseeren, liefst (in den beginne) op
allerlaagst terrein. Nu, daar was stof toe! Ik kan U tien ‘aber’ s leveren die ik niet op
't letterkundig geweten van onze meid zou willen zien. Maar zulke aanmerkingen
hebben slechts waarde wanneer ze 't geheel karakteriseeren. Dit nu meende ik
aanvankelyk. De fout lag aan my, en wel hierin dat ik niet op 't genre gelet had. Er
staat: Idylle boven 't stuk, en 'n Idylle is het! M'n eerste indruk was valsch als van
9.
iemand die onvoorbereid 'n Heemskerk's Arkadia opslaat. Weldra zag ik m'n dwaling
in. M'n afkeer van overmatige natuurbeschryving veranderde in bewondering van
10.
de weelderig ryke tinten die de schryver weet aantebrengen. Van tint gesproken
11.
wat wou ik graag de origineele schildery van Alma Tadema zien! (De houtsnee in
12.
‘Über Land u Meer’ is wat zwart, zoo als meer gebeurt.) M'n vooroordeel deed me
in 't begin aanmerking maken op de taal der sprekende personen, maar zoodra ik
aan den Rhythmus bemerkte in welken sleutel 't geheel gezet was, vond ik 't stuk
13.
heerlyk. Jammer dat uw Theokritos 't niet te lezen krygt! Hoewel hy 't misschien
niet eenvoudig genoeg en te kleurig vinden zou.
Nu weten we niet of gy makkelyk de Ü. L u M. te lezen krygt, en of er dus kans
is dat ge 't juweeltje reeds gelezen hebt. Ook niet of 't weldra afzonderlyk zal
uitkomen. Als ik van dit laatste iets verneem, zullen wy 't u zenden, en ook de 3 of
4 nummers van Land u Meer zou ik U wel kunnen zenden, maar ze worden dan
oninbindbaar, en de heele Jaargang is dan bedorven. Toch zal ik dit gaarne doen,
als ge my schryft dat het inzien van dat Tydschrift u moeielyk valt. Wat my aangaat,
het kost me overwinning voor zoo iets in Koffihuis of Societeit te gaan. Sedert jaren
byv. was ik niet in de Kursaal te Wiesbaden. -
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14.

En... iets ander moois! Sakkerloot, wat schryft Valette goed! Ik verlang naar z'n
vervolg op: ‘Een standbeeld voor Dumas’ Wat 'n stipte taal. In langen tyd las ik niets
zoo degelyk. Zoodra z'n stuk uit is, hoop ik met hem daarover in korrespondentie
15.
te treden. Men heeft wat aan z'n kritiek, iets dat men van de Mons Huetsche
kopieleverantie maar zelden zeggen kan. Die kerel is my 'n walg. Zal publiek dan
nooit leeren lezen?
Hartelyk van ons beiden gegroet
tt
Dek

Eindnoten:
1. Et de rire!: wat hebben we gelachen! (fr.)
2. neemt uit: oorspr. stond er ontleent aan.
3. Ebers: Georges-Maurice Ebers (1837-1898), duits romancier en egyptoloog; schreef Eine Frage,
dat verscheen in de vertaling van H. Nijhoff onder de titel Eene vraag, Idylle. Met een houtgravure
naar een schilderij van Alma Tadema. Arnhem, 1880.
11. Tadema: Laurens Alma Tadema (1836-1912), nederlands-engels schilder van vooral
grieks-romeinse historiestukken.
4. Sardou: Victorien Sardou (1831-1908), schrijver van populaire franse spektakelstukken als Tosca
en Mme Sans-Gêne.
5. Daudet: Alphonse Daudet (1840-1897), frans romanschrijver van o.m. Lettres de mon moulin
en Tartarin de Tarascon.
6. Je ne lis plus; je relis: ik lees niet meer; ik herlees. (fr.) In zijn Journal d'un poète vermeldt Alfred
de Vigny dat het lid der Académie Française Pierre Royer-Collard (1763-1843) op 30 januari
1842 tegen hem zei: ‘Je suis dans un âge où l'on ne lit plus, mais où l'on relit les anciens
ouvrages.’ (Ik ben op een leeftijd dat men niet meer leest maar vroegere boeken herleest.)
7. Laurillard: Eliza Laurillard (1830-1908), nederlands predikant en dichter.
8. ter Haar: Bernard ter Haar (1806-1880), nederlands predikant en dichter.
9. Arcadia: het ‘Batavische Arcadia’, idyllische reisroman met historische inslag van Johan van
Heemskerk (1597-1656), nederlands letterkundige.
10. de schrijver: oorspr. stond er hy.
11. Tadema: Laurens Alma Tadema (1836-1912), nederlands-engels schilder van vooral
grieks-romeinse historiestukken.
12. Über Land u Meer: duits tijdschrift (‘Over land en zee’) waarin Ebers' verhaal in afleveringen
werd gepubliceerd.
13. Theokritos: door Vosmaer bewonderd schrijver van griekse bucolische (‘idyllische’) poëzie; ca
300 v. Chr.
14. Valette: G.J.P. de la Valette, zie bij 22 januari 1880.
15. Mons. Huetsche: Huet wordt hier met ‘monsieur’ aangeduid omdat hij zijn bijdragen vanuit Parijs
leverde.

[26 november 1880
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf]
26 november 1880
Brief van D.R. Mansholt aan H. de Raaf. Twee dubbele velletjes postpapier,
waarvan blz. 1-7 beschreven. (M.M.) Fragment.
Meeden d. 26 Novbr 1880
Lieve vriend!
(....)
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Ik begin met - den Haagschen moord. Gij kijkt vreemd op? Nu ja, maar vrees niet
dat ik u de geschiedenis op nieuw zal verhalen. Na 't geen er in de dagbladen over
geschreven is, zult ge die nu wel kennen. Wat ge echter niet weet, en wat anders
misschien geen enkel persoon (behalve mijne vrouw en kinderen) in geheel
Nederland weet is dat onze vrind D. Dekker van Geisenheim op reis is geweest om
zijn eigen zoon als den moordenaar van het knaapje aantegeven, bij den officier
van Justicie. Vreeselijk niet waar?! Doch hoor de geschiedenis, die heel kort is. In
de dagen die de ontdekking van den moordenaar vooraan gingen (of onmiddelijk
daarna, dat weet ik niet meer) ontving ik een brief van D. waarin hij mij de
geschiedenis van zijn vreesselijk vermoeden meedeelde. Reeds bij het lezen van
den brandbrief die de Jong aan den heer Bogaerts schreef, was het vermoeden als
een bliksemstraal in hem levendig geworden, vooral omdat hij in den stijl en enkele
uitdrukkingswijzen zijn zoon meende te herkennen. Eene pijnlijke ongerustheid
maakte zich van hem en zijn vrouw meester, doch toen zij het facsimile in handen
kregen gilden zij het uit van smart en angst: de overeenstemming was volkomen.
Hij telegrafeerde daarop dadelijk aan den officier van Justicie in den Haag dat hij
den moordenaar, waarna men toen noch vergeefs zocht, wist en dat hij op reis ging
persoonlijk aangifte te doen. Denk u den

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

542
toestand van dien beklagenswaardigen man! Hij schreef dan ook: de heele reis was
ééne marteling. Dicht bij den Haag vertelde men hem echter dat de moordenaar
gevat was en ging dus niet naar den officier. Gerust was hij echter nog lang niet,
en eerst later, toen de moordenaar verklaarde geene medeplichtigen te hebben
werd hij gerust. Later vernam hij nog ten overvloede dat zijn zoon op dat oogenblik
niet in Nederl. geweest kan zijn, maar in Padua zich op hield. - Wat zou dat water
geweest zijn op den molen zijner talrijke vijanden in Nederland! Wat zouden de
dominees zich verkneukeld hebben van pleizier in dien de zoon van een
godloochenaar moordenaar geworden was! En Jan v. Vloten en cons.!
Maar - ‘krankzinnig slecht’ is hij, dat is waar en 't is voor den vader 't zelfde of hij
den moord bedreven had, of dat hij hem daartoe in staat achten moest. Wat mag
toch de oorzaak zijn dezer vreeselijke ontaarding? 't Is mij een raadsel, dat ik te
vergeefs tracht optelossen. Wat dunkt u er van?
Eenigen tijd later zijn we met ons beiden aan 't politiseeren geraakt. Toen hij n.l.
hier was, verzocht hij mij, mijne denkbeelden schriftelijk vormtevatten over de sociale
kwestie en die hem mee te deelen. Dit heb ik toen gedaan en ontving als antwoord
de beide ingesloten brieven, die gij zeker met interresse zult lezen. Ik ben het in alle
opzichten niet met hem eens, ik hel n.l. meer over naar de Sociaal-Demokraten
minder wat hunne stelsels (een vast stelsel hebben ze nog niet) dan wel wat de
kritiek der tegenswoordige toestanden aangaat, en heb hun dit in een uitvoerigen
brief meegedeelt. Daârop heb ik tot dusver geen antwoord ontvangen. - (....)
Maar nu schei ik uit. Later meer. Wees hartelijk met de Uwen gegroet en schrijf
spoedig eens terug
Uw
liefh vr.
DRM
(....)

[26 november 1880
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer]
26 november 1880
Brief van Multatuli aan C. Vosmaer. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2
en 3 (¼) beschreven. (Vosmaer-archief, A.R.A. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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r

Geisenheim 26 Nov 80 beste Vos, ik haast my U meetedeelen dat wy Uwe
‘Amazone’ en laatste Afleveringen van den Ilias ontvangen hebben. Hartelyk dank!
1.
Ik zal een en ander met pieuze studie lezen.
Juist zoo even zie ik in de courant dat Ebers' ‘Frage’ reeds vertaald is, en wel
2.
door den heer H. Nyhof . Is dat 'n zoon van uwen Nyhof? Ik ben benieuwd naar die
vertaling, en vooral naar de overbrenging van de Rhythmus. Ik zou er geen kans
toe zien, vooral omdat het geen stipte hexameters zyn en er dus ontzaggelyk veel
smaak noodig is om den ‘val’ te pas te brengen waar hy te-pas komt. Toen wy 't
lazen dachten wy dat gy 't vertalen zoudt en we vinden 't pretentieus van den heer
N. dat-i daarop niet gewacht heeft. 3.
Apropos van Ebers' Frage eene opmerking. Meen niet dat het geëmbarasseerde
van 't slot - van de beëindiging liever: 't woord: ‘slot’ is te kort - ons ontgaan is.
Jammer dat dit ééne kenmerk van 't meesterschap aan 't ding ontbreekt. 't Is te
hopen dat de beide snoepige varkentjes met minder moeite aan hun eind gekomen
zyn.
Hartelyk gegroet van ons beiden
tt
Dek

Eindnoten:
1. pieus: aandachtig; van pieux: vroom (fr.)
2. Nijhof: zie bij 23 november 1880, noot 3.
3. geëmbarasseerde: moeizame; naar embarassé: verlegen (fr.)

[6 december 1880
Brief van Mimi en Multatuli aan T. van der Tuuk]
6 december 1880
Brief van Mimi en Multatuli aan Titia van der Tuuk. Dubbel velletje postpapier,
waarvan blz. 1-3 beschreven. (M.M.)
elle
Met envelop, waarop Mad T. van der Tuuk Kortebisschopsstraat Deventer
Holland en poststempels Geisenheim 7/12 en Deventer 8 DEC 80.
Geisenheim a/Rh.
6 Dec. 1880
Lieve jufvrouw van der Tuuk!
Dezen zomer en ook reeds een vorigen had Dek my met ingenomenheid
voorbereid op een kennismaking met U, maar.... er is niets van gekomen. Van U
vernamen we niets, en ook Dek-zelf
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door velerlei leed ingenomen liet niets van zich hooren. Nu kan ik helaas niet zeggen
dat er op dit laatste punt iets veranderd is, maar by de naderende ‘feesten’ (om de
1.
landläufige uitdrukking te gebruiken) kunnen we berekenen dat U een vacantie te
gemoet gaat. En, zoo het reizen in den winter geen groot bezwaar voor U is, zouden
Dek en ik U wel willen uitnoodigen die vrye dagen by ons te komen doorbrengen.
U zoudt er ons beiden een groot genoegen mee doen, want daar Dek met hartelyke
belangstelling aan U denkt zie ook ik met veel genoegen uw kennismaking te gemoet.
Het heeft hem gehinderd U zoo te verwaarloozen zooals hy zegt, maar ge hebt hem
dat nooit kwalyk genomen, niet waar? Dat was lief van U.
De reis hierheen is niet zoo heel lastig, tenzy U een erge vyandin van sporen
waart. Wanneer men 's morgens om ongeveer elf uur met den trein uit Arnhem
vertrekt is men 's avonds zeven uur hier. Ook behoudt men het geheele traject
hetzelfde coupée. Maar over dat alles schryven we u nog nader. Eerst wachten we
nu een woordje van u of de lust u niet ontbreekt en ge vry zyt om onze uitnoodiging
aantenemen. Wy leven hier heel stil, maar de buiten-natuur kan ook in den winter
nog schoon zyn, en bovendien heeft de winter toch in elk geval zyn gezellige avonden
boven den zomer voor. En dan krygt u ook ons Woutertje te zien, papa's oogappel.
Houdt ge van kinderen? Voor my zal 't ook wel belangryk zyn eens wat van uw
omgeving en werkkring te hooren. Vroeger was ik een beetje beter op de hoogte
der schoolzaken, maar thans is dat geheel afgesleten. Toch interesseert het my
nog altyd.
Wilt ge ons nu spoedig schryven? Met de hartelyke hoop dat uw antwoord ons
niet zal teleurstellen, lieve jufvrouw
Uw zeer toegenegen
Mimi Douwes Dekker
Schepel
Lieve Titia! Ziedaar eindelyk de uitnoodiging die reeds voor 1 jaar had moeten
gedaan zyn! Och, meid, ik had telkens beletselen! Nu zult ge my groot genoegen
doen als ge komt. De winter is dunkt me geen bezwaar, daar de hoofdzaak toch op
huiselyk zamenzyn neerkomt, niet waar? Kom dus als 't U eenigszins
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mogelyk is. Mocht er 'n bezwaartje wezen van geldelyken aard, dat neem ik heel
graag op my. Dag, beste meid, wees hartelyk gegroet van
Uw vriend
Dek

Eindnoten:
1. landläufig: gangbaar (du.)

[7 december 1880
A.J. Langeveldt van Hemert overlijdt]
7 december 1880
Te Breda overlijdt A.J. Langeveldt van Hemert, het model voor het personage
van Verbrugge in de Havelaar. Advertentie in de Nieuwe Bredasche en
Oosterhoutsche Courant van 9 december. (G.A. Breda; fotokopie M.M.
Heden overleed zeer kalm, na een langdurig, ontzettend lijden, mijn
Echtgenoot, de Heer
A.J. LANGEVELDT VAN HEMERT,
Gepensioneerd Resident van Ternate.
in den ouderdom van 55 jaren.
BREDA, 7 Dec. 1880.
Wed. LANGEVELDT VAN HEMERT,
geb. Hoola van Nooten.

[7 december 1880
Brief van P.M. Bos aan Mimi]
7 december 1880
Brief van P.M. Bos aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (½)
beschreven. (M.M.)
Zijldijk, 7 Dec. 1880
Mevrouw!
Sedert jaren ben ik de leerling van Uwen Echtgenoot de Heer Douwes Dekker
en sedert jaren zijn zijne werken de vraagbaak en wegwijzer voor mij. Sterk was
dan ook verleden winter, toen Z.E. in de Doelen te Groningen logeerde, mijn
verlangen om Hem te spreken en heb toen het genoegen gehad eenige oogenblikken
in zijne tegenwoordigheid door te brengen. Eene verlegenheid die uit hoogachting
en eerbied voortsproot maakte zich toen echter van mij meester en de tijd was te
kort dan dat ik dit toen kon overwinnen. Wat ik toen ook tevens wilde durfde ik niet
n.l. een finantieel bewijs leveren van de hoogachting des leerlings aan zijn meester.
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Mag ik daarom U verzoeken Mevrouw of ik Uwe tusschenkomst mag gebruiken om
Uwen Echtgenoot driehonderd gulden aan te bieden? Zoo ja, dan zal ik direkt na
eenig antwoord die ik hierop beleefd van U verzoek U deze som per postwissel
zenden.
Mocht ik echter te vrij zijn geweest of mocht U deze handelwijze minder verkiezelijk
oordeelen dan zou ik heel graag nadere inlichtingen willen hebben.
Hoogachtend, Uw D.W. Dienaar
P.M. Bos.
Aan Mevrouw Douwes Dekker
Geisenheim am Rhein.
Mijn adres is:
P.M. Bos Zijldijk
Prov. Groningen

[9 december 1880
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli]
9 december 1880
Brief van S.E.W. Roorda van Eysinga aan Multatuli. De brief is verknipt door Mimi
en onvolledig bewaard gebleven. (M.M.)
Genève 9 dec. 1880
(....)
Geisenh, moet komen, den verjaardag van Mimi, waarmede ik U beiden hartelyk
geluk wensch, zal ik hem maar beginnen, want later heb ik te schryven voor het
Pad. Handelsbl. per Napelsche
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1.

mail. De ‘boeiende’ redevoering van Modderman op 6 Dec is 't werk van een Tartufe.
2.
3.
v. Kerkwyk verklapte, dat geen 10 liberalen voor grondwetsherz. waren!!
Wat Ge zegt omtrent het modellen-volgen door de ingenieurs en architekten, is
gedeeltelyk waar, gedeeltelyk te gunstig geoordeeld. Gedachtelooze volgzucht deed
b.v. hier een schouwburg bouwen van 5 millioen fr., in navolging van den Paryschen.
Niemand scheen te bedenken, dat Parys een stad is voor wintervermaken, Genève
voor zomergenot. (In 1874 raadpleegde my een logementhouder omtrent het plan
zyner collega's de pensionskosten in den winter te verminderen om de vreemdelingen
te lokken!!) Zelfs te Parys met zyn 2 millioen zielen moet de Staat een hoog subsidie
aan de opera geven om ze in stand te houden. Te Lyon met 360 000 inw. is een
schouwburg van 800/m fr. gebouwd. Vergelyk dat met Genève, waar de ryke
4.
momiers over het bezoeken van de comedie nog denken gelyk Calvyn en Rousseau.
Maar aan den anderen kant zouden de ingenieurs en architekten soms beter
doen door de oude bouwmeesters na te bootsen, in plaats van eigen denkbeelden
te verwezenlyken. In 't oude Genève zyn straten, waar men, althans aan ééne zyde,
5.
soms aan beide, weinig of geen hinder heeft van de vreeselyke bise , door Mimi
terecht verwenscht. In 't nieuwe G. bevriest men aan alle kanten; wyde straten,
dunne muren; domme richting, zonder te letten op de wind, zonneschyn, enz. Had
men hier op den rechteroevers slechts de richting van den quai des Bergues gevolgd:

zou men van de bise vry zyn gebleven, maar gedachteloos legde men al de andere
wyken aldus aan:
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Gy begrypt, dat het daar by ooste- of noord-oostew. aan beide kanten der straat
koud is. En in den zomer hebben vele nieuwe appartementen geen zon, dus 13%
meer sterfte.
6.
De nieuw geperceerde straat du Commerce heeft nooit zon, vermoedelyk uit
vrees voor onteigeningskosten. Maar Gy begrypt, dat daar meer en meer de huur
zal dalen.
Zoo ook hebben de Fransche architekten, in plaats van in het nieuwe Kaïro de
oude, bochtige, hooge, smalle, esthetische koele straten na te volgen, gebouwd als
te Genève en Parys. Men wordt er nu geroosterd.
Al die plannen worden gemaakt in 't studeer- of juister copieervertrek, met passer
en driehoek, zonder hersens.
In den Opmerker teeken ik zelden meer myn naam, omdat ik uit een brief van
r

een vriend te Londen moest afleiden, dat dat den red onaangenaam is, die zelf
o

nooit iets levert. Het blad heette de ‘Opmerker van Roorda.’ Kreegt Gy wel het n
over de ‘kolenspoorwegen op Sumatra?’ Vele mopjes, zooals over snelle stoomers,
de zon die zingt enz, waren ook van myn hand. Sinds 15 jaren schryf ik zoo byna
elke week; 8 jaren lang schreef ik bovendien in 't Ind. Milit. Tydschr., en toch durft
r

7.

M Brooshooft zeggen, dat ik (gelyk Gy) my slechts beweeg in 't ‘beperkte kringetje’
van persoonlyken wrok! En zyn kring is zeker ruimer! Het Soer. Hand. schreef my:
‘Wat Keller levert voor ons blad, doet men af onder een kop thee, maar Gy schryft
over alles.’ Men moet hier 10 oogen hebben. Vóór 4 jaren débaucheerde een meester
8.
8.
myn 6 jarigen Henri ; nu wil een loopjongen het myn 5 jarigen Lindor doen. En dan
scheldt men op de baboes!
9.
Flanor beweert, dat de Jezuïten ‘anders denken en redeneeren’ dan wy! Waarom
ook niet verteld, dat zy anders ademen en digereeren?
(....)
kan ik uitvoeriger bericht krygen. Treurig dat myn ± 140 brieven minder uitwerken
10.
11.
dan één brief van Dr. v. Hardenbergh , een vriend van Dorrepaal .
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De Bostonners waren flinker dan de koopluî te Semarang. Ja, de Regeering die
hun verzet duldt, verbande my, gelyk 't heette, wegens myn herinnering aan 't
beeindigen van de Java-oorlog en myn bewering:
‘'s Lands vaderen verwaarlozen 's Lands kinderen.’
Jenny beult zich af. Anders schreef ze
(....)
Met een handdruk
uw vriend
R. v. E.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.
11.

Modderman: A.J.E. Modderman (1838-1885), Nederlands rechtsgeleerde en staatsman.
Van Kerkwijk: J.J. van Kerkwijk (1830-1901), Nederlands politicus, Kamerlid van 1863 tot 1901.
De laatste twee zinnen in de marge bijgeschreven.
momier: dwaas (fr.)
bise: snijdende (noorden)wind (fr.)
geperceerd: doorgebroken.
Brooshooft: Mr. P. Brooshooft (1845-1921), hoofdredacteur van de Semarangse Krant De
Locomotief.
Henri en Lindor: twee zonen van Roorda van Eysinga.
Henri en Lindor: twee zonen van Roorda van Eysinga.
Flanor: pseudoniem van C. Vosmaer.
v. Hardenbergh: Dr. A. van Hardenbergh (1814-1891), zendeling, taalkundige en theoloog.
Dorrepaal: G.L. Dorrepaal, bankier te Semarang, tegen wiens praktijken Roorda zich gericht
had met zijn brochure. Een andere waarheid dan de officieele (1866).

[11 december 1880
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli]
11 december 1880
Brief van G.J.P. de la Valette aan Multatuli. Twee dubbele velletjes postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
r
Den Haag 11 Dec 80
Beste Dek!
Ik ben zulk een onverbeterlijk luie briefschrijver dat men van mij zelden anders
1.
een epistel ziet dan wanneer ik iets te vragen heb. Een bedenkelijke karaktrek ,
meent Ge misschien. Oordeel zoo hard niet, waarlijk 't is geen gevolg van gebrek
aan belangstelling, maar ik denk dat het daarvan komt, dat men mij als jongen zoo
2.
geplaagd heeft met ‘le style épistolaire’ . Hoe vele lettres heb ik over gegeven
3.
onderwerpen niet moeten schrijven à vos parents , à un ami, à un homme âgé que
vous respectez. En ik, die alleen hield van roovergeschiedenissen en ridderballades
te schrijven. Terwijl mijn hoofd vol zat van een Hollandschen Ivanhoë uit onzen gra-
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de

ventijd - hij is bij mij nooit verder gekomen dan tot halverwege het 3 hoofdstuk:
4.
‘Het tournooi te Haarlem’ - moest ik gaan zitten om un voyage par mer te beschrijven
aan dien vervloekten homme âgé que je respectais... Ja, ik denk dat het daarvan
komt, wanneer ik let op de ergernis, waarmede die twee enkele woorden: style
épistolaire mij vervullen, nu nog, zoovele jaren later. Welnu, ik schrijf U ditmaal,
omdat ik u iets te vragen heb en Gij leest mijn brief en denkt geen kwaad van me,
- is dat afgesproken? Tegen het laatst der volgende week trek ik naar het Zuiden
om relaties aan te knoopen met de Vlaamsche broeders voor een hier op te richten
litterarisch blad. Een dergenen, met wie ik, ook om andere redenen, gaarne in kennis
zou komen, is Uw oude vriend De Geyter. Ik kan hier genoeg introducties voor hem
krijgen, maar zoo mogelijk zou ik er liefst een van u hebben. Weet hij dat ik mij tot
5.
Uw vrienden mag rekenen, dan kan hij ten naastenbij, althans en gros , beseffen
welk vleesch hij aan mij in de kuip heeft en dit zou mij, met mijn doel voor oogen
zeer welkom zijn. Een introductie van den een of anderen litterarischen vriend uit
Den Haag, die vertelt, dat ik ‘aardig schrijf’ is mij niets waard. Wilt Ge mij helpen
6.
aan een briefje, dat ik mede kan nemen? Merci d'avance , want ik vertrouw, dat Ge
het wel zult willen doen.
Van Vosmaer hoorde ik onlangs, dat Ge een gunstig oordeel hadt over mijn studie
van den ouden Dumas als een der hoofden van de romantiek, (waarop deze week
het vervolg komt.) Uit de door U gebezigde uitdrukkingen zag ik Goddank! dat ik
mij toch niet geheel te vergeefs moeite geef. Ik streef zoozeer naar stiptheid en
eerlijkheid in het oordeelen, het kost mij zooveel moeite om onbevangen te zijn, om
te zorgen dat er niets staat tusschen mij en hetgeen ik bestudeer, dat ik innerlijk
vernijnig word, wanneer ze mij, zooals mij herhaaldelijk gebeurd is, naar aanleiding
van zulk een stuk, complimenteeren... over mijn stijl! Spanje in en krijg zoo'n blijk
van waardeering! Het blijft altijd het zelfde, 't is Uw oude droevige klacht, beste
meester! - men let er slechts op of ge ‘mooi’ schrijft, of ge de woorden-kraaltjes tot
fraaie zinnetjes aaneenrijgt. Zeker, ik houd van een schoonen vorm; slordigheid is
7.
mij widerwärtig , maar dat eeuwige blijven hangen aan den vorm, dat
veronachtzamen van hetgeen er achter steekt, het is verdrietig! Aardig, of liever
neen, treurig is het, maar opmer-
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kelijk; ieder, die naar waarheid zoekt, heeft die zelfde grief, uit die zelfde klacht. Het
was mij uit het hart geschreven wat ik onlangs in een studie van Zola las. Ook hij
klaagt: ‘Des mots, toujours des mots, toujours la rhétorique! Ils nu sauraient
*
s'imaginer quelque chose derriére les mots, ces imbéciles.’
10.
Gij hebt voor een paar maanden mijn ‘Zaak van Bouwens’ gelezen. Als dat stuk
eenige verdienste heeft, dan moet die steken in het streven naar nauwkeurige
karakterstudie. Te Parys spreek ik er Huët over, die mij zegt dat het goed opgezet,
maar te brusk van slot was. De uitvoerige teekening van de nonna in den aanvang,
met allerlei halftinten, stond volgens hem niet in verhouding tot het heftige slot, waar
de hoofdfiguren, door slag op slag op elkander volgende tragische gebeurtenisen
weggeruimd worden. Daar was geen harmonie in, het eerste gedeelte te breed voor
het slot, of het slot te compact voor de eerste helft. Ik gaf het hem gaarne toe, maar
deed hem opmerken dat ik een door mij waargenomen stuk werkelijkheid had willen
teruggeven en geen vertellinkje verzonnen had, dat ik dus niet alles naar de geijkte
kunstrecepten had kunnen klaar maken. Dit op die wijze getrouw teruggeven van
werkelijkheid noemde Huët toen een gevaar, men verloor daardoor de eischen der
kunst uit het oog, men doodde zóó de kunst.
Zulke uitspraken maken mij kregelig. Ik geef meer om één bladzij, die getuigt van
intelligente en nauwkeurige waarneming van het bestaande, dan om een boekdeel
vol ‘Kunst’. Ik heb de kunst lief, maar zulke waarneming is mijn hoofddoel. Eerst de
waarheid, het wezen, dan de vorm, en als de eischen van den vorm met die waarheid
in conflict komen, voort dan met dien vorm!
11.
A propos, wat denken Mevrouw en Gy zelf van Vosmaer's Amazone? Voor mij
is dit nagenoeg geheel een werk van ‘vorm’. De opgevoerde menschen zijn
abstracties, dragers van begrippen, zonder vleesch en bloed. Een roman in den
gebruikelijken zin is het trouwens niet; ik beschouw 't als een gedialogiseerd résumé

*

Vertaling:
‘Woorden, altijd maar woorden, altijd die verheven stijl! Ze kunnen zich niet indenken dat er
iets achter die woorden zit, de sukkels.’
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van Vosmaer's aesthetiek. Pijnlijk heeft mij daarin aangedaan de oppervlakkigheid,
waarmede sommige, hem persoonlijk tegenstaande levensbeschouwingen worden
besproken. Wat Vosmaer van pessimisme en materialisme zegt of door zijn
Italiaansch-Hollandsche spreekbuizen te hooren geeft, is eenvoudig onzin. En dat
spijt me van hem, hij is te goed om zich intellectueel zoó te verlagen. Ik ben zeer
nieuwgierig naar Uw beider indrukken.
Na de Amazone gelezen te hebben, ben ik tot mijn verkwikking eenige van Zola's
studiën gaan lezen. De goede Vosmaer zou gruwen van deze verklaring, maar waar
is ze! Men heeft den eerlijken, moedigen en schranderen Zola bij u belasterd, - Gy
herinnert U zeker nog wel, dat ik U 't zelfde in den zomer, te Geisenheim mondeling
ook zeide. Het is waar, hij heeft vaak gefaald, door overdrijving der in den grond
juiste begrippen, waarvan hij uitgaat. Hij is in meer dan één opzicht,
8.
verschwenderisch geweest. Hij heeft telkens terugkeerende beschrijvingen geleverd,
9.
die pyramidaal vervelend worden. Hij heeft vuiligheden uitgeplozen, met meer
nadruk misschien dan voor zijn doel noodig was, zeg ik, want het kan zijn, dat hij
gelijk had; maar in elk geval werd hij stuitend. Goed, alles toegestemd, maar is dat
dan alles wat er van den moedigen waarheidzoeker te zeggen valt? Men verkiest
zijn doel maar niet te begrijpen: ‘Depuis plus de dix ans, je répète les mêmes choses’,
schrijft hij, ‘et je dois vraiment m'exprimer bien mal, car ils sont encore rares ceux
qui consentent à lire blanc quand j'ai écrit blanc. Quatre vingt dix neuf personnes
sur cent s' obstinent à lire noir. Je ne prononcerai pas les grots mots de bêtise et
*
de mauvaise foi. Mettons qu'il y ait là un phénomène de la vue.’
Dat zijn woorden, waarvan Gij de smart moet gevoelen, zooals slechts weinigen
dat kunnen. Gij weet wat het te zeggen heeft, wanneer men U niet verstaan wil. Ik,
ik houd veel van Zola! -

*

Vertaling:
‘Sedert meer dan tien jaar herhaal ik dezelfde dingen en ik moet me wel heel slecht uitdrukken,
want er zijn er maar weinigen die zo ver willen gaan dat ze we lezen waar ik wit heb
geschreven. Negenennegentig op de honderd mensen houden koppig vol zwart te lezen. Ik
zal maar niet de grote woorden stommiteit en kwaadwilligheid gebruiken. Laten we zeggen
dat het een kwestie van optiek is.’
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In Januari zien we U hier, heb ik in de kranten gelezen. Dat doet mij groot genoegen;
ik zou u gaarne weder eens de hand drukken. Maakt Gij het allen wel? Ik hoop zoo.
Bij ons is alles in orde. Wij wonen weêr hier sedert twee maanden of daaromtrent.
Te Parijs heb ik veel gestudeerd buiten de boeken; de zeven weken, die ik er
doorbracht, zijn vruchtbaar geweest voor mijn geest. Maar 't is hier rustiger om te
werken.
Tot ziens beste Dek, mijn hartelijke groeten aan Mevrouw en vriendje Wouter.
Ook mijn vrouw laat u zeer groeten en hoopt in Januari met u kennis te maken...
En ik zou de goede Kätchen bijna vergeten. Freundlichen Grusz!
Geloof mij
den Uwen
G. Valette

Eindnoten:
1. karaktrek: kennelijke verschrijving.
2. le style épistolaire: de briefstijl (fr.)
3. à vos parents (etc.): aan uw ouders, aan een vriend, aan een oudere heer die U respekt
verschuldigd bent. (fr.)
4. un voyage par mer: een reis over zee (fr.)
5. en gros: (hier:) in grote lijnen (fr.)
6. Merci d'avance: bij voorbaat dank (fr.)
7. widerwärtig: met tegenzin vervullend (du.)
10. Zaak van Bouwens: niet achterhaald.
11. Carel Vosmaer Amazone. Aesthetische roman was op 22 november 1880 verschenen. De
hoofdinhoud betreft een aantal gesprekken over kunst.
8. verschwenderisch: spilziek (du.)
9. pyramidaal: uitzonderlijk groot.

[12 december 1880
Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]
12 december 1880
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.) Met naschrift van Mimi.
Geisenheim a/R
r
Zondag 12 Dec 1880 beste Meid, Uw brief heeft ons zeer veel genoegen gedaan.
Daar de reis naar Amsterdam in 't belang uwer gezondheid wezen zou, mag ik daar
niets tegen zeggen, maar 't verlies van die drie dagen is wel jammer, daar uw
vakantie toch wel zoo héél lang niet wezen zal. 't Spreekt vanzelf dat je hier blyft
zoolang maar eenigszins mogelyk is. Je zult zien dat je zeer welkom bent, en dat
er in alle opzichten overvloedig ruimte voor je is.
Toen ik in 't voorjaar van Arnhem vertrok is me gebleken dat de vertrekkende
trein van 10.55 den reiziger even snel te Rüdesheim brengt als die van 9.55. (Ra,
ra, waarom? Maar 't is zoo!)
1.
Alzoo je neemt billet over Troisdorf (& retour) naar Rüdesheim. Daar zal je my
's avends 7.04 vinden. En na daar ¾ uur gewacht te
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hebben, gaan we naar Geisenheim. De trein n.l. waarmee je in Rüdesheim aankomt,
houdt hier niet op. We zyn dan tegen 8 uur thuis. Ook kunnen we te Rüdesheim 'n
wagen nemen als je dat liever doet.
Nog eens, vraag je billets naar Rüdesheim over troisdorf. Mimi meent dat je dan
niet behoeft te veranderen van wagen, maar my staat voor dat ik te Niederlahnstein
wèl van wagen veranderd ben, en zelfs daar eenigen tyd heb moeten wachten op
'n anderen trein. Vraag maar altyd of je in de trein bent die 7.04 te Rüdesheim
aankomt, dan weet elk kondukteur waar je wezen moet. Van Nieder Lahnstein af
zyn de stations als volgt:
N. Lahnstein

5.39

Over Lahnstein

5.43

Braubach

5.50

Osterspai

-

Camp

-

Kestert

-

St Goarshausen

6.22

Caub

6.36

Lorch

6.47

Assmanshausen

6.57

Rüdesheim

7.04

aankomst

7.54

vertrek van Rüd.

8.03

Geisenheim -

De stations van Arnheim tot N. Lahnstein heb ik niet in m'n boekje. Koop daarvan
een gidsje te Arnheim. Ik ben benieuwd of je niet (even als ik meen gedaan te
hebben) te Nieder-Lahnstein in 'n anderen trein moet. Mies zegt: neen, en beweert
dat je van Arnhem af denzelfden wagen behoudt. Je lust om den Ryn in den winter te zien, is begrypelyk, maar 't ziet er niet naar
uit alsof dit gelukken zal. 't Is noch zomer, noch wintergezicht op 't oogenblik. Maar
dit kan snel veranderen. Alles is nu op z'n leelykst. Ook treft het slecht dat je in deze
donkere dagen op de reis weinig van 't landschap te zien krygt. Hoofdzaak is dat je
het huiselyk samenzyn in ons huisje voor lief neemt.
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2.

Wouter heeft zich zeer instantelyk naar je geïnformeerd. Hy is 'n lief kind. Althans
dit vinden wy.
Wil je maken dat ik by tyds weet of je Saterdag 18, of eerst dinsdag 21 denkt te
komen! Wy hopen 't eerste. Dan is de reis ook minder vermoeiend dan dat je heel
3.
van Amsterdam moet komen.
Wees intusschen hartelyk en tot ziens gegroet van
Uw liefh
Dek
de 5 mk die hier in liggen, zyn voor 't geval dat je 'n kleinigheid duitsch geld noodig
had aan deze zyde van den grens. We verzenden dezen van Wiesbaden, waar we morgen heengaan voor kommissies
om Wouters Kersboom in orde te maken.
maandag morgen.
Het is zulk weer dat we niet nr Wiesb. kunnen gaan, regen en wind erg! Dek had
anders van daar uw reisgeld willen insluiten. Dit volgt nu over een paar dagen,
zoodra het weer ons nr W. laat gaan. Wou laat me geen rust tot schryven.
Vriendelyk gegroet en in haast

Eindnoten:
1. over Troisdorf: later toegevoegd.
2. instantelijk: dringend, nadrukkelijk.
3. komen: oorspr. gevolgd door Morgen zend ik je 'n postwisseltje; aangevuld met een noot: 't Is
Zondag, en daarom zend ik dit ding vandaag niet. De post is ¾ van den dag toe. Dag meid.

[13 december 1880
Brief van Multatuli aan G.J.P. de la Valette]
* 13 december 1880
Brief van Multatuli aan G.J.P. de la Valette. Met korte inleiding van de
geadresseerde. (De Gids 1910, II, blz. 387-394; M.M.) Onvolledig.
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De mij beschikbaar gestelde ruimte in dit tijdschrift veroorlooft niet meer dan hier
en daar losse grepen uit Dekkers talrijke brieven aan mij te doen. Slechts enkele
*
aanhalingen kunnen uitvoeriger zijn.
Uit een brief van 13 December 1880:
‘Ik leerde hem [Julius de Geyter] kennen als een gulle (bolle, had ik haast gezegd)
Vlaming. Maar... hy maakt verzen. Meen niet dat dit 'n ui moet beteekenen, neen,
ik meen dat ‘maar’.
[....] En nog iets. Sedert vele jaren ontving ik taal noch teeken van De Geyter. Bij
ondervinding weet ik, dat elke Vlaming, die met Holl. lettermenschen in aanraking
1.
komt, pis que pendre van my te hooren krygt. Dat ligt nu eenmaal zoo in den aard.
[....] Ge hebt er geen begrip van, hoe de Holl. mannen van letteren zich beyveren
my waar ze kunnen zwart te maken. By een letterkundig (!) congres in Den Haag
‘wisten ze niet waar ik woonde’ en zeiden ('t was * * * die deze vuiligheid debiteerde):
2.
‘dat moet men aan Juffr. A. vragen!’ Nu moet je weten dat juist die juffr. A... van
my nooit iets te verduwen heeft gekregen dan ernstige, ja ruwe preeken om haar
komieke ligtzinnigheid. Wie mijn relatie met die stumperd gekend had, zou me eer
van steil puritanisme,

*

Misschien dat ik later een afzonderlijke vollediger uitgaaf der brieven bezorg, met de daarbij
vereischte toelichtingen.
D.L.V.
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dan van iets anders beschuldigen. Onze ‘Republiek van Letteren’ is 'n vuile boel,
en 't is niet om 't laag gehalte van wat ze voortbrengen alleen, dat ik 't onprettig vind
een harer burgers genoemd te worden. Myn kritiek-methode (noem 't 'n stokpaardje,
als ge wilt) noopt me in uitdrukkingswys 'n karaktertrek te zien, en op grond daarvan
roep ik dikwyls uit: smeerlap! waar menig ander òf niets opmerken òf slechts
aanmerking maken zou op ‘styl’. (Dit laatste woord wordt misbruikt.) [....] Ge spreekt over Vosmaers Amazone! Och, ik ben er zoo verdrietig over.
Vosmaer is m'n vriend, en bovendien heb ik aan hem groote verplichting. Maar...
z'n Amazone bevalt me niet! Het doet me zeer. En m'n ongunstig oordeel is van
meer dan gewone beteekenis. Het betreft zoowel de uitvoering als de soort. Neen,
meer dan dat, er zijn beginsels van schoonheidsgevoel in 't spel. Om m'n
denkbeelden over Amazone goed te teekenen, zou ik niet kunnen volstaan met
aanmerkingen op 't boek. Ik zou V. moeten bestryden in z'n religie. Dit is me zeer
3.
smartelyk. De zaak is nog te meer aigu , omdat er in de Amazone punten worden
aangeroerd, by welker behandeling ik gissen kan dat hy aan my gedacht heeft. Of
de schoen me past, dien hy op bladz. 271 aanbiedt, laat ik daar - neen, ik ontken
het! - maar dat hij ze my aanbiedt, houd ik voor zeker. Of althans, ik weet dat hy och, 't is zoo verdrietig! Wees zoo goed hem nog niets van m'n ongunstig oordeel
*
mee te deelen. 't Is niet meer dan fatsoenlyk dat ik hemzelf er over schryf. Och,
mocht ik òf geheel en al zwygen, òf zeer gemotiveerd m'n opinie zeggen! Maar 't
een is zoo onmogelyk als 't ander. Hy zou m'n zwygen even scherp vinden als m'n
spreken. En ik wìl niet scherp zyn tegenover hem.
Verklaar eens waarom wij Hollanders als we dezen laatsten zin lezen,
den klemtoon leggen op het werkwoord en niet op de ontkenning. We
zeggen: ‘Ik wil niet scherp zyn.’ Het drukken op ‘niet’ zou toch in de natuur
liggen. Ik heb vaak opgemerkt dat er in accentuatie meer conventie is
dan gewoonlyk wordt aangenomen, e.g.: ‘Waar kom jy nu vandaan?’ e.d.
zonder de minste reden om 't jyschap te doen

*

Vosmaer, wetend dat ik met D.D. correspondeerde, had mij gevraagd of deze mij soms iets
over zijn Amazone geschreven had.
D.L.V.
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uitkomen. De Franschen met hun toonsverheffing op 't laatste woord,
versmaden geheel en al de kracht, die er volgens algemeen voorgeven
liggen zou in 't hervorheben van 't hoofdbegrip. Enz. Enz. Denk er eens
over na.) 4.

Huët! Ei, beantwoordde het slot van (een novelle D.L.V.) niet aan de kunstregels?
Wel, kyk nu zoo'n professor eens! De onderstreping van 't lidwoord geeft te kennen
hoe ik over die kunstregels denk. Zorg, door 't bespieden van de natuur, dat de
Huëtten van 1980 hùn kunstregels uit ùw werken halen. Of, liever nog, laat ons
hopen, dat de kritiekleveranciers van dat jaar mogen geleerd hebben dat er geen
middelaars behooren te staan tusschen feit en indruk. Zóó zegt ge dan ook in uw
6.
brief. Och, houd u daaraan! ‘Zoo doodt men de kunst,’ beweert Huët? Tant pis voor
de kunst van Huët! Wanneer er over onderwerpen als dit 'n stemming plaats had,
zou ik vry wel (met u, dan) alleen staan. Ook Vosmaer, schoon overigens geen
groote vereerder van Huët, zou zich waarschynlyk aan zijn kant scharen. De
beschuldiging dat het nemen van natuur tot eenig model - voor feit en vorm beide!
- tot plat realisme voeren zou, is te afgezaagd om te behandelen. Juist de zelfde
natuur geeft ons 't voorbeeld van idealiseering. Ze duldt geen vuil, geen onschoone
lynen. Haar stipt nakomen der eischen van 't zyn, loopt overal op poëzie uit. De
natuur is logisch, en alzoo: teeder, forsch, liefelyk, eenvoudig in middel, oneindig-ryk
in effect, theatraal (in goeden zin), geestverheffend (door den eigenaardigen steun
die 't waarnemen van konsekwent verband tusschen oorzaak en gevolg aanbiedt:
er is 'n zedelyke genoegdoening in 't zyn der dingen). De natuur is alles. Wie naast
haar naar andere leermeesters omziet, lykt op 't kind, dat prentjes nateekent in
plaats van de zaken die (en hoe soms!) door die prentjes worden voorgesteld. Ik
moet altyd lachen als ik (in kunstbeoordeelingen...!) jonge schryvers of artisten naar
modellen of zekere school zie verwyzen. Wanneer de aangeprezen modellen goed
waren, hadden zy hun betr. volkomenheid juist dááraan te danken, dat ze geen
modellen volgden, maar de werkelykheid. Wie de werkelykheid plat vindt, levert het
5.
bewys geen zienersoogen te hebben, geen dichter te zyn. Qu'il se fasse maçon ...
of leverancier van kunstkritiek à la Huët.
[....] Zeg, ik vind het verkeerd dat men jongelui of kinderen
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oefent in 't maken van opstellen! Ze leeren ‘vorm’ voor er iets is, waarmee die vorm
gevuld kan worden. Zeer dikwyls blyft dan die laatste eisch onvoldaan, en ze zien
hun kookpotje voor de spys aan. Die hebbelykheid van frasen maken is 'n ware
ziekte. Ja, in 't begin van Januari moet ik naar Holland om ‘voordrachten’ te houden. 't
Is een pynlyke zaak voor my, maar er is niets aan te doen. Zola ken ik nog niet. Ik heb slechts Nana gelezen, en wil hem heel graag
bestudeeren. Zonder nu nog z'n (opvatting van) realisme te deelen, heb ik op Nana
de aanmerking, dat er rym ontbreekt tusschen haar levenswys en uiteinde. Geheel
in overeenstemming met de natuur had de dichter haar moeten laten sterven aan
vuiligheid van anderen oorsprong dan 't bezoeken van een ziek kind. Nana - èn als
persoon èn als werkelyk-poëtisch voortbrengsel - had aanspraak op syphilitische
verrotting voor haar dood. De door velen als te brutaal geschilderde Zola is hier te...
ònnatuurlyk fatsoenlyk geweest. De feiten durven wèl! Waarom durfde hy hier niet?
7.
Wat inderdaad misstaan zou in 'n gewoon schryver, noem ik in hèm bégueule . Het
8.
optreden in hemdsmouwen... oblige ! [....] Parys. My is 't er te woelig. Ik kan er niet denken. Maar m'n hersens zyn dan
ook zeer zwak. Men weet niet hoeveel moeite 't my vaak kost iets te begrypen, dat
door de meeste anderen gemakkelyk gevat wordt. Zoek hierin geen nederigen bluf,
geen sarkasme. 't Is eenvoudig waar. Ik moet me veel meer inspannen dan byna
ieder ander, en voel me terstond moe. Dit is altyd zoo geweest.
[....] Huët met z'n kunstregels doet me denken aan Mr. Pennewip. Mocht ge ooit
(gek worden, en) overgaan tot de wedergeboorte, die gepredikt wordt door
kunstregelaars neem dan asjeblieft myn brieven niet tot katechismus. Ik schryf heel
slordig en maak staat op 'n lezer, die aanvult, wat ik oversloeg, of terecht zet wat ik
- maak de zin maar vol. 9.
[....] De verkiezingen? On l'a voulu ! Maar hoe komt het dat er zooveel geklaag
over opgaat? Ik meende dat Thorbecke zoo'n byzonder groot staatsman was, en
van hèm is immers de zotte kieswet, z'n hoofdwerk? Schreef ik niet voor vele jaren,
dat de staatsinrichting ellendig was? Toen werd ik verketterd. Waarom nú niet
gewezen op m'n waarschuwingen?
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Met de Indische zaken gaat het evenzoo. ‘Lebak is 'n woesteny. Geheele dorpen
zijn er uitgestorven.’ Zoo schryven de Indische bladen. Zou 't niet haast tyd worden
(na 25 jaren) openlyk te erkennen dat ik by tyds gewaarschuwd heb?
10.
Of ze nu ('s) Jacob ... of Isaschar benoemen, baat niets. Maar ik zal nu zwygen
over 'tgeen er gedaan behoorde te worden. Kan ik 't helpen dat Recht doen, goede
(eenig-goede) politiek, en... myn belang identisch zyn? [....] Het ophemelen van (den ‘faiseur’) Ebers heeft me vreeselyk geërgerd. Ook
Vosm. maakte zich daaraan schuldig. Ik las z'n ‘Homo Sum’, 'n modern fransch
11.
romannetje, invitā Minervā alleronhandigst in de spelonken van den Sinaï
gewrongen. De Egyptologie is pover, neen: valsch. De helden en heldinnen vliegen
den berg op en af naar Alexandrië alsof die stad 'n herberg was, even om den hoek.
Ik betwyfel of E. de plaatsen, die hy z.g.n. beschryft, gezien heeft. Schoenriemen
van palmschors e.d., of zoo iets. En zyn schryfmanier!... 't Is min!
[....] Ebers' ‘Eine Frage’ vind ik zeer mooi. D. i.: het is een kunstig stukje. En de
12.
krulletjes die dáárin voorkomen, hooren by 't genre. Het is geen d'emblée-styl ,
13.
maar een ‘in den trant van’... en heeft al de verdienste van la difficulté vaincue .
Iets als Vosmaers Londinias. 14.
[....] Ik las dezer dagen Daudets Nabab . Van m'n tegeningenomenheid
(veroorzaakt door Ten Brinks ophemelary) was ik reeds eenigszins genezen door
de schoone gedeelten van Les Rois en Exil en, hoezeer ik telkens moeite had den
tegenzin te overwinnen dien z'n ongelukkige schryfmanier me veroorzaakt, moet ik
erkennen dat de karakterschildering van de hoofdpersonen in dat boek me weer
uitstekend voorkomt. Het portret van den Nabab verdient 'n plaats naast de Gervaise
15.
uit den Assommoir . Telkens riep ik uit: Wat 'n talent! En telkens ook: Hoe is 't
mogelyk dat menschen, die zoo fyn psychologisch 'n zielesgeschiedenis weten te
ontwikkelen, zoo slecht schryven! - Want slecht geschreven is 't boek! Vraagt ge
toelichting van dit barre vonnis, gaarne! Maar voor 't oogenblik moet ik me bepalen
tot den gunstigen indruk, dien de hoofdzaak op my maakt...
Een beetje uitweiding is hier noodig. Myn oordeel over verreweg 't meeste dat
litteratuur heet, is zeer ongunstig. Ik voel dat de
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voortdurende uiting van dien indruk me blootstelt aan de verdenking van afgunst.
Welnu, dat is ongegrond. Ik ben bly als ik iets lees, dat me voorkomt schoon te zyn,
en daarby leg ik me de vraag voor: ‘zou jy dat kunnen?’
Bij 't analyseeren der zielsgeschiedenis van: Gervaise
‘de Koningin’ in ‘Les Rois’
‘den Nabab’
moet ik op die vraag antwoorden: Neen! Dan ga ik aan 't zoeken naar de oorzaken
van die onmacht, en ik verzeker u dat daaronder 'n groote rol wordt gespeeld door
de eigenschappen van ons kleinlandsch publiek.
Tot het vervaardigen van 'n kunstwerk, neen, tot het doen slagen, zyn zekere
fouten noodig...
Die uitdrukking bevalt me niet, en 't is de vraag of ik haar verbeteren kan. Misschien
moet ik zeggen: de auteur moet er op kunnen rekenen dat men ter wille van de
hoofdzaak, zekere fouten over 't hoofd zal zien. Hierop nu is kans voor iemand, die
de wereld tot auditorium heeft, niet voor 'n schryver in Holland. Met drama's is 't ook
16.
zoo. Verander namen en toestanden der Scribe'sche stukken, hollandiseer ze geen directie zou ze opvoeren.
En dat ‘hollandiseeren’ is makkelyker gezegd dan gedaan, vooral wanneer we
verder gaan, en zonder vreemd model slechts de soort der buitenlandsche litteratuur
zouden willen navolgen. Daartoe levert ons land geen bruikbare typen. Niet bruikbaar,
bedoel ik, voor artistieke behandeling, omdat er niet kan worden gerekend op
artistieke opvatting. Daudet kan (en gewis dikwyls ten... onrechte) zeggen: ‘le Parisien
17.
est...’ ‘De schryver te Ilpendam kan niet zeggen: ‘de Ilpendammer is...’ Niet omdat
de dorpeling niet even goed z'n eigenaardigheden heeft als de Paryzenaar, maar
omdat het typiseeren van leden eener kleine gemeente tot schotschriften maakt wat
18.
- toegepast op grooter schaal - doorgaat voor tableau de moeurs.
Neem eens aan dat ik - stel met groot talent - een Indischen rykworder schetste,
die met z'n geld zich invloed weet te bezorgen. Zou niet dat werk terstond in de goot
vallen van schandaal-polemiek? Zou 't my mogelyk zyn den schyn te ontgaan dat
ik* * * had willen aanvallen? Maar, zegt ge, tegen zulk naar beneden
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halen van z'n werk heeft ook Daudet te stryden. [Blykens z'n voorberichtje, waarin
hy zich daartegen verdedigt.] O ja, maar de aanval doodt z'n boek niet als kunstwerk.
Integendeel. Zyn lezers in Europa en Amerika vinden 't aardig de goed
geïnformeerden uit te hangen door te verzekeren dat Mora de Duc de Morny is en
Felicia Ruys, Sarah Bernhardt.
Het aantal individuen die (byv. in Frankryk) zekere soort vertegenwoordigen, is
groot. De artist neemt van ieder model iets en schept daaruit z'n type. Waar nu,
zooals by ons, 't aantal representanten van 'n richting zeer klein is, waar men door
penurie van modellen genoodzaakt is denzelfden man te laten poseeren voor kop,
schouders, borst, armen, handen, buik, beenen, gang, kleeding, taal, accent, voor...
alles, wordt de type een portret en 't kunstwerk 'n (meestal beleedigende) fotografie.
‘Maar... dan zou ik voorbedachtelijk afwyken van dat model,’ hoor ik zeggen. Ei!
Het geloof aan identificatie gaat zóó ver, dat men dan weer dat afwyken zou
aanrekenen als fout en als wapen tegen de strekking van 't geheel. [....] By 't kiezen van algemeen menschelyke onderwerpen [geef toe dat dit op
zichzelf al heel nadeeling werkt op ruimte van keus en actualiteit] blyft de
belemmering der kleinlandsche opvatting bestaan... Men eischt tegelykertyd
burgerlyk-realistische èn kunst-waarheid, en dit gaat niet! Ze begrypen niet het
onderscheid tusschen 'n fotografischen afdruk en 'n zielkundig uitgewerkt portret.
En wie in kunstrealisme toegeeft (iets geheel anders dan deurwaarders-stiptheid!)
wordt voor triviaal uitgescholden.
(Meen niet dat ik hier aan de bestryders van Zola denk. Die kwestie is
anders en ik behandel haar hier niet).
20.

Myn ‘Mama, dat is ondeugend’ uit Vorstenschool heb ik hooren afkeuren. ‘Zoo
spreekt geen koningin!’ beweren ze, en begrypen niet, dat ik juist dien eenvoud
19.
noodig had als repoussoir van Louises hoogvliegen. (‘Repoussoir’ is onjuist.
Louises eenvoud en haar hooge levensopvatting zijn identiek).
(...)

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
6.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pis que pendre: het ergste kwaad (fr.)
Juffr. A: Marie Anderson.
aigu: pijnlijk, scherp (fr.)
een novelle: zie de brief van 11 december van De la Valette aan Multatuli.
Tant pis: des te erger (fr.)
qu'il se fasse maçon: letterlijk: laat hij metselaar worden (fr.), minder gangbare versie van een
citaat uit Boileau Art poétique, vers IV, 26: Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent.
bégueule: preuts (fr.)
oblige: legt verplichtingen op (fr.)
On l'a voulu: ze hebben het gewild (fr.) Toespeling op befaamd citaat uit Molière's Georges
Dandin.
's Jacob: F. 's Jacob (1822-1901), president-directeur der Staatsspoorweg-maatschappij werd
op 24 november 1880 tot Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië benoemd.
invita Minerva: tegen de wil van Minerva (lat.); tegen de regels van de kunst, (Horatius Ad
Pisones, vers 385)
d'emblée: fris er op los (fr.)
la difficulté vaincue: de overwonnen moeilijkheid (fr.)
Daudet: Alphonse Daudet (1840-1897), frans roman- en toneelschrijver van o.a. Le Nabab (De
Rijkaard, 1878) en Les rois en exil (Koningen in ballingschap, 1880).
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15. L'Assommoir: De Kroeg (1876), roman van Emile Zola (1840-1902).
16. Scribe: Eugène Scribe (1791-1861), frans toneelschrijver van zeer handig gekomponeerde
stukken.
17. le Parisien est: de Parijzenaar is (fr.)
18. tableau de moeurs: zedenschets (fr.)
20. Vgl. V.W. VI, blz. 29.
19. repoussoir: kontrasterende achtergrond (fr.)

[13 december 1880
Brief van Multatuli aan J. de Geyter]
* 13 december 1880
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Dubbel foliovel, op blz. 1 en 3 beschreven.
Afschrift Julius de Geyter. (M.M.)
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Geisenheim a/R 13 Dec. 80
Waarde De Geyter!
Wat eigenlyk de oorzaak is dat wy sedert zoo langen tyd niets van elkander
vernamen, weet ik niet. Ik heb steeds met vriendschap aan U gedacht. Dat ik 'n luie
schryver ben, is waar. Onder alle deugden die me versieren, staat afkeer van pen
en inkt bovenaan. Ik hoop dat ge 't als 'n blyk van hartelykheid zult beschouwen,
dat ik, in weerwil van ons wederzydsch zwygen, aan Uw hartelykheid blyf gelooven,
en zelfs zoo vry ben daarop 'n wissel aftegeven. Nu, de voldoening zal U niet zwaar
vallen!
De heer G. Valette, nl. verzoekt my hem met U in kennis te brengen, en hoe
gaarne ook aan dat verzoek voldoende, ben ik er toch eenigszins over verwonderd
daar ik weinig of geen personen ken die, zoowel in den omgang als in hoedanigheid
van letterman, beter dan hy alle aanbeveling missen kan. Ik verdenk hem dan ook
van de huichelachtige poging my door z'n verzoek ongemerkt 'n genoegen te doen.
Want, 'n genoegen is het my hem aan U voortestellen. Ik ben zeer ontevreden over byna alles wat my op litterarisch gebied onder de
oogen komt, en verklaar ronduit dat ik niet dan met zekeren weerzin me zie
rangschikken onder de rubriek: ‘Letterkundigen’. Er gaat geen dag voorby zonder
dat ik me, by 't opnemen van dagblad, vlugschrift of boek, aan die benaming erger.
By 't beoordeelen van verreweg de meeste letterkundige voortbrengselen, is m'n
hoofdindruk: ‘Aan 'n publiek dat zulke dingen slikt, heb ik niets te zeggen!’ Ik behoef
U niet te verzekeren dat de hieruit voortvloeiende moedeloosheid 'n verdrietig
vrachjen is. Ook op moralistisch en staatkundig terrein onderga ik denzelfden indruk.
Doch dit doet nu hier niets ter zake. In verband met den hoofdinhoud van deze brief
(d.i. de introductie van den heer Valette) bepaal ik me nu by letterkunde.
Een oppervlakkig beoordeelaar zou misschien tot de gissing geraken dat m'n
byna algemeene afkeuring van wat de mannen der pen ons te lezen geven, een
gevolg was van zwartgalligheid. Sommigen zouden wellicht meenen 'n nog leelyker
oorzaak van m'n ontevredenheid te vinden in afgunst.
Welnu, noch 't een, noch 't ander is het geval. M'n vrouw die m'n dagelyksche
klachten aanhoort, en ook de onuitgesprokene ver-
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staat uit de manier waarop ik 'n boek toesla of neerleg, zy kan getuigen hoe innig
verheugd ik ben by 't vinden van iets dat me goed voorkomt. Die vreugd is my 'n
blyk dat m'n byna doorgaande stemming niet aan zwartkykery of nyd mag worden
toegeschreven. Het eerste zou overigens zoo vreemd niet wezen daar verdriet en
miskenning zoo vaak tot onbillykheid leiden, maar afgunst ligt volstrekt niet in m'n
karakter. Ik ben er te hoogmoedig toe. (Kyk die sarkastische pen! Ze spat 'n vlek
na die ophemeling.) Indrukken dan van vreugd over iets goeds had ik te danken
aan de kennismaking met de stukken van Valette. Tot voor ± een jaar geleden kende
ik hem niet (hetgeen niet vreemd is daar hy, nog zeer jong, eerst sedert kort als
schryver is opgetreden) doch terstond bemerkte ik dat hy niet behoort tot de
onhandige frazenmakers die erin geslaagd waren my afkeer inteboezemen van
byna alle schryvers. Het viel my in 't oog dat hy streeft naar juistheid van uitdrukking,
't geen m.i. de alpha en omega behoort te zyn van alle uiting. ‘Al het andere zal U
toegeworpen worden’ zooals de schrift zegt, al doelt ze dan daarby op heel wat
anders dan juistheid van uitdrukking, die in háár kraam niet zou te pas komen. Maar
in de myne wel! Ge weet hoe dikwyls ik in m'n Ideën op m'n stelling te dien opzichte
heb aangedrongen.
Volgens myn methode van kritiek nu is de heer Valette 'n uitstekend schryver,
een der besten die we hebben, zoo niet de beste! Begryp dus hoe aangenaam het
my is, hem in Uw achting en hartelykheid aantebevelen.
Maar, nogeens, hy heeft die introductie niet noodig. Dit zult ge, zeer spoedig na
de kennismaking ontwaren, en 't even als ik 'n blyk van bescheidenheid vinden dat
hy hierover anders gedacht heeft. In één woord, hy is iemand van solide kennis en
denkkracht, 't geen zoowel uit z'n schryven als in den omgang blykt, en alzoo zult
ge, door hem met open armen te ontvangen, wel hem en my voorzeker, maar tevens
U zelf 'n genoegelyke dienst doen. Physiek en materieel gaat het me redelyk wel. Maar ik voel me oud worden (weldra
61!) en ben lusteloos. De in Nederland gebruikelyke taktiek van doodzwygen verlamt
me. Men onthoudt my den weerklank dien elk artist tot voortbrengen noodig heeft.
Wel zyn m'n paradoxen van 20 jaar geleden gemeenplaatsen geworden; wel zou
ik misschien 't recht hebben dezelfde toekomst
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*

te voorspellen aan m'n denkbeelden van heden, maar... Och, ik ben moê! Van m'n
volwassen kinderen beleef ik weinig vreugd. Een der oorzaken daarvan ligt in 't
zwervend leven dat ik vier jaren vóór en ± 10 jaren nà 't schryven van den Havelaar
geleid heb. Ze zyn van my vervreemd! M'n vrouw is by voortduring 'n engel van
**
trouw en zorg. Bovendien geniet ik van eenige vrienden veel goeds, zoodat ik,
alles saamgenomen, wel reden tot tevredenheid heb. Een ouderloos kind dat we
hebben aangenomen brengt door z'n beminnelykheid en gezond opgroeien 'n vroolyk
lichtstraaltjen in onze woning.
Verheug me nu eens met eenig bericht omtrent Uwen welstand. Ik heb zulke
aangename herinneringen van Uw lieve vrouw. Groet haar hartelyk van my.
Adieu, beste kerel, maak dat ik iets goeds van U hoor, en geloof me voortdurend
Uw liefheb Vriend
(Get.) Douwes Dekker.
Ik - al weer 'n vlek, en zonder hoogmoed! 't Was dus zooeven geen sarkasme van
m'n pen, goddank! Nu wat ik er nog wilde byvoegen, was dit: ik schryf aan Valette
dat hy te Antwerpen komend (ik meen tegen 't einde der week) U van z'n komst
bericht geve, en dat ge hem dan terstond vriendschappelyk teeken van leven geven
zult. Dit mocht ik immers wel verzekeren?

[15 december 1880
Brief van P.M. Bos aan Mimi]
15 december 1880
Brief van P.M. Bos aan Mimi. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (⅓)
beschreven. (M.M.) Met naschrift van Multatuli op keerzijde.
Zijldijk 15 Dec '80
Mevrouw!
Hiernevens heb ik de eer U een wissel groot f 300,00 k.z. Amsterdam te mogen
aanbieden. Beleefd verzoek ik even een paar lette-

*

**

Bij de voorgaande passage tekent de Geyter in de marge aan:
Dit schynt vry belangryk
J d. G
- Zyn vrouw was nog Tine. -
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ren over de ontvangst terug. Dank verplichting of zoo iets niet Mevrouw, want mijn
nalatigheid tot het aanbieden van hulp in die dagen van nood aan Hem die zooveel
gaf en zoo weinig ontving en die in de hoogste beteekenis van het woord mijn
meester is, smart mij zeer, en genoeg is het voor mij een bewijs mijner simphatie
te mogen leveren.
Graag zou ik Z.E. met eenige weken zij het ook maar eenige minuten, willen
spreken en hoop dan in Gr. daar toe in de gelegenheid te mogen worden gesteld.
Na hartelijke groete meede aan den Heer D.D. teeken ik mij
Uw U heilw. P.M. Bos
Aan Mevrouw Douwes Dekker
Geisenheim am Rhein
r

1.

17 Dec aan F Pool
Wissel

o

r

trekker M. Talens Hz. Talens & c Uithuizen 14 Dec 1880 aan P.M. Bos of order 2.
End. P.M. Bos, Zyldyk 14 Dec 1880 op EDD (M) End. EDD (M) op Willink & Pool te Amst.
r

Geisenh. 17 Dec 1880

Eindnoten:
1. Het volgende op de achterzijde.
2. End: endossement, verklaring achterop een wissel dat het bedrag aan een ander kan worden
uitbetaald.

[15 december 1880
Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]
15 december 1880
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Enkel gevouwen velletje, geheel
beschreven. (M.M.)
r
Met envelop, waarop Mej T. van der Tuuk hoofdonderwyzeres Korte
bisschopsstraat Deventer Holland en het poststempel Deventer 16 DEC 80.
Geisenheim a/R
Woensdag
Wel beste meid, heb je gister die 30 gl ontvangen, die ik te W.b. in haast afzond?
o

Het is genoeg voor 'n retour billet van de 2 kl. en die klasse is, vooral in Duitschland,
zeer goed. Natuurlyk vraag je overal damen coupé.

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

567
En ontving je den vorigen brief waarin ik je de stations opgaf van Nieder Lahnstein
af? Ik kon dáárin je reis geld niet doen omdat ik geen holl. geld had. En op 'n
postwissel moest ik m'n naam zetten wat me voor Deventer-post, besteller en
huisbedienden minder goed voorkwam.
Och, nu is 't zulk treurig weer voor je! Dàt spyt me. Maar dan moet je van den
zomer maar weerom komen als 't weer mooier is. Misschien ook begint het
gedurende je wintertour nog wel te vriezen en droog te sneeuwen. Wouter klaagt
dat-i van de sneeuw die nu valt geen ballen kan maken. 't Is waar. Alles ziet er vuil
en melancholiek uit, maar hoe leelyker je reis is, hoe meer 't je zal meevallen in ons
huis. 't Bevalt allen zoo die 't binnentreden. Je kamertje is maar klein maar je hoeft
er alleen te slapen. De heele inrichting van onze huiselykheid zal je wel bevallen.
Mimi zei gister avend dat je, vooral als je reeds Saterdag komt, kunt helpen aan
't opsieren van de Kersboom, noten met goud beplakken &c. Wouter vraagt of er
voor Juffr. v.d. Tuuk ook iets aan den boom hangen zal?
We hadden hem gezegd dat-i ‘als Juffr. v.d. Tuuk er is, eens 'n heel gehoorzame
jongen moest wezen.’ Hy beloofde dat. Maar, na eenig nadenken:
- Blyft ze lang?
Wy bersten in lachen uit. Hy gaf te kennen dat hem de tour de force, àl te lang
durende, wel eens wat zwaar zou kunnen vallen. 't Is 'n aardige lieve jongen. Dat
zal je zien. Nu, dag beste meid. Ik ben benieuwd naar bericht over den dag van je komst.
Mocht je behoefte hebben aan 'n telegram dan is 't vermelden van den dag genoeg.
't Spreekt dan vanzelf dat je den trein bedoelt die 's avends 7 uur te Rudesheim
aankomt.
Hart. gegroet Dek
Wissel te Emmerich waar je na de visitatie der bagage wat tyd hebt, door iets te
gebruiken aan 't buffet, je 5 mk papier. Dan heb je wat klein geld om als 't noodig
mocht zyn, 'n fooitje te geven. - Vraag zeer speciaal te Nieder Lahnstein of je in den
trein bent die 7 uur te Rüdesheim aankomt? Te Rüdesheim vind je my. De trein waarmee jy dáár aankomt, gaat Geisenheim
voorby. Dáárom van R met 'n volgenden.
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[16 december 1880
Brief van G.L. Funke aan Multatuli]
16 december 1880
Brief van G.L. Funke aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en
2 (¾) beschreven. (M.M.)
Met gedrukt kopje Het Nieuws van den Dag Pijpenmarkt. Directie.
Amsterdam, 16 Dec. 1880
Beste Dekker!
Uwe werken zijn gisteravond in veiling onder genoodigde boekverkoopers met
graagte geannexeerd door de Uitgevers-Maatschap Elsevier, directeur J.G. Robbers
te Rotterdam.
De collectie, waarvan ik U morgen de veilingscatalogus zal zenden, was zeer rijk
aan voorraad, maar bracht dan ook de eerbiedwaardige som op van f 20.000.
Inderdaad een succès als ik mij niet had voorgesteld.
Robbers is een ferme kerel, een der beste exploiteurs van ons vak. De
Maatschappy waarvan hij de ziel is, hebben we ca een jaar geleden opgericht en
bij die gelegenheid ben ik er als commissaris opgetreden, door welk baantje ik, zij
't ook niet direct, en voor ⅕ deel maar, meêdoe aan de exploitatie van Uw boeken.
Als Ge hier komt vertel ik U nader hoe die zaak inéén zit. Voorloopig kunt Ge gerust
zijn dat Uw boeken zich in fatsoenlijke handen bevinden. Mij persoonlijk doet 't zéér
veel genoegen dat ze in de buurt bleven en in één hand terecht kwamen.
Mijn gansche fonds is flink verkocht en bracht 58/m. op.
Vergun mij 't bij dit weinige te laten, want ik heb heden veel en velen te schrijven!
Hartelijk met Uw
vrouw gegroet van
tt G L Funke

[december 1880
Brief van Mimi aan M. Anderson]
Medio december 1880
Brief van Mimi aan Marie Anderson. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3
en 4 (3 regeltjes vertikaal) beschreven. (M.M.)
1.
Over een paar dagen zend ik je 10 mark voor rieks kersboom.
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Lieve Marie. Mirjam is een wyfjes naam die beteekent bittere nattigheid of nattig
bitter. Dek zegt dat het oorspronkelyk dezelfde naam is als Maria, zooals zeer veel
schynbaar verschillende oostersche namen op 't zelfde neerkomen. Abraham en
Ibrahim of Brama. Juzua, Jesse (davids papa) Joas en Jezus zyn allemaal 't zelfde.
Salomo (mon) is Soliman enz enz. Hy zegt verder dat zoo'n overeenkomst zoo heel
vreemd niet is in talen waar men dikwyls de klinkers weglaat, die dus door den lezer
nr welgevallen kunnen worden aangevuld. In een onzer bybels wordt de profeet
dien wy Obadjah noemen, Abdias genoemd, zoo verschillend hebben de heeren
overzetters den grondtekst gelezen. Vrage wat er komt van de zaligheid waarheen
ons de weg gewezen wordt door schryvery die op zooveel verschillende manieren
kan worden gelezen.
Wel, wel wat ben je aan de schryvery. ik vind het prachtig dat je 't zoo kunt, en je
zoo staande houden. Die 2 laatst gezonden schetsjes vonden wy wel vlug en aardig.
Dichterkroon beviel ons minder. Nu dat weet je wel. En als de uitgever en publiek
't maar mooi vinden en koopen heb je je doel bereikt. ik vind het al heel knap dat je
2.
't zoo kunt en zooveel by elkaar harkt. Hierby de brief van Louise terug. Is zy een
middending tusschen jou en de uitgever Minkman? ik begryp niet goed wat zy er
by te doen heeft. Overigens is 10 fl per vel à 1200 letters per pagina al een heel
armzalige betaling. Ontving je niet vroeger van andere uitgevers iets meer?
Daartegenover staat dat je nu door bemidd. van die L. weet waar je je werk plaatsen
kunt. Ik ken haar naam niet anders dan door het lezen der annonce van haar ‘morgen
liederen en avondzangen’ een kostbare titel. Zoo'n onzangerig mensch als ik wordt
er wee van om 't hart.
Ja, deks werken zyn ook verkocht. funke was er heel tevreden mee voor 20.000
fl. 3.
Ik ben benieuwd naar je automaat en verwelkt , meer dan nr 't roode baatje
ofschoon dat heel mooi kan zyn. Nu geluk met je roman. In een vorige schreef je
toch dat L.S. voor 200 blz 200 fl wilde geven dat is dus 16 fl. per vel, dat was ten
minste beter dan voor een roman van 15 vel 150 fl. Nu, je zult dat ook zelf wel
berekenen.
Dag Marietje! dek gaat weer nr Holland begin Januari.
Groet riek.

Eindnoten:
1. Riek: de buitenechtelijke zoon van geadresseerde.
2. Louise: Louise Stratenus, literair agent voor Marie Anderson.
3. automaat en verwelkt: waarschijnlijk aangekondigde titels van verhalen.
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[16 december 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
16 december 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Geisenheim a/R
r
16 Dec 1880 beste Haspels! Dank voor uw beide brieven! Dat die
onderhandelingen lastig zyn, begryp ik en ik ben U alweer zeer verplicht voor al de
moeite. Ik zou er geen kans toe zien, en juist daarom is my uw hartelyke hulp zoo
veel waard. Het is nu eenmaal waar dat ik om 't jaar rond te komen die voordrachten
houden moet, en alzoo zou ik geen raad weten als ik niet door U in de voorbereiding
geholpen werd.
Van het door U opgemaakt lystje heb ik nota genomen. Misschien zyt ge wel
genoodzaakt later nog een en ander te veranderen. Dat verneem ik dan wel. Ik ben
er 'n beetje groots op dat er altyd stipt aan de door U gemaakte afspraken voldaan
is. By plannen van zoo langen adem loopt anders zoo gauw een of ander in de war.
Slechts eens ben ik door 'n misverstand om 8 uur begonnen terwyl er ½8 bepaald
was.
Mocht ge op de nog opengebleven dagen nog andere plaatsen kunnen invullen,
goed! De taak staat me zóó tegen dat ik haar
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alleen kan uitvoeren als ze héél moeielyk is. Met inspanning kan ik 't niet doen, er
is overspanning noodig.
Wat dat vragen naar onderwerpen aangaat, ik weet niet waarover ik spreken zal.
1.
(Alleen Hengelo maakt 'n uitzondering daar ik met den heer de Monchy 'n afspraak
gemaakt heb.) Het is ouwerwetsch & dom van de menschen zoo iets vooruit te
willen weten. Stel dat 'n novelle-voorlezer aankondigde: ‘Jan & Mietje of 't omgevallen
2.
schabelletje’ wat hebben zy daaraan?
Toch wil ik trachten u in staat te stellen voor Rotterdam iets te annonceeren. Maar
vandaag weet ik waarachtig niet wàt? Binnen 'n paar dagen zal ik U wat opgeven.
Met waar verdriet hoorde ik nu van U de bevestiging der reeds hier en daar gelezen
berichtjes over de ontbinding der firma Le Gr. V.Z. & H! Er is altyd iets droevigs in
sterfgevallen (‘ontbinding’) al beseft men redeneerenderwys dat ontbinding even
3.
nuttig is als samenstellen. Zeer goed vat ik dat er gegronde oorzaken voor 't
dissolveeren der vereeniging zyn, moreele & financieele, maar juist dàt vind ik treurig.
4.
Daar ge van Uw toetreding tot het ‘N. Toneel’ met ingenomenheid spreekt, moet
ik my daarby neerleggen. Maar begrypen doe ik de zaak niet. Het plan is immers
niet dat de overgegane artisten te Amsterdam zullen spelen, niet waar? Welk uitzicht
is er nu dat het ‘Ned. Toneel’ de zaak te Rottm beter zal exploiteeren dan gyl. gedaan
5.
hebt? Om de h.h. Schimmel & Wertheim pleizier te doen, zullen de Rotterdammers
de zaal niet vullen.
En Van Zuylen wil zelf een Gezelschap oprichten? Ik begryp niet hoe hy daartoe
den moed heeft. Er hoort veel toe! Dat de verandering U wat rust zal aanbrengen,
en dat ge van 'n zwaar pak verantwoordelykheid ontlast wordt, is zeker veel waard,
maar toch, alles saamgenomen doet de verandering my leed.
Van de h.h. Rössingh c.s. heb ik 'n zeer beleefde mededeeling ontvangen
6.
betreffende hun Vereeniging: ‘het jonge Holland’ en ik heb hen vriendelyk
geantwoord. Toch kon ik m'n doorgaande grief niet voor me houden dat de
nederlandsche artist altyd zal te kampen hebben met gebrek aan 'n behoorlyk
publiek. De kunst vindt in ons land geen weerklank en dit werkt verlammend. Men
voelt, niet begrepen te worden, of althans niet gewaardeerd.
Wees met de uwen, vooral onze Coen, hartelyk gegroet van
tav
Dek
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Dirk en gy blyven toch immers by elkaar? 7.
Het N.v.d.D. zegt dat de ‘Kiesvereeniging te Stellend’ te Amst. niet zoo goed
werd gegeven als te Rotterdam. Ei! Dat had ik wel vooruit kunnen zeggen. Des te
e

meer jammer dan dat het Rott. gezelschap niet bestaan kan. Dat is nu de nederl
e

dankbaarheid voor 't verheffen van Nederl kunst te Londen! Men had in dit geval
van Regeeringswege Uw zaak moeten steunen. In elk ander land hadden de
8.
Direkteuren eener zaak die de natie eer hadden aangedaan in 't buitenland, 'n
ridderorde gekregen. En gyl. moet uw matten oprollen, by gebrek aan steun!

Eindnoten:
1. de Monchy: Rudolf Adriaan de Monchy (Rotterdam 19 aug. 1841 - Hengelo 2 okt. 1913), directeur
Nederlandsche Katoenspinnerij en voorzitter van de Kamer van Koopphandel te Hengelo.
Bewonderaar van Multatuli.
2. schabelletje: krukje.
3. gegronde: oorspr. stond er grondige.
4. N. Toneel: in 1881 werd de ‘Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-vereeniging’ uit 1874 van Le
Gras, Van Zuylen en Haspels ontbonden. Willem van Zuylen begon een eigen gezelschap; de
overige spelers vormden een onderafdeling voor Rotterdam van de Vereeniging ‘Het
Nederlandsch Tooneel’. In 1884 werd nagenoeg het oorspronkelijke gezelschap heropgericht
als de ‘Vereenigde Rotterdamsche tooneelisten’ o.l.v. J.M. Haspels en Le Gras.
5. Schimmel en Wertheim: H.J. Schimmel en A.C. Wertheim waren de initiatiefnemers van de
Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’.
6. Het jonge Holland: mogelijk De Banier, tijdschrift voor het jonge Holland, dat in 1880 ter ziele
ging.
7. Kiesvereeniging te Stellend: blijspel van Lodewijk Mulder (1822-1907): De Kiesvereeniging van
Stellendijk.
8. de natie: oorspr. stond er ons.

[18 december 1880
Brief van Multatuli aan G.L. Funke]
18 december 1880
Brief van Multatuli aan G.L. Funke. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
r
Geisenheim 18 Dec 1880 beste Funke! Ik kan u niet goed zeggen welken indruk
uw brief van eergister, en ook reeds de vorige, op my gemaakt heeft. Als
boekenmaker en honorarium-ontvanger heb ik reden om meer dan dubbel tevreden
te zyn, of liever: dankbaar. Dit ben ik dan ook. Maar zekere treurigheid heeft de
overhand. Ik ben bedroefd over 't scheiden. Daarin ligt voor my iets als 't begin van
het einde. Of Bilderdyk oprecht was in z'n lang gerekt aanstaand sterven, weet ik
niet, maar dat ik sedert 'n paar jaar gedurig aan opstappen denk, is waar. Onlangs
by 't definitief opzeggen der verhouding met m'n kinderen, was me dat 'n voorloopige
‘laatste beschikking.’ En 'n dergelyke aandoening pakt me nu aan by 't
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‘veranderen van uitgever’ zooals de menschen 't zullen noemen. My is 't wat ànders!
Wat ik over U te zeggen heb, hoef ik nu juist niet aan U te zeggen. Zoo even nog
schreef ik er over aan Roorda, en gy moogt my 't genoegen niet verbieden dat er
voor my in ligt te vertellen hoe ge my behandeld hebt. Meen niet dat ik hierby alleen
denk aan 't finantieele. Ook daarvoor ben ik dankbaar, maar er is meer! Ge hebt
my altyd myn menigvuldige tekortkomingen vergeven. Maanden lang stonden soms
de bakken te wachten op korrektie, of de zetters op kopie. Nooit zal ik van anderen
verwachten, nog minder vorderen, dat ze voor my zyn wat gy voor me geweest zyt.
Nooit hebt ge my een verzoek afgeslagen, nooit één postbestelling op antwoord
laten wachten. Altyd hebt ge meer gedaan dan ik eischen kon of verwachten mocht!
Ik wenschte dat ge goed de stemming wist die uw naam altyd by ons opwekt. Van
morgen nog gaf Mimi heel onbewust daarvan 'n blyk. Je moet weten (zeker schreef
ik 't U al meer) dat ik sedert eenige jaren 'n nagenoeg krankzinnige vrees heb om
brieven te openen. Slechts ten-deele kan ik die angst verklaren. 't Heeft iets van
watervrees. Gewoonlyk liggen er dan ook eenige ongeopende brieven op m'n
schryftafel, en dat duurt dan tot Mimi soms met, soms zonder permissie, opruiming
houdt. Nu was uw brief gister namiddag aangekomen, en ik had hem geopend in
den katalogus uwer fondsveiling geschoven. Van ochtend kwam ze by me, haalde
uw brief er uit en stak hem me toe. ‘Hy is van Funke!’ zei ze. Dat beteekende: dáárin
is nooit iets kwaads.
En zoo wàs het ook. Dat ge uw fonds wildet verkoopen, wist ik nu eenmaal uit
uw vorigen brief. Ook de courant had het meegedeeld. Daarin was dus niets dat my
verrassen kon. En wat den uitslag aangaat, ik was door m'n onkunde voor vrees
bewaard. M'n eenige hoop was dat het u niet zou tegenvallen. En dit is nu volgens
uw brief 't geval niét! Daar ben ik hartelyk bly om. En ge blyft nog voor ⅕ in m'n
schryvery geinteresseerd! Dat is heerlyk. Als ik nu maar wat flinker in 't voortbrengen
was! Ik begryp niet hoe anderen byna altyd dóór kunnen leveren. Ik voel me soms
maanden, ja jaren achtereen (gy weet het, helaas, by ervaring!) stom. Gedeeltelyk
is 't 'n aangeboren fout, en misschien wel hoofdzakelyk. Maar toch ook is er 'n reden
voor van buiten af.
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Het methodische doodzwygen waarmee men my bestrydt, maakt me moedeloos.
Niemand dan ikzelf kan weten hoe ver dit gaat, en ik verwonder me dagelyks dat
personen die overigens volstrekt niets gelyksoortigs hebben, zoo volkomen één lyn
trekken waar 't my geldt. Ik verzeker U dat ik geen courant opneem zonder my aan
die wyze van bestryding te ergeren. ‘Vind je 't dan zoo aangenaam dat men van je
spreekt, vraagt ge? O neen! Nog altyd ben ik schuw voor 't voetlicht. Nooit zie ik
m'n naam gedrukt zonder dat het me zenuwachtig maakt. Maar 't niet noemen van
m'n naam is my 'n blyk dat ik vergeefs geschreven en gesproken heb.
Artikelschryvers, kamerleden en ministers beyveren zich om 't hardst my te
1.
ignoreeren. Die Modderman - met z'n zeer gebrekkige, ja laat me maar zeggen
2.
met z'n afschuwelyke strafwet! - herhaalt wèl wat ik omtrent de Jacquerie die Europa
voor de deur staat, voor 18 jaren reeds gezegd heb.
(letterlyk: waarby de fransche revolutie kinderspel wezen zal!)
maar noemt me niet. By 't (zeer oppervlakkig en onoordeelkundig) behandelen der
prostitutie kwestie affekteert hy - en de heele kamer! - geen notitie te hebben
3.
genomen van wat ik in bundel VII deed opmerken omtrent de moeielykheid voor
'n ingeschreven vrouwspersoon om haar vryheid terug te krygen. Sedert vele jaren
4.
by 't behandelen der indische zaken overal dezelfde miskenning door 't opzettelyk
verzwygen van myn naam, en ik durf er by zeggen van 't door my gebracht offer.
5.
De pseudoniem G. (Van Gorkum immers?) een bekwaam man die blyk geeft zeer
veel grondige kennis te hebben van indische toestanden, heeft den moed gehad
my volkomen te ignoreeren by 't behandelen der Heerendienst kwestie, wat toch
scheering en inslag is van den Havelaar. Door my is 't uitzuigen der bevolking door
de inlandsche Hoofden tot 'n onderwerp van diskussie gemaakt, ik heb me opgeofferd
om te noodzaken tot onderzoek, en nu wemelt het van indringers op de door my
geschoten bres... o, zeer goed! Maar waarom my terugtedringen? Heb ik geen recht
de goede trouw te verdenken van hen die beweren het goede te willen en by
voortduring het goede in den weg staan door 't eenig middel dat daartoe leiden kan,
tegen de werken. Dat middel is: officieele erkenning door woord en daad dat Havelaar
gelyk had. Ik zeg dit niet uit eigenbelang. Zoolang men myn pogen de moeite van
't vermel-

Multatuli, Volledige werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880

575
den niet waard acht, vinden alle indische ambtenaren er baat by, den
gemakzuchtigen Slymering natevolgen. Leugenaars beweren dat er iets in de
toestanden verbeterd is. Hoe zou dit mogelyk zyn? Door wien verbeterd? Waarom?
Waar heeft Regeering of natie blyk gegeven dat men die verbetering wenschte? De
behandeling die my ten-deel viel, bewyst het tegendeel. Tot op den tyd toe dat gy
m'n Uitgever werd heb ik gezworven als 'n vagabond.
6.
Morgen meer. Stel 't lezen maar uit tot ge tyd hebt.

Eindnoten:
1. Modderman: A.E.J. Modderman (1838-1885), nederlands rechtsgeleerde en staatsman, minister
van justitie van 1881 tot 1883; het door hem sinds 1870 voorbereide Wetboek van Strafrecht
werd in die periode door de Kamers aangenomen.
2. Jacquerie: beruchte bloedige boerenopstand in de 14e eeuw.
3. Zie V.W. VII, blz. 615-624: Idee 1272.
4. miskenning: oorspr. voorafgegaan door opzettelijke.
5. Van Gorkum: K.W. van Gorkom (1835-1917), scheikundige en cultuurspecialist voor N.O.-Indië,
schrijver van o.m. Gids voor de controleurs op Java (1878).
6. Deze laatste elf woorden in blauw potlood ondergeschreven. De brief is onvoltooid verzonden.

[19 december 1880
Brief van Multatuli aan T. van der Tuuk]
19 december 1880
Brief van Multatuli aan Titia van der Tuuk. Twee enkele, gevouwen velletjes
postpapier, waarvan blz. 1-6 en 7 (⅔) beschreven. (M.M.)
Geisenheim, Zondag
Wel, dat is 'n ware fatiliteit, lieve Titia! We hadden ons zooveel genoegen
voorgesteld van je komst. Eergister was Mies naar Wiesbaden en toen ik haar van
den trein haalde kon ik haar tegelyk bericht doen van je opgeruimden briefen de
1.
neerslaande telegram. Het spyt ons zeer. En we hadden op U gerekend voor 't
mee-opsieren van den Kersboom waaraan ook iets voor U hangen zou! Maar klagen
baat niet. We moeten erkennen dat plicht voorging. Je mocht niet anders beslissen.
Ook zou je hier zyn 't rechte niet geweest zyn als je gekomen was met 'n angel in
je gemoed. Dus, meid, je hebt goed gedaan, maar we zyn er hier verdrietig over.
Maar, kind je geeft me geen adres op! Ik moet nu maar denken dat men te
Deventer de brieven nazendt. Maak dat ik weet waar je bent.
n
Den 10 Januari moet ik te Rotterdam ‘spreken’ (hu!) en vervolgens op allerlei
r
plaatsen. Tot nog toe zie ik Deventer niet op 't door den h Haspels opgemaakt lystje.
Misschien komt die stad er later nog op. Doch voorloopig kan ik nog niet zeggen
wanneer ik in je buurt kom.
Bewaar die fameuze som tot je eerste vakantie, en kom dan. Maar mocht je
2.
vóordien tyd courtd'argent wezen, gebruik dat geldje
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dan maar, en maak er je geen staatszaak van, dat te zeggen. Dan kryg je duplikaat.
Om uwentwil verlangde ik sedert 'n dag of wat naar ys en sneeuw. In plaats
daarvan brengt ons de winter hoog water. De Ryn nadert onze tuin muur. Toch
geloof ik niet dat-i er in komt. We liggen nog wel 'n paar meter boven z'n
tegenwoordig peil. D.i. het huis. De tuin zelf loopt nogal àf.
Wanneer je nu komen zult weet ik niet. Is er paasch vakantie? En wanneer is
dat? Zou dat ook misschien weer mal uitkomen met ons verhuizen naar Ingelheim?
We denken einde-Maart of in de eerst helft van April daarheen te trekken. Dat hangt
af van de verbouwing. Ik weet heusch niet of ik je over die verhuizing naar Ingelheim
reeds geschreven heb. Misschien niet, in de meening dat ik je mondeling vertellen
zou hoe die zaak in elkaar zit. 'n heele historie.
Hoe dit zy, ook dáár is plaats voor je. Als je vakantie nu maar niet juist in den
verhuistyd valt! Dan moeten we wachten tot de groote vakantie, 'tgeen vóórheeft
dat je langer zult kunnen blyven.
Dag beste meid, houd je goed. Denk nu maar dat het ons erg spyt. Ik was eergister
zoo bly met je briefje! En toen kwam die nydige telegram. Maar we hoopten dat de
daarin toegezegde brief ons vertellen zou dat je eerst dinsdag komen zou. En zie,
- doch je weet de rest. Seuren baat niet. Ik zie duidelyk dat je al verdriet genoeg
van de zaak hebt!
Dag meid, hartelyk van my en Mies gegroet
Uw vriend Dek
Ik troost er me nu maar mee, dat je hoog water overal kunt zien, vooral in Holland.
Daarvoor hoeft men niet in de bergen te komen. Och neen, die troost over je
wegblyven helpt niet veel! 't Was je ook om 't meer of min mooie uitzicht niet te
doen, dat weet ik wel.
Zeg, laat je zuster 't niet merken dat je zoo'n teleurstelling ondergaan hebt. Dat
is zoo pynlyk voor haar. Een reis in den zomer is veel aardiger.

Eindnoten:
1. de neerslaande: oorspr. stond er den neerslaanden.
2. court d'argent: krap bij kas (fr.)
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[21 december 1880
Fondsveiling G.L. Funke]
21 december 1880
Bericht in het Nieuwsblad voor den boekhandel, no. 102. (U.B. Amsterdam).
Fragment.
Uitslag van de veiling van Ongebonden Boeken, uitmakende de Fondsartikelen
uitgegeven of aangekocht door den Heer G.L. Funke, op Woensdag 15 Dec. 1880,
door C.L. Brinkman.
(....)
Multatuli, Max Havelaar. 4e druk. 176 Ex.
Multatuli, Ideën, 7 bundels. 8472 deelen of bundels.
Multatuli, Minnebrieven. 429 ex.
Multatuli, Verspreide stukken. 6e druk. 1163 ex.
Multatuli, Over vrijen arbeid in N.I. 631 ex.
Multatuli, De Bruid daarboven. 5e druk. 1426 ex.
Multatuli, Een en ander over Pruisen en Nederl. 2e dr. 1311 ex.
Multatuli, Indrukken van den Dag. No. 1 en 2. 625 ex.
Multatuli, Vorstenschool. 6e dr. 2041 ex.
Multatuli, Bloemlezing, door Heloïze. 930 ex.
Multatuli, Portret van Multatuli. 1850 ex.
Vosmaer (Mr. C.), Een zaaier. Studiën over Multatuli's werk. 161 ex.
De 12 Art. te zamen voor f 20078.14
Jac. G. Robbers.

[25 december 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels]
25 december 1880
Brief van Multatuli aan J.M. Haspels. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1
beschreven. (M.M.)
r

1.

r

Geisenheim a/R 25 Dec 1880 beste Haspels! Zie ommestaand briefje van D
Ensing te Tessel. Ik heb hem geantwoord dat ik U van zyn verzoek kennis gaf. Wilt
gy hem schryven?
Volgens uw opgaaf kom ik den
17 Maart te N. Diep
18 Maart te Schagen. De volgende dagen: Saterdag 19
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Maandag 21 & zyn vry. Wat 'n geseur in de bladen over het Tooneel. Het regent belangstellenden zoodra
er wat te kibbelen en wysheid te verkoopen valt.
Hartelyk gegroet
tt
Dek
Spaar me niet by 't aangaan van afspraken. Ik ben genoodzaakt te hopen dat er
nog wel 'n dozyn plaatsen by komen die nu nog niet op uw lystje staan! Het moet
wel!

Notities over taal
(vervolg)
Hieronder volgen de taalkundige notities en andere aantekeningen van Multatuli uit
het Memoriaal vanaf het punt waarop in V.W. XVIII, blz. 607 de weergave werd
beëindigd, afgezien van enkele pagina's etymologische aantekeningen die in deel
XIX werden afgedrukt (blz. 33-34 en 563-564). Het hier weergegeven gedeelte
betreft de pagina's 84 t/m 89. Voor nader kommentaar op deze aantekeningen zij
verwezen naar V.W. XV, blz. 787.
1. In duitse schrijfletters.
2. O-el: Overijssel.
3. nom indigène du Volga: inheemse naam voor Wolga (fr.)
4. haubenlerche: kuifleeuwerik (du.)
5. contenant voor contenu: het inhoudende voor de inhoud (fr.)
6. Voss': Vosmaers.
7. Schiefer: leisteen (du.)
8. papierne Tüte: papieren zak (du.)
9. Aus vier Jahrhunderten: Uit vier eeuwen (du.)
10. Recueil etc: Verzameling van Beroemde Zaken van alle volkeren, voorheen
gepubliceerd door Firmin Didot. Parijs.

hunkeren, hongeren
Semaine (hebdomadaire)
ee
scheepjes op't droog
1.

mutterseele allein
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1.

mit der Seele allein
-

Ahmed = Mohamed
Koran, Sure 61
1.

hose , hoes, hulsel = kous
haut de chausse = broek
bas de chausse = kous
nabootsen

poets,
potsemaken

Stoep toop

1.

Stoof, Stube ,

stooven
In Wouter Schouten
Tancken en vyvers

de Strandt
peuren
ter Aar
-

Schelp, schel, schil

Schedel, schaal

- scalp, skill

hout, holz (Holz)
2.

Vollendam, volewyk, vollenhoven (Oei)
Stuiten

1.

stutten Stützen

(s.....tot.)
Dolly Varden by f B den Boer te
Middelburg
50 ct.
-
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Otto's neuer Motor Prospectus by
gasmotorenfabrik Deutz
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in Deutz
b. Cöln
Rosz = droes?
Rha, nom indigène du
(Littré op

3.

Volga .

Rhubache
krenken, kreuken
worden, wereld, enz.
frazen fratsen
φρἀζειν praten
schraal, schriel
waggelen, wiegelen, wankelen weifelen
twyfel (twee)

dub...
duob...

rommelen herum
leggen, liggen, ligten
wegen, wiegen, wiegelen, wiggelen,
wichelen
waggelen, wankelen, 88, wakkelen
bavette bave

1.

bef, bäffchen
-

1.

einseitig handeln = iets
op z'n eigen houtje doen
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Apostelen gehuwd 1 Cor IX 5
-
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Spiegel, speculum, spion, spy
spyl, spil
muf, maf
zaniken

zanken, zingen

prettig

prächtig

stemmig stämmig
uitstallen ausstellen
riggel, richel, rail, rei, regel.
paleis, palz, paal
plaats, palatium
binnenzaal in 'n burcht
in ZDuitschland palas
e

Raumer 8 Jahrgang
e

Zingeln, Raumer 8 Jahr
Greden, graden, schreden
Kemenate (Kammer)
Cabinet? Raum. 8
Cabane, cabine
Salaris = zoutgeld

Hal = sal

sol

(solde)

Heller (Häller) idm
Stof, Staub, Stuiven
Bul = Bel (Bulgarye)
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wrevel niet frevel
stemmig

niet stämmig

laster

niet laster

magd

niet maagd

paletot = paltrok
zie (ook) Littré
tandenknersend
reikhalzend (halsreikend)
klikken

klappen (ver)

Indien Chr. niet is opgewekt, dan is uw
geloof ydel Paulus, Corinthen Cap. XV
vs 13-20.
Krank

kränken

deftig

tüchtig

voornamelyk beter: voornemelyk
Hooft Ned. Hist bl 11
gomer

Hebr. maat = kamer

haar

}h'r s'r..

zyn

}h'r s'r

Spaansch

os = gy = heer
si = ja = heer

flonkert = vonkelt
rommel herum Romul(us)
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homer(us) idm
Eure Loire
Haube, houppe, ὑπω huif
4.

kuif (haubenlerche)
-

Kong-Fu-tsé
Wiederhall hal, zaal

schall
heben, heffen, op
Jisraël Sir-el
huis, tuin, palen (land) gaarde wal alles
contenant voor contenu
Hezekiël = el Heskia
Elias = el jezus
El isa
Halle, Saal, cel, kl
prangen (duitsch) = prachtig zyn
6.

in Voss' Odyssee: de
woning van held Alkinoös
‘prangt’ (pracht.)
prangen, hollandsch? knypen,
benauwen
gechausseerd
1.

geschustert
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lei van liggen, laag
7.

1.

Schiefer van schieben
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blinken van blank
Schermutselen, (scharmützel)
Volgens Adelung in Oostenryk
Bayeren, Bohemen, een woord
8.

om een ‘papierne Tüte’ te
bezeichnen’ In Neurenberg
zegt men Schnaritzel
schirmmutsel = klepmutsje.
Loris = graaf (armenisch)
porren = sporen
ziemlich = tamelyk
sagittarius = schutter
Spaansch ch

die ch

j = ch (j heet jota)

als

ch = sj = jω̈

scherpe

x (ook) = ch

g

ll = 1 mouillé
Don Quijote dela Mancha
uitspr. Kichote d. 1 Mansja
ga, gu go als friesche g
gi ge als holl. g
Pentateuch
S R Hirsch
bei J Kaufmann
Frankfort
(beek)
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tusschen Moab en
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de Amorieten
Numeri IV, 21 vs 13
Sproeien

1.

Sprüzten

Spruiten

1.

Spritzen
-

Von Weber
1-9

Aus vier Jahrhunderten
(Leipzig 1858
(? deelen.)
Vry groote Ruine
r. R.oever:

nogal ver boven
Kestert

l.R.Oev. Hirsnach
Recueil des Causes Célèbres
de tous les peuples publié
jadis par Firmin Didot
10.

Paris
1.

Kohlscheider Nusskohle
1.

sagen: Magerkohlen
Anthraciet

Vertreter in Wiesbaden
H. Stengel
Kunze geömetrisches
figurenspiel
Weimar bei H. Böhlau
in de Figaro (??? 1880)
Depuis 1801, c.à.d. depuis 79 ans, sur
32
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ministres qui se sont succedé à tête du
département de la marine, en Anglettere,
28 étaient des civils, et 4 seulement
des officiers de marine ou des hommes
techniques.
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Oui ou non, les Anglais sont ils des
hommes pratiques? Oui ou non, leur
*

marine est elle la première du monde?

Eindnoten:
Dit briefje is niet teruggevonden.
In duitse schrijfletters.
In duitse schrijfletters.
In duitse schrijfletters.
In duitse schrijfletters.
O-el: Overijssel.
In duitse schrijfletters.
nom indigène du Volga: inheemse naam voor Wolga (fr.)
In duitse schrijfletters.
In duitse schrijfletters.
haubenlerche: kuifleeuwerik (du.)
Voss': Vosmaers.
In duitse schrijfletters.
Schiefer: leisteen (du.)
In duitse schrijfletters.
papierne Tüte: papieren zak (du.)
In duitse schrijfletters.
In duitse schrijfletters.
Recueil etc: Verzameling van Beroemde Zaken van alle volkeren, voorheen gepubliceerd door
Firmin Didot. Parijs.
1. In duitse schrijfletters.
1. In duitse schrijfletters.

1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
1.
4.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
1.
10.

*

Vertaling:
Sedert 1801, dat wil zeggen sedert 79 jaar waren op de 32 ministers die achtereenvolgens
aan het hoofd stonden van het ministerie van marine er 28 niet-militairen en slechts 4
marine-officieren of ingenieurs. De vraag is nu, zijn de Engelsen praktisch ingesteld of niet?
En is hun marine de beste van de wereld of niet?
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Overzicht van de in 1880 door Multatuli gehouden voordrachten
vrijdag 9 januari

Rotterdam

Slechte tijden

maandag 12 januari

Amsterdam

Basterdzusters der
deugden

dinsdag 13 januari

Leiden

Belang van de zestigjarige
ouderdom

woensdag 14 januari

Haarlem

Idealisme en realisme

donderdag 15 januari

Schiedam

Slordig spreken is slordig
denken

vrijdag 16 januari

Delft

Idealisme en realisme

woensdag 21 januari

Dordrecht

?

donderdag 22 januari

Den Haag

Slordig spreken is slordig
denken

maandag 26 januari

Arnhem

Belang van de zestigjarige
ouderdom

dinsdag 27 januari

Nijmegen

Idealisme en realisme

donderdag 29 januari

Amersfoort

Basterdzusters der
deugden

vrijdag 30 januari

Zutphen

Slordig spreken is slordig
denken

zaterdag 31 januari

Kampen

Waartoe zijn wij geboren?

woensdag 4 februari

Amsterdam

De kortzichtigheid van
kamerdienaars

donderdag 5 februari

Gouda

Realisme en idealisme

zaterdag 7 februari

Velzen

Belang van de zestigjarige
ouderdom

maandag 9 februari

Rotterdam

De kortzichtigheid van
kamerdienaars

donderdag 12 februari

Goes

Belang van de zestigjarige
ouderdom

vrijdag 13 februari

Middelburg

?

zaterdag 14 februari

Zierikzee

Idealisme en realisme

dinsdag 17 februari

Hengelo

Idealisme en realisme

donderdag 19 februari

Hoogezand

Basterdzusters der
deugden

vrijdag 20 februari

Veendam

Belang van de zestigjarige
ouderdom

maandag 23 februari

Assen

Slordig spreken is slordig
denken
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dinsdag 24 februari

Groningen

Realisme en idealisme

woensdag 25 februari

Winschoten

Genot is deugd

donderdag 26 februari

Leeuwarden

Belang van de zestigjarige
ouderdom

vrijdag 27 februari

Heerenveen

Idealisme en realisme

zaterdag 28 februari

Sneek

Waartoe zijn wij geboren?

woensdag 3 maart

Den Bosch

Belang van de zestigjarige
ouderdom

donderdag 4 maart

Breda

Realisme en idealisme
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vrijdag 5 maart

Zaltbommel

Belang van de zestigjarige
ouderdom

maandag 8 maart

Harlingen

Realisme en idealisme

dinsdag 9 maart

Enkhuizen

Slordig spreken is slordig
denken

woensdag 10 maart

Hoorn

Realisme en idealisme

vrijdag 12 maart

Schagen

?

zaterdag 13 maart

Den Helder

Realisme en idealisme
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Biografische aantekeningen
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Bais, Pieter (Enkhuizen 27 februari 1850 - ald. 7 mei 1926) boekdrukker. Vgl.
V.W. XIX, blz. 971.
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.
Brück, Emil (Wiesbaden 3 augustus 1831-ald. 25 november 1905), jurist en
advokaat. Later raadsheer te Wiesbaden. Hij was de juridisch adviseur van
Multatuli en Mimi in verband met het legaliseren van de adoptie van Wouter.
Bruinsma, Vitus Jacobus (Leeuwarden 11 november 1850-Rotterdam 28
augustus 1918), leraar wis- en natuurkunde te Leeuwarden. Behoorde tot de
vrijdenkersbeweging. Hij was gehuwd met Hilda Lucia van den Berg. Vgl. V.W.
XVIII, blz. 794.
Feringa, Frederik (Groningen 16 april 1840-ald. 7 november 1905), agnostisch
en radicaal publicist, schrijver van o.a. Democratie en Wetenschap (1871-1873)
en redakteur van De vrije gedachte (1872-1874). Vgl. V.W. XV, blz. 796.
Funke, George Lodewijk (Amsterdam 19 november 1836-Hilversum 18 oktober
1885), boekhandelaar en uitgever te Amsterdam. Verkocht in 1880 zijn fonds,
waaronder ook alle rechten op de werken van Multatuli, van wie hij ruim tien
jaar uitgever was geweest.
Geyter, Julius de (Lede (B) 23 mei 1830-Antwerpen 18 februari 1905),
ambtenaar en letterkundige; overtuigd flamingant; vriend van Multatuli. Vgl.
V.W. XII, blz. 796.
Haas, Jacob Hendrik de (Rotterdam 26 november 1837-ald. 2 oktober 1906),
was op 5 juli 1862 tot doctor in de geneeskunde gepromoveerd. Vestigde zich
daarna als oogarts te Rotterdam. Vgl. V.W. XVIII, blz. 797.
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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), aanvankelijk boekhandelaar, later toneelspeler. Organisator der
voordrachtentoernees in de jaren 1878-1881. In 1880 werd het gezelschap Le
Gras, Van Zuylen en Haspels ontbonden. Vgl. V.W. XVII, blz. 795.
Hoeven, Johannes van der (Heenvliet 1 april 1851-Rotterdam 16 februari 1882),
boekhandelaar-uitgever en kunsthandelaar te Rotterdam, samen met Dirk
Buys, Opende in 1879 het Museum van Plastische Leermiddelen te Rotterdam.
Huwde na de dood van zijn eerste vrouw Adriana Meijboom de
hoofdonderwijzeres Maria Christina Meyer (Rijswijk 19 januari 1855-Hilversum
2 november 1941).
Kallenbergh van den Bosch, Reijer Jan Antonie ('s-Gravenhage 8 december
1822-Teteringen 11 januari 1892), aanvankelijk officier van de genie, later
rentmeester van de goederen van Prins Frederik der Nederlanden. Hij behoorde
tot de vrijmetselaarsloge De Geldersche Broederschap. Vgl. V.W. X, blz. 736.
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.
Mansholt Derk Roelfs (Ditzumer Hamrich-Dtsl. 29 maart 1842-Groningen 1
augustus 1921), landbouwer te Meeden (Gr.). Was zeer actief op het gebied
van proefnemingen met bemesting en, samen met zijn broer J.H. Mansholt,
het ontwikkelen van nieuwe landbouwgewassen. Vgl. V.W. XVI, blz. 758.
Merens, Allard (Zaandam 7 juli 1840-Heemstede 28 september 1907),
belastingambtenaar. Was door zijn huwelijk met Christina Hamminck Schepel
een zwager van Multatuli. Het overlijden van hun vijfjarig zoontje Chris in 1880
maakte diepe indruk op Multatuli.
Merens-Hamminck Schepel, Christina Johanna Jacoba ('s-Gravenhage 29
februari 1848-ald. 19 maart 1928), schoonzuster van Multatuli. Was gehuwd
met Allard Merens.
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Mooij, Cees de (Middelburg 10 maart 1834-s'-Gravenhage 20 juni 1926), officier
van gezondheid tweede klasse. Vgl. V.W. IX, blz. 699.
Pisuisse, Hendrik Lodewijk Frederik (Rotterdam 22 oktober 1840-'s-Gravenhage
18 mei 1907), aanvankelijk officier van administratie bij de Koninklijke
Nederlandse Marine, in deze tijd hoofdredacteur van de Middelburgsche
Courant.
Roessingh van Iterson, Johan Albert (Woerden 21 december 1846-maart 1924),
civiel ingenieur. Vgl. V.W. XIV, blz. 799.
Roorda van Eysinga, Sicco Ernst Willem (Batavia 8 augustus 1825-Clarens
23 oktober 1887), aanvankelijk officier van de genie, na 1855 leefde hij als
journalist en publicist van zijn pen. Vgl. V.W. XIV, blz. 679-680.
Rovers, Elard Albert (Asten 10 juni 1848-ald. 5 september 1908), maakte
carrière in Nederlandsch-Indië. Begon in 1879 als financieel ambtenaar en
werd uiteindelijk lid van de Raad van Nederlandsch-Indië in 1893. Wegens
gezondheidsredenen kreeg hij in 1895 eervol ontslag uit 's Lands dienst. Hij
was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Tiele, Pieter Anton (Leiden 18 januari 1834-Utrecht 22 januari 1889), was sinds
1 mei 1879 bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. Vgl. V.W.
XVII, blz. 797-798.
Tuuk, Titia Klasina Elisabeth van der ('t Zand 27 november 1854-Zeist 7 mei
1939), onderwijzeres te Deventer. Schreef vooral kinderboeken. Vgl. V.W. XIX,
blz. 775.
Valette, Gerardus Johannes Petrus de la (Semarang 4 juli 1853-'s-Gravenhage
17 april 1922), indisch-ambtenaar. Vanaf 1872 bij de burgerlijke dienst, daarna
bij het binnenlands bestuur. Was in 1879-1880 met een tweejarig verlof in
Europa. Werd later assistent-resident voor de politie van de afdeling Batavia.
Per 5 juli 1898 benoemd tot resident van Tegal, Pasoeroean (1899) en in 1900
van Probolinggo. Per 3 april 1907 uit 's Lands dienst ontslagen. Was ook
president van het algemeen syndicaat van suikerfabrikanten. Hij was gehuwd
met Gertrude Johanna Couperus (Batavia 7 mei 1856-Scheveningen 5 mei
1918).
Vosmaer, Carel ('s-Gravenhage 26 maart 1826-Montreux 12 juni 1888), prozaïst,
dichter, kritikus en tekenaar-schilder. Vgl. V.W. XV, blz. 799.
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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), advokaat te Middelburg. Vgl. V.W.
XIX, blz. 975.
Wolff, Hendrik Coenraad de (Rotterdam 12 april 1831-ald. 23 april 1899),
assuradeur. Was lid van talrijke organisaties, o.a. commissaris van de
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders voor
Zuid-Holland.
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